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“Şiddetim Çocuklarından “Çocukların Şiddeti”ne

Kur’ân, “mallarınız ve çocuklarınız birer fitne/imtihandır.” (8/28; 64/14- 
15) buyurur. Arapça’da altm, gümüş gibi madenlerin curuflarmdan ayrıştı- 
rılması için ateşte eritilerek imbikten geçirilmesi işlemine “fitne” denir. In-
sanm çeşitli olaylarla, sıkıntı ve musibetlerle sınanıp imtihan edilmesi için 
de bu kavram kullanılır. “Fitne”nin daha başka manaları da vardır.

Din’den yalıtılmış seküler eğitim sisteminin ve “şiddet kültürü”nün  dra
matik bir ürünü olarak tüm dünyada hızla yaygınlaşan ve son zamanlarda 
Türkiye’de de ciddi bir tırmanış gösteren “okul zorbalığı” ile gündeme ge
len çocuk şiddeti ve saldırganlığı; bu minvalde “çocuk pornosu” sapkınlığı 
ile gündeme gelen çocuk istismarı ve tacizi; ayrıca gerçek dünyadan, hatta 
oyun dünyasından kopan çocuklar... gibi pek çok sorun, ebeveynlerin altın 
mesabesindeki çocuklarıyla çetin imtihanlarının çeşitli göstergeleri olarak 
okunmalıdır.

“Dünya hayatının süsü” olan çocuklarımız (18/46) Allah’ın bize emane
tidir ve “göz aydınlığımız” olan çocuklarımızı, Allah’a karşı sorumlulukları
nın bilincine ermiş insanlar ve bu insanlara önderlik edecek öncüler olarak 
yetiştirmek (25/74) de başlıca görevimiz, sözlü ve fiili duamız olmalıdır. 
Kur’ân, böyle bir insan tipinin nasıl yetiştirilebileceğine dair bir örnek ol
mak üzere Lokman (a.s)’m oğluna nasihatlerini bize aktarır (Bkz: 31/13-19). 
Rabbini birleyerek önce O’na karşı, sonra ana-babaya, sonra da insanlara 
karşı görevlerini tanımlayan, söz ve davranış âdâbma kadar örnek bir karak
terin nasıl inşâ edileceğini işaret eden bu âyetlerin tüm ebeveynler ve eğitim
ciler tarafından dikkatle okunmasını tavsiye ediyoruz.

Derginiz Ümran, bu hassasiyetlerden yola çıkarak, çocuk şiddeti, okul 
zorbalığı, korku kültürü, çocuk-televizyon ilişkisi, çocuk-ebeveyn ilişkisi, 
çocuk eğitimi, çocuk istismarı... gibi konuları birbiriyle bağlantılı olarak ele 
alan kapsamlı bir dosya hazırladı. Asım Öz, Metin Pişkin, Ahmet Şirin, Ay
şe Uysal, Mustafa Ruhi Şirin, Hüseyin Emin Öztürk, Melissa Kelly ve 
Ahmet Gündoğdu gibi çocuk eğitimi uzmanlarının yazılarından oluşan dos
yamızın ve aynı konuda alınması gereken önlemleri içeren cfe’imizin hem 
ebeveynlerimize hem de eğitimcilerimize ışık tutacağına inanıyoruz.

Ümran ın  bu sayısında ayrıca; küreselleştirilmek istenen “tesettür yasa
ğ ın a  dikkat çeken A.Öz’ün yazısını, geçen ay İstanbul’da yapılan Afrika İs
lâm Şûrası’na dair Ahmet Kavas’m bir değerlendirmesini, Mehmet Özay’m 
Açe’de yeni dönemin fotoğrafını çeken metnini Gündem bölümümüzde ya
yınlıyoruz. Geçen sayıda birinci bölümünü yayınladığımız A.Cemil Er- 
tunç’un “Cumhurbaşkanlığı Savaşları” yazısının ikinci bölümünü Analiz 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. Yine bu sayımızda Abdullah Yıldız, Geçmişten 
Geleceğe Ko(nu)şanlar dizisinde Erdoğan Gürmen hoca ile nefis bir sohbet 
gerçekleştirdi. Ayrıca, Yaşayan İslâm  sayfalarımızda Mehmet Çelen’in Helal 
Gıda üzerine, Kültür ve Sanat sayfalarımızda ise Mustafa Miyasoğlu’nun 
“Babalar ve Oğullar1’ üzerine, A.Vahap Akbaş ın ¡jaman üzerine yazılarım 
da kaçırmamalısınız.

Yeni Unıran'larda buluşmak duasıyla.

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 514 57 47 abone@umran.org
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Gündem

EĞİTİM, SİYASET VE
■ ■ ■■ ■ ■ w  ■■

DÜŞÜNCE OZGURLUGU

adeta ceza landırılm ası hangi 
adalet anlayışına sigar. Oysa 
olumsuz şartlarda başarı göste r
menin m ükafatlandırılm ası ge
rekmez mi? Ama bu jakoben kafa

Ümran

katsayı meselesini sadece Imam- 
l-latip meselesine indirgeyerek, 
sorunun bu yön lerin i ta rtışm a 
gündemine bile ge tirm em ekte 
dir. Peki, İm am -Hatip ler bu dev
letin dışında ve sanki MEB'e değil 
de, başka b ir yere bağlı kurum lar 
mıdır? Tevhid-i Tedrisat Kanu
nundan sonra ortaya çıkan m ille
tin  dinini öğrenme ihtiyacını gi
dermek için kurulmamışlar mı
dır? Biraz da m ille tin  gazını al-

17.MİIIÎ Eğitim  Şûrası

M illi E ğ itim  şurası dö rt 
günlük tartışm alı ve çe
kişmeli toplantıların a r

dından sona erdi. Her toplantıyı, 
her faa liyeti kendi bağlamının dı
şında hükümete b ir muhalefet 
vesilesi olarak kullanmayı alış
kanlık haline getirm iş olan kişi ve 
kurum lar bu alışkanlıklarını şûra
da da devam e ttird ile r.

YÖK, toplantıya hiç b ir üst 
düzey tem silc i göndermeyerek, 
Şûra kararlarını tanımayacağını 
peşinen ilan etm iş oldu. Bu dav
ranışına gerekçe olarak da, şûra
nın tamamen siyasallaşmış oldu
ğu iddiasını ortaya koydu. Böyle- 
ce kendisini siyasetin dışında bir 
kurum olarak konumlandırdı. Oy
sa AKP iktidara geldiğinden bu 
yana YÖK anayasal bir kurum ol
manın avanta jlarını kullanarak, 
hükümete karşı tam bir muhale
fe t partisi gibi davranmaktadır. 
Hiçbir dem okratik tartışm a süre
cinden geçmeden, tamamen te 
peden İnme bir şekilde 28  Şubat 
döneminin tasarru fu  olarak Mes
lek liselerine uygulanan katsayı 
kararının tartışılm asına bile ta 
hammül edemem ektedirler.

Milli Eğitim in katsayı mesele
sinden daha öncelikli sorunları 
olduğunu İddia ediyorlar. Ve bu 
meselenin gündemden düşmesi 
gerektiğ in i söylüyorlar. Eğitim in 
çok önemli sorunları olduğu doğ
ru, ancak katsayı meselesi de bu 
sorunların en önceliklilerinden. 
Hem eğitim in kalitesi açısından, 
hem de uzunca bir zamandan bu 
yana devam eden ve onbinlerce 
mağduru olan, hiçbir hukuk anla
yışına sığmayan bu haksızlığın, 
hukuksuzluğun ortadan kaldırıl
ması e lbette  öncelikli bir görev 
olmalıydı.

Katsayı sorunu sadece mes
lek liselerin i ilg ilendiren bir sorun 
değil. Bu uygulamanın bir veçhe
si de okul başarı puanı orta lam a
sıdır. Ülkemizin yoksul yöre le rin 
den birindeki lisede okuyan bir 
öğrencinin aldığı puan, oldukça 
varlıklı yörem izde yaşayan bir 
öğrencinin aldığı puandan daha 
düşüktür. Çünkü yoksul yöredeki 
öğrenciler daha az başarılı o lduk
ları için okul başarı puanları da 
düşüyor. Bu da oradaki çalışkan 
öğrencinin puanının düşmesine 
sebep oluyor. B irile ri okulunun 
konumundan dolayı yüksek puan 
alırken, d iğerlerin in aynı sebeple

mak için pa lya tif b ir tedb ir olarak 
açılan bu okullara m ille tin  gös
te rd iğ i teveccüh ted irg in lik  ya
ra tm ış tır bazı kesimlerde. Çünkü 
onlar m ille tin  teveccüh göste rd i
ği her şeyden, okuldan, siyasi 
partiden, kurum dan te d irg in lik  
oluyor zaten.

Ayrıca hayatının b ir aşama
sında b ir okulu, b ir alanı terc ih  
etm iş öğrenciyi, öm ür boyu o ka
rarın mahkumu haline getirm ek, 
hangi eğitim  anlayışına sığar. As- 
lolan eğitim de yatay ve dikey ge
çişlerin tamamen serbest hale 
g e tir ilm e s id ir. Dünyanın h içb ir 
yerinde bizdeki gibi alan değ iş tir
melerin ve geçişlerin önüne en
geller konmaz, aksine a labild iğ in
ce kolaylaştırılır.

İmam-Hatip meselesinin kur
calanmaması, bir dönemde alın
mış kararın hazmedilmesi gerekti
ği; bunun kurcalanmasının ise işi 
siyasallaştıracağı, oysa bu işlerin 
ilmi ve pedagojik olarak ta rtış ıl
ması gerektiği söyleniyor. Siyase
ti bu kadar dışlayan insanlar, 28 
Şubat döneminin meslek liselerini 
bitiren katsayı kararını, hangi bi
limsel ve pedagojik gerekçelerle 
aldılar. İmam-Hatiplerin önünü ke
sebilmek İçin, tüm meslek liseleri
ni adeta sıfırlayan bu kararın tam
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Rektörlerden
Irateavı muhtırası■ ■ ■ ■ w»« ■ w» w

Milli Eğitim Şûrası’ nda imam-hatiplere 
üniversite yolunu açmak için getirilen 
‘ katsayı uygulamasının kaldırılması’ 
temennisine YÖK’ten kesin 
bir dille ret yanıtı geldi. Rek
törler Komitesi’nin bildirisini 
okuyan YÖK Başkanı Erdoğan 
Teziç “ Bu temenninin gerçek
leşmemesi için yasal zeminde 
gereken her şey 
yapılacaktır” 
mesajı 
verdi.

7. SAYFADA

Ecevit'in Ölümü ve 
Kaybolan Sam im iyet

Türk siyasetin in uzun yıllarına 
damgasını vuran bir siyasetçiydi

anlamıyla siyasal b ir karar oldu
ğunu anlamak için, vasat bir okul 
ve azıcık bir hak-hukuk duygusu 
yeterlid ir. Hakları kimsenin ianesi
ne bırakmamak ve hukukun kural
ları içinde sonuna kadar mücadele 
etmek ertelenemez, savsaklana
maz bir vazifedir.

Burada şunu da be lirte lim : ik 
tida r katsayı konusunda ye te rin 
ce kararlı davranmamış ve bu 
hak mücadelesini gereği gibi ya
pamamıştır. S iyasallaştırmak ve 
s iyasete  bu laştırm ak diye bir 
suçlama icat edenlerin suçlama
larına prim  verm ek yan lış tır. 
Kendi siyasetlerin in dışında siya
set yapanları suçlayarak, yıldıra
rak kendi siyasetlerin i yürürlüğe 
koym ak is teyen le rin  oyununa 
gelmemek gerekir.

N itekim, kendini siyaset üstü, 
anayasal bir kurum olarak tak
dim eden YÖK'ün şûradan sonra

lan dil, o kurumun bu özelliğini 
yansıtması açısından ilg inçtir.

"Şûra'nın tartışıldığı son rek
tö r le r toplantısında b ir re k tö r  
YÖK Başkanı'na dönüyor ve 'sa
yın başkan siz o şûra salonunda 
olmalıydınız ve davamızı orada

savunmalıydınız' diyor, alkışlanı
yor. Bunun üzerine b ir başkası 
söz alıyor. ‘Hayır savaş devam 
ederken, kom utan cephede o l
maz, m uharebey i karargâhtan  
yöne tir ' d iyerek Teziç'in şûraya 
katılmamasının doğru olduğunu 
söylüyor, o da a lkışlanıyor."

Sınırsız meydan savaşı yapılı
yor. Savaş, cephe, karargâh, ko
mutan.. yüksek öğrenime yön ve
recek olan bir kurum toplantısın
da konuşulan kelimeler bunlar. 
Evet olay bir savaş olarak algıla
nıyor. Bu mücadele ne ideolojik
tir , ne de bilim seld ir. Görüntü 
ideolojik ve bilimsel gibi görünse 
de, kendi kastlarının m enfaatleri
ni ve m evzilerin i korumanın ö te 
sinde bir anlamı yoktur. Ayrıca 
siyasi ik tidarı tabanının ve kendi
sine oy verenlerin meşrû istekle
rini yerine getirem eyecek duru
ma düşürerek, onun halk nezdin-

siyasetinin önemli önceliklerin- 
dendir.

Maalesef, şûrayı, eğitim in so
runları kapsamından ziyade, si
yasi ik tid a r mücadelesi bağla
mında ta rtışm ak zorunda kaldık. 
Ama olan da bu.

Ecevit. 60 'lı yaşlarını yaşayan 
herkes hayatının bütününde Ece
v it'in  adını duyarak yaşadı. Çok 
genç yaşlarında Çalışma Bakanı 
oldu. 1970'li y ılla rın  başında 
CHP’nin Genel Başkanı oldu. O 
yıldan itibaren de birçok gelişme
de dahli oldu. Bu kadar uzun yıllar 
siyaset yapan bir insanın e lbette 
artıları-eksileri, iyi yönleri ve kötü 
yönleri olur. Gerek siyaset arka
daşları, gerek siyasi rakipleri, ge
rekse gazeteciler ve vatandaşlar 
onun hakkında değerlendirm eler
de bulunma hakkına sahiptirler. 
Bunda yadırganacak bir durum 
yok. Ancak Ecevit'in  ölüm üyle 
b irlik te  yazılanlar ve söylenenle
rin bir çoğu gerçekten sam im iyet 
adına, doğruluk-dürüstlük adına 
yadırganacak bir manzara idi.

Öncelikle, cenaze tö ren in in  
ölümünden bir hafta sonraya e r
telenmesi ve bir siyasi şova dö
nüştürü lm eye çalışılm ası, son 
yolculuğunda bir insanın başına 
gelebilecek en arzulanm az bir 
şey. Bu durumda, kocasına böyle 
bir uğurlamayı layık gören Rah
şan Hanım 'ın e fsane leş tirilen  
sevgisinden ve aşkından çok 
emin olunabilir mi?

Ayrıca çoğu medyanın o is tis 
mar kokan tavrını da yadırgama
mak elde değil. E lbette ölen insa
nın ardından makul ölçülerde ko
nuşmak hem doğrudur, hem de 
bizim iyi bir geleneğim izdir. Ama 
bunu ortamın duygusallığını da 
kullanarak vıcık vıcık b ir is tism a
ra dönüştürmek sam im iyetle de, 
ölüye saygıyla da bağdaşmaz.

mayelerine alan. Cumhurbaşkanı 
Sezer, E cevit'e  m uhabbetin i 
2001 Ekonomik kriz in i te tik leyen 
o anayasa fırla tm a hadisesinde 
gösterseydi, belki m ilyonlarca in
san o ekonomik krizi daha ucuz 
a tla tab ilird i.

ARALIK ‘06 ÜMRAN 5



san iyen, Deniz Baysal b ir 
yurıû ıŞ i yĞZİSim yânda kossrsk  

üzüntüsünü açıkça ortaya koydu 
ve— o hepim izin öğretm eniyd i” 
diyerek Ecevit'in hayatındaki ye
rini ve önemini be lirtti. Ama aynı 
Baykal, Aralık 1998'de Ecevit'i 
yalancılıkla itham  ediyordu:

"DSP lide ri Ecevit'in  hüküme
t i  kurma konusunda CHP'yi suç
lamasına Genel Başkan Deniz 
Baykal'dan tepk i geldi. Ecevit'in  
yaptığı açıklamalarda yalan söy
lediğini ve konuşmaları saptırd ı
ğını söyleyen Baykal, 23  gün hü
küm eti kurm akla uğraştı, bu sü
recin sadece son üç gününe biz i 
kattı, ş im di b ir takım yalanlar 
üreterek tüm  23  günün fa tu rası
nı bize çıka rıyo r." (H ürriyet 22- 
12 1998)

Siyasi rakip ler b irb irle rin i el
bette e leş tirir le r, ama bunun bir 
nezaket içinde olması gerekm i
yor mu? Yalancılık çok ağır bir i t 
ham değil mi? 7 -8  sene önce ya
lancı ilan e ttiğ in iz  birine öldü
ğünde "O bizim öğretm enim izdi", 
derseniz bunun sam im iye tine  
inanılabilir mi?

Salisen, siyasi muarızı Demi- 
rel'in bir zamanlar 'üç kazı bile 
güdemez' dediği Ecevit'e  ö lü 
münden sonra "büyük devle t 
adamıydı" demesi ne kadar sami
midir?

Son olarak; askerî darbelere 
karşı çıkan dem okrat kişiliğ i ile 
aşırı övgülere mazhar oldu Ece- 
v it. Ölümünden sonra ona en çok 
övgüler yağdıran ve ailenin oğlu 
gibi davranan Can Dündar 
28 .05 .2002  ta rih li M illiye t'teki 
yazısında bambaşka bir Ecevit 
manzarası çiz iyor, onun 28  Ma
yıs 1960'da 27 Mayıs ihtila linden 
bir gün sonra Ulus gazetesinde 
yayımlanan "Günaydın" başlıklı 
yazısından şu alıntıyı yapıyordu:

"Türkiye halkı dün uyandığın
da, güneşin ışığıyla beraber hü r
riye tin  aydınlığına da kavuştu. Bu 
aydınlığı ona Türk ordusu b ir bü
yük müjde olarak gecenin karan
lığında sessiz sedasız hazırlayıp,

h a kke ttiğ i b ir  armağan olarak  
gun ¡şığıyla borâb&r sundu.
__Sağ olsun Türk ordusu.
— Günaydın Türk m ille ti." -

27 Mayıs'ı böyle alkışlayan 
Ecevit 12 Mart ve 12 Eylül m uhtı
rasına direniş gösterdi. 27 Ma- 
yıs'la ilg ili tavrını b ir gençlik ya
nılgısı diye nitelemeye hazırlanır
ken, 28  Şubat’ın tam ortasında 
yer aldığını görünce, şuna kanaat 
getird ik. Demek ki Ecevit'e uy
gun olan ve olmayan darbeler 
vardı. Demek ki Ecevit'in demok
ratlığı da bu kadardı.

Kısacası övgülerde de, ye rg i
lerde de makul olmak, ölçülü o l
mak gerekir. Ecevit zerre m iktarı 
haksızlığın yapılm adığı sahici 
dünyada herkes gibi hak e ttiğ i 
sonuçla karşılaşacak.

M edeniyetler Arası İttifa k

M edeniyetler İttifa k ı top lantıs ı 
Kasım ayı içinde İstanbul'da ya
pıldı.

Bilindiği gibi 11 Mart 2 0 0 4 ’te 
Ispanya'nın başkenti M adrit'te  
gerçekleştirilen ve 191 kişinin öl
düğü te rö r saldırısından üç gün 
sonra seçim leri şu anki İspanya 
başbakanı Zapatero kazandı. El 
Kaide'nin yaptığı söylenen te rö r 
eylemine karşı şiddet yerine d i
yalogu bir politika olarak başla
tan Zapatero 21 Ekim 2004 'de  
BM Genel Kurulu'nda yaptığı bir 
konuşmada Batı ile Müslüman 
Dünya arasında bir m edeniyetler 
itt ifa k ı kurulmasını önerdi. Bu 
öneri üzerine BM ve İspanya 
tem silc ilerinden oluşan bir küçük 
grup, in is iya tifin  genel çerçevesi
ni belirleme çalışmalarına başla
dı.

Temmuz 2005 'de  BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan'ın bir Müs
lüman ülkeyle b irlik te  hareket e t
mesi te k lif i üzerine Zapatero, 
Türkiye başbakanı Erdoğan'a o r
tak başkanlık önerisinde bulun
du. Önerinin kabul edilm esiyle 
Türkiye girişime dahil edilmiş o l
du.

Kasım ayında İstanbul'da va- 
piitân ve  İran  sski ı*ufTm urbaşkanı 
Hatemi'den Güney A frika lı rahip 
Desmound Tutu 'ya kadar yirm i 
‘akil adam'ın katıldığı toplantıda 
önemli konular tartışıld ı.

Sunulan raporu açıklayan An- 
nan, Müslüman ve Batı toplum la- 
rı arasında büyüyen bölünmenin 
tem el nedenlerinin dini değil, si
yasi olduğu sonucuna varıldığını; 
M iislüm anlar Batı'yı kendi inanç 
ve değerlerine tehd it olarak gö
rürken, Batı'nın da İslam ’ı şiddet 
dini ve aşırı uç olarak gördüğünü 
söyledi.

"A rtık  küskünlüklerim izi aşıp, 
top lum lar arasında güven ilişk is i
n i o luşturm a zamını g e lm iş tir"  
d iyerek sözlerin i sürdüren Annan 
sorunun, ne İncil, ne Kur'an, ne 
de Tevrat olmadığını, öncelikle 
bunu kanıtlayarak işe başlamak 
gerektiğ in i söyledi.

Rapor'da İs ra il-F ilis tin  mese
lesinin Batılı ve Müslüman to p 
lum lar arasındaki ayrılığın başlı
ca sem bolü haline ge ld iğ i ve 
u luslararası is tik ra ra  yönelik en 
büyük teh like le rden b iri olduğu 
vurgu lanarak uluslararası to p lu 
mun vak it kaybetm eksiz in  F ilis
tin  sorununa odaklaması gerek
tiğ i ve çözüm için daha fazla ça
baya ih tiya ç  olduğu b e lir t ild i. 
Ayrıca Ortadoğu sorununun te 
m elli çözüm ü am acıyla , ilg ili 
tüm  a k tö r le r in  katılım ıyla , bir 
u luslararası konferansın acilen 
düzenlenm esi çağrısında bulu
nuldu.

Genel hatlarıyla baktığımızda 
olumlu mesajlar veren bir top lan
tı yapıldığını söyleyebiliriz. Ola
yın bir din olayı olmaktan öte si
yasi o lduğuna vurgu yapmak, 
doğru b ir tavırd ır. İkincisi, F ilistin 
sorununun herhangi bir bölgesel 
çatışma olm aktan öte çok güçlü 
bir sembolik ve duygusal yüke 
sahip olduğu ve savaş alanının 
çok uzağındaki insanların ve 
halkların duygularını e tk iled iğ i 
tesp iti gerçeğin ta kendisidir.

G irişim in hayırlı sonuçlara ve



sile olabileceği iyi n iyetim izi sak
lı tu ta rak, bazı hususları vurgula
mak istiyoruz.

1- Öncelikle ismi m edeniyetler 
arası ittifa k  olan bir oluşumda bi- 
zim hangi m edeniyetin tem silcisi 
olarak bulunduğumuz tartışm alı 
bir husustur.

2 - S öylem lerin  arkasında 
dünyanın yeni dönemde paylaşı
mına ilişkin bir mücadelenin va r
lığını da görmek gerekiyor. Elbet
te bu mücadelenin bazı slogan
larla meşrûlaştırılması ve buna 
ikna edilmesi gerekiyor. Nitekim 
Irak'ı işgali, orayı özgürleştirm ek 
ve dünyayı nükleer ve biyolojik 
silah tehlikesinden korumak adı
na iknâ edilm iştik. Şu anda 600  
binin üzerinde Iraklı canlarından, 
hayatla rından ö zg ü rle ş tir ilm iş  
durumdadır.

3- F ilistin sorunu tem el bir 
mesele ise, ki öyledir, en azından 
Amerika'nın bu toplantıda bir bi
çimde tem sil edilmemesi bir ek
s ik lik tir.

Her şeye rağmen, bu gibi uya
rıla r dikkate alınarak, bir dış poli
tika  perspektifi getirm esi açısın
dan toplantıların devamı yararlı 
olabilir.

Düşünce Özgürlüğü ve Atilla 
Yayla'nın Maruz Kaldığı Linç

Gazi Ü niversitesi’nde siyaset bi
lim i kürsüsünde öğretim  üyesi 
olan A tilla  Yayla, Ak Parti İzm ir 
teşk ila tın ın  organize e ttiğ i bir 
panele katılıyor. Orada genel an
lamda fik irle rin i beyan ediyor. Bu 
arada Kemalizm’e ilişkin kanaat
lerin i de ifade ederken, bir açıdan 
bakıldığında onun bir geriliği ifa 
de e ttiğ in i söylüyor. Kıyamet de 
ondan sonra kopuyor. İzm ir'in 
köklü gazetelerinden "Yeni Asır" 
haberi Yayla'nın resm ini de say
faya taşıyarak "hain" nite lem e
siyle manşetten veriyor. Küçük 
bir istisna dışında tüm  medya 
tam bir linç havası içinde bu ha
beri kullanıyor. Gazi Üniversitesi 
Rektörü, Yayla'nın ders vermek

A ti lla  Y ay la

hakkını elinden alıyor. Şimdi de 
hakkında ceza davası açma g iri
şim leri devam ediyor.

Öncelikle şunu söylemeliyiz. 
Sayın Yayla'nın bir vatandaş ve 
hele bir siyaset bilimcisi olarak 
fik irle rin i özgürce söyleme hakkı 
yok mudur? Bir siyaset bilimcisi 
Türkiye'nin siyasi hayatına ilişkin 
düşüncelerini söylerken, Kema
lizm hakkında sadece övgüde bu
lunmak zorunda mıdır? Hem dü
şünce özgürlüğü var deyip, hem 
de şu konuyu sadece şu yönde 
düşünebilirsiniz demek ne anla
ma gelir?

Yayla bu kanaatlerin i ifade 
ederken, "bu adam” gibi zarif o l
mayan bir ifadeyi kullanmış, ba
sının yazdığına göre. Yayla’nın 
genel çizgisini göz önüne aldığı
mızda bu ibarenin bir dil sürçm e
si olduğuna hükmetmemiz gere
kiyor. Kaldı ki bu ibare bir haka
ret değil, olsa olsa bir zarafe t ih
lâlidir. Bazılarının yaptığı gibi sa
dece bu ifadenin üzerinden fı r t ı
na kopartm ak da oluşan konjonk
türden istifade ile buradan rant 
koparm aya çalışm aktan başka 
bir anlam taşımaz.

rüldüğü, sayın Yayla ’ya gösteri
len tavırdan anlaşılabilir. Ü niver
site, b ir öğre tim  üyesinin düşün
ce özgürlüğünü savunacağı ye r
de, medyanın -küçük bir kısmı 
hariç- genelinin oluşturduğu linç 
havasına uyuyor ve onun ders

verme hakkını elinden alıyor. Bu 
bir üniversite adına en hafif ta b i
riy le  b ir ay ıp tır. Ü n ive rs ite le r 
dahil, bütün eğ itim  s istem in in  
kurşun asker ye tiş tirm e  esasına 
göre dizayn edild iğ in i söyleyen- 
lere haklılık kazandıracak bir 
ayıptır. Kemalizm adına bunu ya
panlar, o panelde ifade edilen 
düşünceleri b ir anlamda haklı çı
karm ışlardır.

N itekim  düşünce özgürlüğü 
Kemalizm kalkan yapılarak en
gellenmek istenirse " farklı f ik ir 
lerin özgürce tartışıld ığı b ir  ülke 
yerine, to ta lite r b ir fikrin  ege
menliğinde herkesin aynı şeye 
inandığı ve aynı şekilde davrana
cağı b ir toplum idealin i savunm a
lı. Kemalizm ise bu geri b ir  ide
o lo jid ir"  d iyenler haklı olmaz mı 
bu durumda. Sonuç olarak üni
versitenin bu tu tum u hem bilim, 
hem düşünce özgürlüğü, hem de 
korumak istediği A ta tü rk  adına 
da bir ayıptır.

Basının b ir büyük kısmının 
tavrına gelince, bu hiç de şaşırtı
cı değil. Başörtüsünü Sümer- 
ler'de fahişelerin taktığını söyle
yen ve im am lara kerhanecilik  
te k lif etme anlamına gelen öneri
lerde bulunan Muazzez İlm iye 
Çığ gibi tek liften  azade bir hanı
mın hakaretlerin i düşünce özgür
lüğü diye değerlendirip, onunla 
mukayesesi bile mümkün olm a
yan Yayla’ya linç uygulamak tam 
bir ç ifte  s tandarttır.

Sonuç olarak, düşünce özgür
lüğünü savunmak, bizim gibi dü
şünenlerin değil, bizim gibi dü
şünmeyenlerin de özgürlüğünü 
savunmaktır. B ir yüksek öğrenim 
kurumu bunu yapmıyor, yapamı
yorsa durum vahim  dem ektir.

ik tidar mücadelesinde mu- 
halefet partisi gibi davranacağı
na, öncelikle kendinden başlaya
cak kendine bağlı kurum lan üni
versite kavramının olmazsa o l
maz şartı olan düşünce özgürlü
ğü bağlamında yeniden değerlen
dirm elid ir. ra
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Gündem

TESETTÜR YASAĞI

Asım üz

ait ülkelerde başörtüsüne karşı 
şüpheci, ürkek, tereddüt dolu ve 
dostane olmayan bir bakışın mev
cut olduğu söylenebilir. Bu hakla
şın bugün hem oryanta list k ibirli 
bakışla hem yabancı düşmanlığıy
la hem de İslam'ın toplumsal ha
yatı etkileyen uygulamalarına dö
nük hoşnutsuzlukla yakından ilg i
li olduğu söylenebilir.

Toplumsal açıdan başörtüsü
ne yönelik olumsuz tavırla r teset- 
türlü  kadınların basın toplantıları 
ya da sanatsal sergilere alınma
masına kadar uzanır. Özellikle ba-

K işinin İslami hayata dâir 
şiarlara, sembollere tü tü 
nümü her şeyden önce o 

kişinin m üke lle fiye tin in  farkına 
varmasını sağlayan akli b ir seçi
mi ön-gerektirir. Allah'ın dinini 
özgür iradesiyle te rc ih  eden ve 
kendi bedenini yaratılan olarak 
gören birinin, dinin em ir ve ya
saklarına uyması inançlarıyla tu 
ta rlı bir hayat sürdürmesinin do
ğal bir sonucudur. Beden p o lit i
kaları her zaman bir mensubiyeti 
açığa çıkarır. Belli kıyafe tleri g iy 
mek kişinin hem kendisine hem 
de çevresine bir hatırla tm a  o la
rak okunabilir. Başörtüsü, te se t
tür, türban vb. başlıklarla ifade 
edilen durum modern dünyanın 
Müslümanca tav ır alışlardan dün
yanın duyduğu rahatsızlığı o rta 
ya koymaktır.

Modernitenin eski söylem leri
ni muhafaza ederek İslam'ın te 
se ttü r emrini kadınlar üzerinden 
sorunsallaştırm asının son gün
lerde farklı düzlemlerde som ut
landığını görm ekteyiz. Fıkhın za
hire göre hükmedişi m odernite
nin postm odernleşerek m istik- 
leşmesiyle iyiden iyiye aşındırıl-

m aktadır. Bu da iki şekilde yapıl
maktadır. ilki doğrudan doğruya 
tese ttü rün  baskıcı, a taerkil, c in
siyet ayrımcılığını pekiştiren bir 
em ir olduğunu vurgulayarak mo
dern ist evrenselciliğ in beden po
litikasını savunmaktadır. İkincisi 
ise te se ttü r her şey değild ir a r
gümanından hareket e tm ekte , 
öz-b iç im  ayrım ını h iye ra rş ize  
ederek te se ttü r emrine uyanları 
amelleri hususunda üstü örtü lü  
olarak suçlamaktadır. Tesettürle  
konuşan eylem lilik ler hayata dair 
bütüncül bir bakışı yansıtm akta
dır. Başörtüsünün kadınların ez il
diğinin bir göstergesi olduğu şek
lindeki tepkisel okumalar; te se t
tü rün  her şeyden önce A llah'a 
bağlılığın göstergesi olduğunu 
unu tm ak tad ırla r. Başörtüsüne 
dönük olumsuz tanımlama b iç im 
lerinin genel olarak dört başlık 
altında toplanabileceğini düşünü
yorum : a) top lum sa l b) p o lit ik  
c) düşünce d) edebiyat. Aslında 
her biri modern kültüre hakim 
olan bakış açısının sorunlu duru
munu yansıtır bu başlıkların.

Türkiye' de, Avrupa' da ama 
genel olarak Batılı zihin evrenine

tı ülkelerinde tehd itkâr yabancı 
düşmanlığının tip ik  ve ilginç bir 
örneği Belçika TV kanallarından 
Een tarafından yayınlanan "ben”  
adlı programın hazırlayıcısı Sara 
Van Boxtae l'in  hem başörtü lü  
hem de başörtüsüz şekiide soka
ğa çıkarak değişik konularda hal
kın değişik iz lenim lerini ölçmesiy- 
di. Boxtael başı açık şekilde istas
yonda ağır bavullarını taşımaya 
çalışan kadın yolcuyu canlandırır. 
Sunucunun yardımına birçok kişi 
koşarken başı örtü lü  olarak ger
çekleştird iğ i gizli çekimde on beş 
dakika boyunca oldukça zorlandı
ğını belli etmesine rağmen sade
ce bir kişiden yardım alabildi. 
Programda aynı zamanda bir an- 
ketörü canlandıran Boxtael başı 
açıkken sorduğu soruların çoğu
na cevap alırken aynı işi başı ka
palı olarak yaptığında hiç kimse
den yanıt alamadı.

P o litik  açıdan bakıldığında 
başta Türkiye olmak üzere, Fran
sa, Tunus, İng ilte re , A lm anya, 
Avustralya gibi ülkelerde gerek 
ko lektif gerek bireysel açıdan ya
şanan sıkıntılar tese ttü re  bakışın 
yasaklayıcı bir mantıkla sürdürü l
mek istendiğini ortaya koymaktır.
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İngiltere 'de yapılan peçe ta rtış 
maları tese ttü r meselesinin nasıl 
algılandığı da somutlamaktaydı. 
İng ilte re  eski D ışişleri Bakanı 
Jack S traw1 un kendisini ziyaret

na benzer biçimde li
beral dem okratların 
da ne tese ttü r ne çıp
laklık anlayışını gün- 
deme taşım aları ya-

eden kadınlardan iletişim i daha 
rahat kurabilmek için peçelerini 
çıkarmalarını istemesi tartışm a
ları da beraberinde getirdi. İngil
te re  içinde bazı çok kü ltü rcü  
grupların ve başörtüsü takmayı 
bir kadın tercih i olarak onaylayan 
küçük fem inist grupların dışında 
Straw ' un yaklaşımı genel olarak 
olum landı. İng ilte re 'den medet 
uman H ürriyet ve Cumhuriyet ga
zeteleri ise peçe tartışması üze
rinden başörtüsünün yasaklan
ması konusunda efendilerinden 
destek bulduklarını övünerek ha
berleştird ile r. Aynı şekilde To- 
kat'lı Alevi bir işçi ailesinin kızı 
olan ve üç dönemdir B irlik90/Ye- 
şiller Partisinden Federal Parla- 
mento'da m ille tvekili olan Ekin 
Deligöz’ün H ıristiyan-D em okrat 
politikacılara yakın duran Bild ga
zetesine yaptığı açıklama Alman
ya'da da başörtüsü yasağının ya- 
salaştırılmasa bile genel bir tu 
tum  olarak yaygınlaştığının gös
tergesi olarak değerlendirilebilir. 
Almanya'da başörtüsü ile ilgili ka
rarla r eyaletlere göre değişebili
yor. Doğu Almanya olarak bilinen 
eyaletlerde yabancı düşmanlığı 
çok yüksek olduğu için Almanya’ 
da Müslümanlar Batı Alman eya
letlerinde yoğun olarak yaşıyor. 
Bu eyaletlerin çoğunda da yasak 
yaygınlaşıyor. Bremen’de din pe
dagojisi alanında uzman olan Ay
la Ekinci'nin başörtüsü taktığı için 
görevine son verilm esi Türk kö-

şanan hukuksuzluğu 
örtüyor.

Düşünce düzlem in
de te s e ttü r meselesi 
iki bakımdan ta rtış ılı
yor. ilki dinlerin kadın 

bedenini ezdiğini, dene
tim  a ltında tu ttuğunu  
dolayısıyla kadını ezdi
ğini öne süren pozitiv is t 
ve fem in ist yorum lar. Bu 
yorum sahipleri modern 
beden politikalarının bü
tün insanları denetim  al

tında tu ttuğunu  görmeksizin ba
şörtüsünü o lum suzluyorlar. Bu 
iddia sahipleri başörtüsü takan
ların baş örtm e nedenlerinin A l
lah'a bağlılık olduğunu bir tü rlü  
anlamak is tem iyorla r. Düşünce 
düzleminde başörtüsüne yönelik 
iddiaların İkincisi, belki üstü ö rtü 
lü olarak yasakları olumlayan te 
ologların başörtüsüne dâir açık
lamalarıdır. Başörtüsü üzerinden 
sistem in zulüm ve haksızlıklarını 
d illendirm ektense Allah' ın ayet
le rin i az b ir değere satmanın 
gayreti içindeki teo log lar siste
me söylemsel bakımdan destek 
o luyorlar ve egemen güç sahiple
rin in po litik  hukuksuzluklarının 
meşrûlaştırılmasına hizmet edi
yorlar. Çünkü laiklerin, YÖK'ün 
başörtüsüne dair hiçbir açıkla
ması dikkate alınmaz. Ama Müs
lüman olarak bilinen ve bir şekil
de İslami ilim lerle  meşgul olanla
rın -yap tığ ı-isabe ts iz , basiretsiz 
açıklamalar hukuksuzlukların pe- 
kiştirilm esinde daha e tk ili olur. 
N itekim  Newsweek dergisi ba
şörtüsünü konu alan sayısını bu 
tü r basiretsiz yorum larla tem el- 
lendirm işti.

Edebiyat dünyasında ise te 
settürün tem siliye ti oryanta lis t 
fantastik im geler yığınının ya ra t
mış olduğu arka plandan besleni
yor. Başörtüsü yasağına dâir po
püler kültürün best-seller eserle
rinde en ufak bir işaret yer almı
yor. Ama başörtüsü  takm aya 
zorlanan İranlı kadınların öyküle
rinin anlatıldığı 'Tahran'da Lolita 
Olmak’ veya ‘Ruj Cihadı’ gibi yeni 
o ryanta lis t k itap la r Avrupa ve 
Amerika'da en çok satanlar ara
sında yer alıyor. Bu kitapların in
şa e ttiğ i z ih in ler ise başörtüsünü 
ve başörtüsü nedeniyle mağdur 
edilenleri anlamıyor. Hatta var 
olan hukuksuzlukların haklılığına 
dâir kanaatlerin oluşmasına se
bep oluyor.

Tesettür emrinin dünya ege
menlerince algılanma biçim ini kı
saca değinmeye çalıştık. Geçici 
o torite lerin  haddi aşan hukuksuz
lukları karşısında bize düşen en
"güzel şekilde mücadetemizi ~k~a- 
rarlılıkla sürdürm ektir. Yasağın 
sürmekte olduğunu uyuyanlara 
duyurmalıyız. Bu süreçte çeşitli 
düzlemlerde sürdürülen başörtü
sü karşıtlığı ile kendi kavram ları
mızla hesaplaşabilmeliyiz. „

kenli m illetvekillerin in başörtüsü
nün Alman kimliğine entegrasyo
nu güçleştird iğ in i açıklamalarıyla 
aynı tarihe rastladı. Siyaseten öz
gürlükçü sosyalistlerin postmo
dern darbe ortamında takındıkla
rı "ne şeriat ne darbe’’ politikası-

ARALIK’06 ÜMRAN 9



Gündem

----- KİMSESİZ ECEVİT
KİMLERİN OYUNCAĞI OLDU?

Hüseyin Öztürk

E_ ski Başbakanlardan Bülent 
Ecevit iki döneme damgası
nı vuran "yalnız bir adam" 

ve "yalnız bir siyasetçi."
"Yalnız adam" tabirim , kocası

nı çok sevdiğini sadece medyadan 
öğrenebildiğimiz Rahşan hanime- 
fendi de başta olmak üzere, yakın
gUrghajarjpjm Q | m 3 fTl 9 SI, OHU kOTU"

yup kollayan kimsesinin bulunma
ması ve ne geçmişinde ne de gele
cekte yine kimsenin sahip çıkama
yacak olması. Bu hal kesinlikle ya
dırganacak ve üzerinde konuşula
cak bir durum değildir. Öncelikle 
ve peşinen belirteyim  ki, bu ifade
lerim bir eksikliği işaret anlamı ta 
şımaz.

"Yalnız siyasetçi" tabirime ge
lince, yine en başta eşi Rahşan ha
nım olmak üzere, Ecevit'in siyase
te başladığı günden, devlet me
zarlığına gömüldüğü ana kadar, 
etrafında bulunan bütün siyasi 
kadronun, Ecevit'e inanmadıkları 
halde; "Acaba biz de bu boşluktan 
istifade edebilir m iyiz" amacıyla 
etrafında kümelenmelerinden do
layı "yalnız siyasetçi" demekte
yim.

Peki kitabın ortasından bir so
ru: "Ecevit gerçekten siyasetçi 
miydi?" Bu soruya ben; "Hayır”  
dersem, şu söylenebilir; "Bu kadar 
da olmaz, beğenirsiniz yada be
ğenmezsiniz, seversiniz yada sev

mezsiniz, ama adam sonuçta siya
setçiydi ve yakın tarihe damgasını 
vurdu, nasıl olur da 'gerçekten si
yasetçi m iydi' diye bir soru soru
labilir ki.”

Hah, işte ben de bunu soruyo
rum zaten. "Evet gerçekten Ece
v it siyasetçi m iydi?”  E! cevap; "E l
bet siyasetçiydi!" O za m a n  sövle  

bir geçmişe yolculuk yapalım. 
"Yalnız adam" oluşuna saygı du
yarak, "yalnız siyasetçi" oluşunun 
serüvenine yolculuk edelim.

Yine bir soru: "ism et İnönü ile 
Ecevit niye kapıştı ve ismet İnönü 
keskin siyasi zekasını kullanarak 
Ecevit'e teslim  oldu."

Cevap: "Çünkü daha dün Ece- 
v it'i ik tidar koltuğundan bin bir 
entrika ile uzaklaştırmak isteyen 
zihniyetin dedeleri de Ecevit'i İnö
nü'ye karşı kışkırtmış, kullanmış 
ve şantaj yaptırmıştı.”

İnönü baktı ki pabuç pahalı; z i
ra Ecevit'e direnmesi kaş yapar
ken göz çıkaracak ve İsmet İnö
nü'nün belli bir kesim tarafından 
yaşatılmaya çalışılan saygınlığı 
yok olacak, özellikle de askeri yö
nü zedelenecekti.

Ecevit ise, "yalnız adamlığın" 
verdiği "kimsesizliğini", kendisine 
"güveniyorm uş" gibi yapanlara 
teslim etmiş ve onların yörüngesi
ne girm işti.

Neyse hızlı geçelim.

CHP'li Ecevit dönemine doğru 
yola çıkacak olursak, MSP-CHP 
koalisyonunda bir başarı göreme
yiz. Şurasını atlamayalım, elbet 
bir tek başarısı vardır. Meclise ilk 
defa 4 8  m ille tvek iliy le  giren 
MSP'nin, ikinci seçimde 2 4 ’e ind ir
mesinde Ecevit'in payı büyüktür.

Ecevit'li yılların kuyrukların
dan, kargaşalarından, yoklukların
dan, yolsuzluklarından, iğneden 
ipliğe kadar her şeye muhtaçlığı
mızdan söz etmenin de bir anlamı 
yok. Ama şunu söylemeye hakkı
mız olmalı. Türkiye'nin 1970 ila 
1980 yılının 12 Eylül'üne kadar ge
çen dönemine baktığımızda olum- 
suz bütün karelerde Ecevit'i buI- 
mak ve görmek mümkündür.

"Kör ölünce badem gözlü, kel 
ölünce sırma saçlı olurmuş." Ece
v it ölünce önüme gelene şunu sor
dum: “ Hangi başarı!" Çünkü med
yanın çok yüksek perdeden çizdi
ği; "Evliya Ecevit", "Kahraman 
Ecevit” , Aiian affetsin, neredeyse 
"Mucizeler yaratan Ecevit," “ Dü
rüst Ecevit" portresi, beni şaşkın
lığa ittiğ i gibi, bugüne kadar adam 
hakkında yanlış şeyler mi biliyo
rum diye kendimi sorguladığım bi
le oldu.

Evet, sordum soruyu herkese 
ve başarı hanesine yazılabilecek 
cevap bulamadım. "Kıbrıs m ı" de
diniz, ilk çıkarma emrini Erbakan 
verm iştir. Ecevit, "ing illz lerin  gö
rüşlerini alalım" diye sağda solda 
sızlanır ve İngilizlerden bir hare
ket, bir söz beklerken, Başbakan 
Yardımcısı sıfatıyla Prof.Dr. Nec
mettin Erbakan, dönemin Genel 
Kurmay Başkanı rahmetli Orgene
ral Semih Sancar'la görüşüp hare
ket emrini verd irtm iştir. Barış gö
rüşmelerine gözlemci bakan sıfa
tıyla katılan Adalet eski bakanla
rından Av. İsmail Müftüoğlu Kıbrıs 
Barış Harekatı sonrasında bu ko
nuda yüzlerce defa konferans ver
miş, Kıbrıs gerçeğini anlatmıştır. 
Kıbrıs'ı ondan dinlemenizi tavsiye 
ederim.
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Ecevit'in Güneş Motel fac i
asına kartel medyası bugüne ka
dar, "Güneş Motel" faciasından ve 
asrın yolsuzluklarından hiç söz e t
medi.

Çok eskilere giderek bir Ecevit 
portresi çizip, kimsenin vaktini al
mak istemiyorum. Gelelim son dö
nem koalisyon ortaklığına. Burada 
lütfen binleri Ecevit'e ait bir başa
rı göstersin. Evet, MHP’li, ANAP'lı 
ve DSP'li döneme ait bir başarı hi
kayesi istiyorum.

Yazımın başında da izah etme
ye çalıştığım gibi, Ecevit, "yalnız 
adam" ve "yalnız siyasetçi" kimli
ği yüzünden başta eşi Rahşan ha
nım olmak üzere, etrafındaki bü
tün insanlar tarafından işe yaradı
ğı sürece kullanılmış, işe yarama
dığı anlaşılınca da sıkılmış limon 
gibi sallanıp savrulmuştur.

Şimdi buyurun biraz gerilere 
giderek 2002 yılına uğrayalım ve 
ölümünde Ecevit'i neredeyse gök
ten paraşütle inmiş bir kurtarıcı 
olarak lanse eden medyanın yap
tıklarına bakalım.

Biliyorsunuz ülkede, "büyük 
medya" diyebileceğimiz, büyük
lüklerini haksız rantlarla ve "çok 
okunan değil, çok alınan gazete,” 
"çok izlenilen ve takip edilen de
ğil, çok bakılan te levizyon" oluşla
rından alan kof büyüklükteki ma
lum medya, Ecevit'i koltuktan in
dirmek için darbe çığırtkanlığın
dan tutun da, adamın akli dengesi
nin bozulduğuna kadar her şeyi 
yazıp çizdiler.

Bugün yere göğe s ığd ırm a 
dıkları Ecevit'e bakın o günlerde 
neler demişler. Geçmiş gazete ku
pürlerinden alıntılar yapmaya çalı
şacağım. A.G adlı yazar diyor ki;

"2002  yılının yaz ayları, zama
nın başbakanı Bülent Ecevit için 
çok zor geçti. Ağır bir hastalık ya

kanı olduğu Özkan-Cem-Derviş 
hükümetini geçirme temeline da
yanıyordu."

E cevit'in  ölümünden büyük 
üzüntü duyan ve yeryüzüne bir 
daha böyle bir insanın gelmeyece- 
ğinden dem vuran kartel medyası
nın mevkutelerinden Sabah Gaze
tesi ABD eski başkanlarından Clin- 
to n ’un emekli olduktan sonra Tür
kiye ziyaretiy le ilgili olarak Ece- 
v it'le  bir karşılaştırma yapmış ve 
şöyle manşet atmıştı: "İşte Fark."

Haberin devamında ise; "56  
yaşındaki Clinton hayatını yaşıyor, 
78 yaşındaki Ecevit ise koltuğa 
asılıyor" deniliyordu.

Hürriyet'in malum yazarı E.Ö 
şunları söylüyordu: "Dün televiz
yonlarda iki portreyi izledim. Biri 
Bili Clinton, 55 yaşında, blazer ce
keti içinde dimdik bir adam. Keyfi 
yerinde, geziyor. Öteki Ecevit. iki 
büklüm. Biri 55 yaşında siyaseti 
bırakmış, öteki inatla koltuğuna 
sarılıyor.”

Bu malum kafalar bunları ya
zarken bir şeyi atlamışlardı. Ece- 
v it'ten  daha yaşlı olan Demirel'in 
görev süresinin uzatılması için to 
zu dumana katıyorlar ve bunun 
için hukuki olmayan, demokrasi 
dışı her türlü  yolun denenmesini 
istiyorlardı.

Yine Ecevit'e ağıt yakanlardan 
Sabah'ın baş yazarı G.M adlı şahıs 
ise; "Ecevit'in Hüsamettin Özkan'ı 
tasfiyesi, politika ile ilgisi olma
yan, insani tüm değerleri hoyratça 
çiğneyen bir kıyımdır” diyordu. Bu 
arada Hürriyet Gazetesi de boş 
durm uyor; "Rahşan'ın benden 
sonra tufan" dediğini, DSP'yi ta r i
he gömeceğini yazıyordu.

Milliyet Gazetesinin genel ya
yın yönetmeni M.Y İse, Rahşan ve 
Ecevit ç ifti için; "ikili Çılgınlık" 
başlığını atıyor ve çifte  veryansın

doyumsuz kadını tayin etmiş ve 
artık çekilin köşenize hatta bize 
bile gözükmeyin tarzında, ağza 
alınmayacak, hatıralara bile yazıl
mayacak sözler sarfedip, tarihe 
kara bir leke olarak geçeceklerini 
yazıyorlardı.

Ecevltler sırtlarını yaslandıkla
rı duvarın altında kalmışlardı. Her 
ikisinin de bir kenara çekilmesini 
medya yoluyla halledemeylnce 
hastanelerde süründürmekten tu 
tunda, iş göremez raporlarına ka
dar bütün hazırlıklar bitm iş ve uy
gulamaya geçilmişti. Ve ortaklar
dan Devlet Bahçeli düğmeye bas
mış, Ecevit'in asıl pilini bitiren 
açıklamasını yapmıştı. Seçim ta ri
hi olarak 3 Kasım 2002 tarihini 
kamuoyuna deklare etm işti.

İşte o Ecevit öldükten sonra 
arkasından ağıtlar yakıldı, badem 
gözlü oldu, devlet adamı oldu, dü
rüst oldu, temiz siyasetçi oldu, bir 
daha böyle birinin Türkiye'ye gel
meyeceği söylendi. Bunların hep
sini yine onlar hiç yüzleri kızarma-

şıyordu. Aynı dönemde Türki------ediyordu. İstedikleri Hüsamettin,----- dan yaptı.
ye'nin büyük medyasının, "ülke si
yasetine nizam verme” hastalığı 
bir daha depreşmişti ve bu Ece
v it'in  durumunu daha da zorlaştı
rıyordu. Çünkü 'operasyon' Ece
v it'i başbakanlıktan indirme ve ye
rine Hüsamettin Özkan'ın başba-

Cem ve Derviş'ti. Bu amaçla Sa
bah gazetesi hiç zaman kaybetm i
yor ve; "B ir daha umutlandık" diye 
manşet atıyordu.

Her iki gazete ve yavruları 
Ecevit'i sokağa çıkamaz hale ge
tirm iş, Rahşan hanımı dünyanın

Utanma hissi A llah’ın insanoğ
luna verdiği en büyük nim ettir. A l
lah bir insandan bu nimetini alırsa, 
dünyanın en büyük silahından da
ha tehlikeli duruma gelirler. Allah 
şerlerinden bütün İnsanlığı koru
sun. Amin. n
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NAMAZDAN KORKANLAR

Âbduüah Yıldız

M etropol A raştırm a Şirke- 
ti'n in  30  üniversitede 4 
bin 4 4 9  gençle yüzyüze 

görüşerek yaptığı ankete göre, 
gençliğin yüzde 65 'i düzenli Cu
ma namazı kılıyormuş, einamdü- 
iiiiah. B izieri sevindiren bu anket 
b irilerin i rahatsız e tti. Gelin de 
Ziya Paşa’nın o ünlü mısraını ha
tırlamayın:

"Rencîde olur dîde-i huffâş zi- 
yâdan (Yarasaların gözü ışık/ay
dınlıktan rahatsız olur)."

Namaz kılan bir gençlik 'fo 
toğra fından ' duyulan endişeye 
bakar mısınız?

"...en vahimi, eğer o anket so
nuçları doğru ise, ün ive rs ite  
gençliği ile Cuma namazları ara
sındaki bağlantı. ...gençlerin yüz
de 63'ünün Cuma namazına g it
mekte oluşu, Türkiye'deki sosyo
lojik ve siyasal değişim in inanıl
maz bir göstergesi... atılan to 
humların nasıl tu ttuğunun  vahim 
bir sonucu.”

Peki, nasıl olmalıymış “ nor

m al" gençlik?!
"Üniversitede b ir genç nor

mal olarak ne yapar? Ders çalı
şır, müzikle ilg ilenir, sporla uğra
şır, zamanını kız ya da erkek ar
kadaşlarıyla payiaşır, sinemaya, 
tiya troya  gider... Y ıllar ve yılla r
dır bu böyle..."

Gelelim, gençliğin kıldığı na
mazdan duyulan kaygı ve korku
nun öfkeye dönüştüğü satırlara:

“Eğer o yüzde 63 doğru ise, 
Türkiye 'n in geleceği karanlık. Cu
ma namazları, Cuma namazları 
olarak kalmıyor. Türkiye bir baş
ka yere kayıyor. O yer, ...çağdaş 
hayat tarzı değil..." (Yalçın Do
ğan, Hürriyet, 28  Ekim 2006.)

Bu sözler, Müslüm anları 
"günde beş vakit kıçlarını havaya 
diken top lum la r" diye tanım la
yan İtalyan gazeteci Oriana Fal- 
laci kadar olmasa da, İslam-fobik 
ruh halini yansıtıyor.

Namaz karşısındaki bu korku 
ve öfke dolu ruh halini Fetih sû
resinin son ayeti tasv ir eder:

"...Onların rüku ve secde ede
rek Allah'ın lütuf ve rızasını ara
dıklarını görürsün. Yüzlerinde 
secdelerin İzinden nişan/aydın
lıkları vardır. Onlar... filizini çıkar
mış onu kuvvetlendirmiş, kalın
laşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, 
ekincilerin hoşuna giden ekin g i
bidirler. Allah böylece onları ço
ğaltıp kuvvetlendirmekle inkarcı
ları öfkelendirir."

İnkârcı zihin, hayatın bütün 
alanlarına damgasını basan na
mazın bir hayat tarzına dönüştü
ğünü fa rke tm e k te  gecikm ez. 
Medyen ve Eyke eşrafı, daha işin 
başında Hz.Şuayb(a.s)’a, "Ey Şu- 
ayb, atalarım ızın taptıklarına 
tapmaktan ve mallarımız üzerin
de dilediğimizi yapmaktan vaz
geçmemizi sana namazın mı em
rediyor?" (11/87) diye itiraz  e t
m işlerdi. Hz.Muhammed(s.)'e, ilk 
inen “ikra"' âyetin in(96/1) ardın
dan namaz öğretilm iş, o kutlu 
Nebi, b ir-ik i yıl sonra Kabe'de na
maz kılmaya başlayınca Ebû Ce
hil ve avanesi tarafından engel
lenmiş ve ta rtak lanm ıştı: "Na
maz kılan bir kulu engelleyeni 
görmez misin?" (96/9-10) Yani, 
namazın, bütün bir hayatı şekil
lendiren yapısı hem kılanlar hem 
de engelleyenler tarafından çok 
iyi b ilinm ektedir. Doğrudur, na
maz, 'sadece namaz' olarak kal
maz; eğer kalıyorsa, mesela fah- 
şâ ve m ünkeri d e fe tm iyo r- 
sa(29 /45), o Kur'ân'ın tanım ladı
ğı ve Hz.Rasûl'ün yaşadığı 'dos
doğru namaz' değildir.

Böyle b ir nam az/rükû/secde, 
inanmayana ve inkarcıya çok 
ağır/zor g e lir(2 /4 5 ). Konuyla il-
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gili olarak, Haşmet Babaoğlu'nun 
"İki Dünya: Secdeye Varanlar ve 
Varamayanlar" yazısı ne kadar 
çarpıcı!

"... Dizini kırıyor, diz üstü çö
küyor ama olmuyor! Başını ve 

burnunu yere bastırıncaya kadar 
eğilmek sanki dünyanın en zor, 
en yorucu hareketiymiş gibi geli
yor ona. Birkaç denemeden son
ra mırıldanır gibi "bedenim değil 
sanki ruhum zorlandı" diyor da, 
bu saptama karşısında hepimiz 
çarpılıp kalıveriyoruz... (...) Falla- 
ci ayrıksı bir örnek değil. Birçok 

Batılı veya fena halde Batılılaş
mışlar namaz kılan çok sayıda 

Müslümanı gösteren bir fotoğra
fa baktığında kıçlarını havaya 
kaldırmış insanlar görür. 0  resme 
bakıp da yüzünü yere yapıştır
mış, koskoca evrenin içinde iyi
den iyiye büzülmüş, kendini gö
nülden "küçültmüş" insanları 
görmekte nedense çok zorlanır
lar. Modern insan (aslında az ve
ya çok hepimiz) kibir kültürünün 
meyvesi... Bedeni de öyle! Dışı 
çılgınca hoplayıp zıplarken bile 
içi kibirle kaskatı ve dimdik... Her 
türlü eğilmenin zayıflık; her türlü 
diz çöküşün yenilmek, alnını yere 
koymanın İse bir daha asla ayağa 
kalkamayacak biçimde düşmek 
olmasından korkan bir zihnin be
deni bu... Sadece haz için eğili
yor, bükülüyor. Sadece hazza ve
ya işkenceye "teslim oluyor" bu 
beden... (...) Onun tam secdeye 
varacakken elini ayağını tutan, 
ruhuna üşengeçlik kilitleri vuran 
şey ne?... Yoksa modern insanın 
o sözünü ettiğim derinlere kök 
salmış kibirle beslenen eaosu

AFRİKA İSLÂM ŞÛRASI
VE TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ

Ahmet Kavas

B ilindiği gibi Türkiye Diya
net İşleri Başkanlığı, Ka
sım ayının ilk haftasında 

İstanbul Dolmabahçe Sarayında 
Afrika Kıtası Dinî Liderler Toplan
tısı düzenledi. Toplantıya katılımın 

hayli fazla olduğu gözlendi. An
cak, medyanın yeterli İlgiyi gös
terdiği söylenemez. Yüzyıllar bo
yu sömürgecilerin İnsafına terke- 
dilen Afrika halklarının Müslüman 

din adamlarının ilk kez Türkiye'nin 
ev sahipliğiyle bir araya gelmeleri, 
umarız, kıtanın 'kara' talihini de
ğiştirme yönünde atılacak adımla
ra bir başlangıç teşkil eder. Siz
den, konunun uzmanı olarak, bu 
toplantı ve sonuçları hakkında gö
rüşlerinizi istirham ediyoruz.

1. Türkiye tarihinde ilk kez 

gerçekleşen bu toplantı ile ne 
amaçlanmıştı? Sizce toplantı 
amacına ulaştı mı? Bu toplantılar

ğında olan ve kendilerini bu uğur

da her şeyi yapmaya layık gören 

güçler olduğu konusunda herkes 
bir şeyler söylüyor. Hatta bu güç
lerin özellikle de klasik sömürge

ciliğ i geride bırakıp yeni sömür

geciliğin tem ellerin in  atıldığı 20. 

yüzyılın son çeyreğinde gözlerini 
İslam dünyasına ve haliyle Müslü- 

manlara d ik tik le ri de artık sır de

ğil. Kendi sömürge idareleri a ltın

dayken her davranışlarını gerekli 

gereksiz her defasında baskıyla 
ya tış tırd ık la rı M üslüm anların 

önünü kesmeye devam etme ar

zusunda oldukları her gün yeni 

bir veçhesiyle karşımıza çıkmak
tadır. Ancak onların bu g irişim le

ri karşısında maalesef elini kolu

nu bağlamış ve kendi kaderleri 

üzerine ipo tek koymaya kalkı
şanlara sey irc i olan b ir İslam 

dünyası ile karşı karşıyayız.

A frikalı Müslüman Dini Lider-

mu?" (Vatan, 7 Ekim 2006 )

İşte, küfürden, kibirden, ego
dan kurtuluşun yolu da secde
den/namazdan geçiyor.

O halde, "hayd i namaza", 

“ haydi fe laha/kurtu luşa"!..

devam edecek mi?
Son y ılla rda  "kürese lleşen 

dünyamızda" şöyle oldu, böyle 

oldu veya olacak diye sıkça tek

rar edilen bir ifade var. Bugün 
dünyamıza hükmetme kararlılı-

ler Toplantısı, her şeyden önce 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, za
man zaman bu kıta Müslüman 

top lum la rın ın  tem s ilc ile rinden  

gelen ta leplerine bir cevap n ite li

ği taşım aktadır. Çünkü bu tem sil-
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çilerin bir kısmı "Bazı İslam ülke
leri bizimle yakından ilgilenirken 
asıl ilgilenmesi gereken ülke olan 
Türkiye niçin uzak duruyor"  ser-

rilm esi neticesinde farklı coğraf
yalarda yaşamlsa da geçmişte 
A frika kıtası ile Osmanlı Devleti 
arasında yaşanan dostane müna-

zeniş lerinde bu lunm aktaydıla r. 
İstanbul buluşması onlara bir ku
lak verm edir ve bu toplantının 
düzenlenmesinin tem el amaçla
rından b iris id ir. Diğer ta ra ftan  
dünya medyasının gözü önünde 
cereyan eden her tü rlü  acınacak 
insanlık manzaralarının önemli 
bir kısmı bu din kardeşlerim izin 
kaderi haline gelmiş bulunuyor. 
Bunlara daha ne kadar seyirci 
kalınabilirdi diye sormak lazım. 
Genel anlamıyla ve ilk defa yapı
lıyor olmasına rağmen bu top lan
tı hedeflediği amacına ulaştı. Di
yanet İşleri Başkanlığı'nın belli 
aralıklarla yapageldiği üzere, Av
rasya Şûrası gibi bu toplantının 
da tekrarlanacağı bizzat ye tk ili
ler tarafından ifade edildi.

2. A frika Islâm Şûrası'nda ne
«¡h! lispaplap ösı l/arapla»

ı ı u ı u ı  I U I  w . . . . . .  s ı u
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daki işb irliğ in i ve Türkiye-A frika 
ilişk ile rin i artırm aya ne gibi bir 
katkısı o labilir?

A frikalı Müslüman Dini Lider- 
ler'den bu toplantıya katılanların 
gerek Diyanet İşleri Başkanı ve 
diğer ye tk ilile rle  görüşmelerinde 
olsun, gerekse iki buçuk gün sü
ren oturum larda olsun kanaatle
rini serbestçe ifade etm eleri ken
dilerinden talep edildi. Yapılan 
bütün konuşmaların değerlendi

sebetterin yeniden tesisi başta 
olmak üzere din hizm etleri, din 
eğitim i ve sosyo-kültürel a lanlar
da karşılıklı dayanışma, işb irliğ i- 
ve kardeşlik duygularının kuvvet
lend irilm esi konularına öncelik 
verild i. Dünyada dinim ize karşı 
takınılan tav ırla r karşısında Müs
lümanların makul bir tavır serg i
lemesi, asıl amacı tah rik  olan ge
lişmelere alet olmadan ve İslam 
toplum larının geleceklerini zora 
sokmadan b irlik te  ve el ele dik 
duruş sergilemenin önemine vu r
gu yapıldı.

Bu toplantıda alınan kararla--  
rın T ü rk iye -A frika  ilişk ile rinde  
anahtar rol oynayacağında hiç 
kuşkumuz yok. Çünkü tem silc iler 
hangi ülkeden geldilerse o ülke
nin bizzat devlet başkanlarının

al ¡7 n in ! rlc al a rau
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man olmayan devlet adamların
dan eskiden Belçika sömürgesi 
olan Kongo Demokratik Cumhuri
yeti ile Fransız sömürgesi olan 
Kongo Cumhuriyeti devlet baş- 
kanları, Ruanda devlet başkanı g i
bi liderler bu tem silc ileri özel ola
rak kabul ederek katılmaları için 
müsaade etm işlerd ir. Mali Yüksek 
İslam Konseyi başkanı gibi bazı 
tem silc ile r devlet başkanlarının 
yakın dostları oldukları için Türki

ye ile ülkeleri ara
sında ciddi ilişkiler 
k u r u l m a s ı n d a  
önemli etkide bu
lunacaklardır. Yine 
ilk defa Orta Afrika 
C um huriye tinden, 
Çad'dan, Fildişi Sa- 
h ili'nden, Burkina 
Faso'dan, Mada-

*  gaskar'dan, Ruan-

da'dan, Kenya'dan ve Burun
di'den tem silc ile r geldiler. Bu ül
kelerdeki Müslüman top lum la r 
adına ileride pek çok alanda kuru- 
iacak ilişkiler iç i n ilk adım lar atıldı 
demek ye te rlid ir kanaatindeyim. 
Eğer bu toplantıya Mozambik'ten 
tem silci geliyorsa ve son derece 
memnuniyet duyduğunu defalar
ca ifade ediyorsa bu toplantının 
amacına fazlasıyla ulaştığının de
lilid ir.

3. Özelde A frika  Müslümanla
rının, genelde A frika  kıtasının sö
mürü çarkından kurtulm ası işin 
neler yapılmalı?

Kuzeyinden güneyine, batı
sından doğusuna A frika  insanı 
her alanda kab iliye tli b ir yapıya 
sahiptir. Eğer A frika lıla r olma- 
saydı bugün dünya bu kadar kal
kınamazdı. Ne var ki bugün onla
rın fak irlik  ve buna bağlı olarak 
aç kalmalarında b irinci derece 
suçlu olanlar kendileri değil biz- 
z3t on!3r ! sörrîüronisrdir. P0ki bu 
kadar kab iliye tlile r de neden bir 
avuç sömürgeciye teslim  oldular 
denebilir. Burada da A frika  insa
nının saf ve tem iz bir ruh yapısı
na ve özellikle kavgadan uzak bir 
dünya görüşüne sahip olm aları
nın e tk ili olduğunu görüyoruz. 
B ir kere A frika ’nın kapılarının sö
mürgecilere kim ler tarafından ve 
nasıl açıldığını düşünelim. Maale
sef İlmî ve coğrafî keşifler adıyla 
A frika iç lerine giden ilk seyyah
lar kıta ye rlile ri tarafından misa
fir  edilm işler ve kendilerine her 
tü rlü  kolaylıklar sağlanmış. Onlar 
ise gidip gördükleri ye rle r hak
kında ya kendi ülkelerine veya 
başka b ir sömürgeci zihniyete 
sahip herhangi bir devlete belli 
b ir meblağ karşılığı bu b ilg ileri 
verd ile r. Daha onlar A frika 'da  
iken K ilise adam ları, öze llik le  
m isyonerler onların açtığı izleri 
takip e ttile r.
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A frika lıla rın  e lle rindek i ve
rim li araziler sömürgecilerin iş
tahlarını kabarttı. Hatta m isyo
ner faa liye tleri ile ilg ili meşhur 
bir ifade var: "Söm ürgeciler A fri
ka'ya geldiklerinde ellerinde İn
cil, bizim ise e llerim izde toprak
larımız vardı. Sonra İncil bize kal
dı, verim li topraklarım ız onlara 
g e ç ti"  d iye. Bugün A frika 'n ın  
zenginliklerin i yok pahasına ge
lişmiş ülkeler tüke tiyo r, ama A f
rika lılar durmadan k itle le r halin
de H ıristiyanlaştırılıyor. Vatikan 
ve diğer H ıristiyan çevreler A fri- 
ka lılar’ın her geçen H ıristiyanlaş
masından büyük gurur duyuyor
lar. 1900'lü yılların başında kıta
da sadece on milyon olan sayıla
rını 2 0 0 0 'l i y ılla ra  geldiğinde 
350  milyona ulaştırmanın guru
runu yaşadıklarını her vesile ile 
ifade ediyorlar.

Seyyahları ve m isyonerle ri 
tak ip  eden sömürge orduları asıl 
yok edicLd.ar_b£yi_v_urarak ellerin^ 
deki ateşli silahlarla kendilerine 
her tü rlü  m isafirperverliğ i göste
ren bu insanları önce kö le leştir
d iler ve asırlarca köle tica re ti ya
parak m ilyonlarca insanı kendi 
aralarında bir meta gibi alıp sat

tıla r. 19.uncu yüzyıla gelince ar
tık sömürge topraklarında fazla
laşan köle sayısını azaltm ak için 
bu tica re ti yasakladılar. Bunun 
yerine yine karın tokluğuna ama 
bu defa geçici işçi statüsünde A f
rika yerlile rin i çalıştırdılar. Hatta 
bu da sömürgeci devle tlerin  gö
zünü doyurmadı, aralarında ya
şadıkları kıyasıya yeni pazarlar 
açma rekabeti yüzünden g ird ik
leri savaşlarda A frika yerlile rin i 
cephelere sürerek b irer canlı kal
kan olarak kullandılar.

Başta M üslüm anlar olmak 
üzere A frika lıla r geçmiş m irasla
rına sahip çıkmak zorundadır. 
Büyük sultanlıklar kuran ve bun
ları yüzlerce yıl yaşatanlar bu kı
tanın insanları idi. İç kavgalar de
vam e ttiğ i sürece fak irlik , yok
sulluk ve bunlara bağlı açlık, sal
gın hastalıklar devam edip gide
cektir. Yabancı uzmanların ama
cı A frika lıla rı içinde bulundukları 
s e f_al e t  te  n k u r t a r m a k _d e.ği Lüne t  - 
tlk le ri projelere finans tem in edip 
kendileri için lüks bir hayat tem in 
e tm ektir. A frikalıların akıllı, te k 
nik ve sosyal b ilim lerde yetişm iş 
bilim adamlarına, hayırsever ve 
ekonomik bakımdan güçlü dost

lara ih tiyaçla rı var. Kendilerine 

rehberlik edecek bu insanlar A f

rikalıları her tü rlü  geri kalmışlık

tan kurtaracaklar ve onların alan 

el olmaktan çıkıp geçmişte oldu

ğu gibi veren el konumuna yük

selmeleri sağlanacaktır.

4. Afrika konusunda pek bilgi 
sahibi olmayan Türkiye insanı A f
rika için neler yapabilir?

Türkiye y irm i sene öncesine 

göre, hatta  on sene öncesine gö

re A frika konusundaki boş ver- 

m işliğini b ir ta ra fa  bıraktı. Siyasî, 

ticarî, kü ltü re l ve diğer alanlarda 

yavaş yavaş atılan adımların da

ha cesur ve büyük atılması ge

rekm ektedir. Böylece Afrika ü l

keleri Türkiye 'n in en önemli m üt

te fik le ri arasında yer alacaklar 

ve gelecekte her alanda karşılıklı 

işbirliğ i kurulurken bu kıta ülke

leri ile Türkiye arasında bunları 

tem in edecek hem Afrikalı, hem 

de Türk bilim adamları olacaktır. 

Bu abartılm ış bir öngörü değil, 

günümüzde yaşadığımız karşılıklı 

ve müşterek etkileşim in çok de

ğil on yıl sonra ulaşacağı boyu

tun şimdiden tesp itid ir. □
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Gündem

FİLİSTİN'DE MAHMUD ABBAS'LA 
‘ULUSAL BİRLİK’ MÜMKÜN DEĞİL!

Birleşik Arap Em irlik leri'nde
yayınlanan E l-ittihad gazetesinin 
15 Kasım Çarşamba günkü sayı
sında yeralan bir haberde, İsrail 
İç Güvenlik BakanTAvi D ich ter’in

İsmail Yaşa

F ilis tin 'de  ulusal b irlik  hükü
meti kurma çalışmaları ilk 
başlarda oldukça olumlu 

bir havada geçerken son günler
de olumlu havanın yerin i yine 
gerginlik ve belirsizlik aldı. F ilis
tin li gruplar a ra s ın d a  g ü n le rd ir  

süren görüşm eler yaşanan tıka 
nıklık nedeniyle askıya alındı. Ta
raflar, ulusal b irlik  hükümeti kur
ma gayre tle rin in  başarısızlıkla 
sonuçlandığını söylememekle ve 
iy im ser dem eçlere devam e t
mekle b irlik te  ortaya çıkan en
gellerin nasıl aşılacağını kimse 
bilm iyor.

Oysa daha iki hafta önce Ha- 
mas ile El-Fetih’in ulusal hükü
metin başbakanlığı için Muham- 
med Şubeyr'i uygun bulduğu ve 
Şubeyr'in de bu görevi kabul e tt i
ği açıklanmıştı.

Fransız Haber Ajansı (AFP) 17 
Kasım Cuma günü F ilistin Devlet 
Başkanı Mahmud Abbas'ın, Gaz- 
ze Üniversitesi rektörü Muham- 
med Şubeyr'in yeni hükümete 
başkanlık etmesini kabul etm edi
ğini duyurdu. Arap te levizyonla
rından bazılarının acil uyarısıyla 
verdiği bu haber, El-Fetih sözcü

le ri ta ra fından  yalanlansa da 
sanki b ir şeylerin yolunda g itm e
diğinin işareti gibiydi.

Muhammed Şubeyr, ABD'de 
eğitim  görmüş bir akademisyen. 
Batı V irg in ia  Ü n ive rs ite s i’nde 
m ikrobiyolo ji eğ itim i alan 60  ya

şındaki Şubeyr, 15 yıldır rek tö rlü 
ğünü yaptığı Gazze Üniversite- 
si'nden bu yılın başında emekli 
olmasına rağmen, Hamas Hükü
m e tin in  kontro lü  altında olduğu 
bilinen Gazze Ü n ivers ites i'nde 
bilim  ders le ri verm eye devam 
ediyor. Şubeyr, ılımlı görüşleriyle 
tanınıyor ve Hamas'a yakın oldu
ğu söylenmesine rağmen, res
men örgüte üye değil. Hamas'ın 
siyasi rakibi El-Fetih örgütünün 
yanı sıra, 2 0 0 4  yılında ölen Filis
tin  Devleti Başkanı Yaser A rafa t 
ile de arasının iyi olduğu b e lir t ili
yor.

Şimdiye kadar İsrail ya da Fi
listin yönetim leri tarafından gö
za ltına  alınm ayan Muhammed 
Şubeyr üzerinde Hamas ve El- 
Fetih itt ifa k  etse de, İsrail'e göre 
ulusal b irlik  hükümetine başba
kanlık etmesi için bu ye te rli de
ğil.

Ordu Radyosu'na yaptığı açıkla
mada Şubeyr'i e leştird iğ i ve " te 
rö ris t ve katil ye tiş tire n " bir üni
versitenin başkanı olmakla suçla
dığı yazıyordu. Haberde b e lir t il
d iğ ine göre Avi D ich te r, Şu
beyr'in başbakan olarak atanm a
sının mevcut şartlarda İsrail'in 
barış görüşm elerine dönmesi ve 
F ilis tin lile re  uygulanan ekonomik 
ambargonun kalkması için veter- 
li olmadığını söylem işti.

"Filistin'de kurulacak ulusal 
birlik hükümetinin başbakanını 
İsrail mi belirleyecek?" denilebi
lir. Bu soruya verilecek cevap, 
olaya hangi açıdan bakıldığına 
bağlıdır. İsrail, işgalci olarak belli 
bir belirleyiciliğe sahip olmasının 
ötesinde, VVashington'u yönlen
diric i sıfatıyla F ilis tin 'e  uygula
nan ekonomik ambargonun da 
baş aktörüdür. Dolayısıyla Ame
rik a ’nın am bargonun kalkması 
için yeşil ışık yakması İsra il’den 
gelecek mesaja bağlıdır. F ilis
t in ’de çözümü bütünüyle VVas
hington'u memnun etmede gören 
bir grup var ki, mevcut Filistin 
Devlet Başkanı Mahmud Abbas 
bu grubun başını çekm ektedir.

Eş-Şarku'l-Evsat gazetesi 7 
Kasım Salı günkü sayısında Mah
mud Abbas ile yapılan uzunca bir 
söyleşiyi yayınladı. Söyleşinin bir 
yerinde Ebu Mazin lakaplı Mah
mud Abbas’a, F ilis tin li gruplarla 
görüşm eler neticesinde buluna
cak çözüm Am erikalılar ta ra fın 
dan kabul edilmezse ne yapacağı 
sorulur ve Abbas bu soruya şöy
le cevap verir: "Amerikalılar ve
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AvrupalIlar itiraz ederlerse, bu, 
başka bir çözüm bulmamız ge
rektiği anlamına gelir."

Filistin  Devlet Başkanı ve ay
nı zamanda El-Fetih lideri sıfatıy-

re'de toplanan Arap Birliği 
dışişleri bakanları Arap ül
kelerin in F ilis tin 'e  uygula
nan amborgaya uymayaca
ğı açıkladılar. Arkasından

la ulusal b irlik  hükümeti görüş
m elerine katılan Mahmud Ab- 
bas’a göre VVashington’un mem
nuniyeti her tü rlü  çözüm için bi
rinci şa rttır. Çünkü Abbas, VVas- 
hington'un rızası olmadan hiçbir 
şey yapılamayacağına inanmak
tad ır. VVashington'un memnun 
olacağı tek çözüm ise, İsrail'i de 
memnun edecek çözümdür ki, 
Hamas’ın böyle bir seçeneği çö
züm olarak görmesi mümkün de
ğild ir. Bugün gelinen noktada -ve 
aslında en başından beri- yaşa
nan tıkanıklığın altında yatan ne
den de budur.

Hamas, seçim leri kazandığı 
günden beri tek başına hükümet 
kuracak çoğunluğu elde etm esi
ne rağmen ulusal b irlik  hükümeti 
ta ra fta rı o lm uştur. Fakat Mah
mud Abbas ve ekibi, dış baskılara 
karşı yalnız bırakarak ve hatta 
bu baskılara içerden destek ve
rerek Hamas'ı iktidara geldiğine 
pişman etme politikasını terc ih  
e tm iş tir.

F ilistin 'deki ulusal birlik hükü
meti kurma görüşm elerinin geç
tiğ im iz günlerde hız kazanmasın
da ve ortak çözüme yaklaşıldığı 
yönünde iy im se r b ir havanın 
oluşmasında, İsrail Ordusu'nun 
Beyt Hanun'da gerçekleştird iğ i 
vahşi katliama yönelik tepkilerin 
de rolü olduğu söylenebilir. Beyt 
Hanun'dan dünyaya yansıyan yü
rek yakıcı görüntü lerin ardından 
Arap ülkeleri, İsra il'i kınayan bir

da, Suudi A rab istan ’ın Cid- 
de kentinde dün düzenle
nen İslam Konferansı Örgü
tü  dışişleri bakanları top lan
tısında, F ilistin 'e  uygulanan 
ekonomik ambargoyu kırma 
kararı alındı.

Görünüşe göre F ilistin  
için işler yolunda gidiyordu.
Fakat 8 Kasım sabahı ger
çekleşen Beyt Hanun ka tli
amı unutulmaya yüz tu ttu k 
ça ta ra fla r eski konumlarını 
almaya başladılar ve görüş
meler başladığı noktaya ye
niden döndü.

F ilis tin  Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas'a en yakın 
isim lerden Yaser Abdo Rab- 
bo, 21 Kasım Salı günü yaptığı 
basın toplantısında ulusal b irlik  
hükümeti görüşm elerinde sade
ce hangi gruba kaç bakanlık ve ri
leceğinin belirlendiğini ve kimin 
hangi bakanlığı alacağı konusun
da anlaşmazlık olduğunu açıkla
dı. Daha da ötesi, kurulması ka
rarlaştırılan ulusal b irlik  hüküme
tin in  programı konusunda henüz 
bir b irlik  sağlanamamıştı. Sade
ce, hükümetin programının te 
melini Ulusal Uzlaşı Belgesi'nin 
o luş tu racağ ı açıklanm ıştı. Bu 
belge, yeni hükümete İsrail'i tanı
ma şartı ge tirm iyor. N itekim Ha
mas tem silc ile ri de, ulusal b irlik  
hükümetinin İsra il'i tanımayaca
ğını ilan e ttile r.

Fransa, İspanya ve İtalya 16
karar çıkarmak İçin BM Güvenlik Kasım’da, askıdaki Orta Doğu ba 
Kurulu'na başvurdu fakat VVas
hington'un BM Temsilcisi John 
Bolton'un veto için kalkan eli İs
ra il'in  imdadına ye tiş ti. Bunun 
üzerine Mısır'ın başkenti Kahi-

Şark gazetesinin 19 Kasım Pazar 
günü yayınlanan sayısında, Ame
rika B irleşik D evletleri'n in yeni 
bir barış giriş im i başlatacağı, AB 
üçlüsünün barış giriş im in i önle
mek üzere bu ayın sonunda Ür
dün'de bir barış konferansı to p 
lanmasını önereceği yazıyordu. 
Haberde b e lir t ild iğ in e  göre, 
Amerikalı ye tk ilile r ve d ip lom at
lar böyle bir konferansın düzen
lenmesinin ön şartının, F ilistin 'de 
yeni kurulacak ulusal birlik hükü
m etin in  "F ilis t in  D örtlüsü"nün 
şartlarını kabul etmesi, yani İsra
il'i kabul etmesi olduğunu söyle
mişlerdi.

Hamas'ın ulusal birlik hükü
meti adına da olsa İsrail'i tanım a
sı mümkün değil. Mahmud Abbas 

ekibinin ise, A m e rika \-ve iy i razı
etmenin tek yolu olduğu için İs
rail'i tanıma şartından vazgeç
meleri mümkün değil. Bu b irb ir i
ne zıt iki "m üm kün değil”  arasın
dan bir ulusal b irlik  hükümetinin 
çıkması ise hiç mümkün değil!. Q

rış sürecini canlandırmak ama
cıyla yeni b ir ortak girişim  baş
lattık ların ı ilan e ttile r. İsrail hiç 
vakit kaybetmeden bu g irişim i 
reddettiğ in i açıkladı. Katar Eş-
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Gündem

AÇE’DE YENİ DÖNEM:

Mehmet Öm y

lerin in seçmesi bakımından ol
dukça önemli. Seçimin bir başka 
önemli özelliği ise, gene ilk defa 
olarak bağımsız adayların seçime 
ka tılıyor olması. Bağ imsiz aday- 
lık süreci daha çok GAM'ın üze
rinde durduğu bir konuydu. Çün
kü Açe yasalarına göre, ülkede 
faa liye t gösteren pa rtile rin  her 
bölgede teşkilatlanm ası zorunlu
luğu ve eyaletlerde yere l pa rtile 
rin faa liye tlerin in  ülke bütünlü
ğüne zarar vereceği endişesi ile 
yerel partile re  izin verilm emesi 
nedeniyle GAM parti kuramamış
tı. GAM'ın bağımsız bir adayla se-

Iki Yıl Öncesi

2 6 Aralık 2 0 0 4  Pazar günü 
yaşanan 9.3 büyüklüğün
deki deprem ve ardından 

meydana gelen tsunam i ile kimi 
h^jnûjorrjo 3 0  m e tre y i bulsn dev  

dalgalar Açe’nin1 yaklaşık 500  
km 'lik kıyı şeridinde bulunan şe
hir, kasaba ve köylerin büyük bir 
bölümünü kaplamasıyla resmi ra
kamlara göre 130.000 kişi haya
tını kaybederken, 5 0 0 .0 0 0 'n i aş
kın kişide geçici barınaklarda ve
ya başka bölgelerdeki akrabaları
nın yanına yerleşm ek zorunda 
kaldı. Açe, bu felâket neticesinde 
a lt yapı ve insan gücü kaybına 
uğradığı gibi, ekonomik ve yerel 
yönetim in faa liye tlerin in  büyük 
bir bölümü de olumsuz bir şekil
de etkilendi. Ancak başta Türki
ye'den olmak üzere kısa sürede 
bölgeye ulaşan uluslararası ya r
dım kuruluşları yerel yönetim le 
işb irliğ i çerçevesinde Açe halkı
nın yeniden kendi ayakları üze
rinde durması yolunda önemli 
adımlar a ttıla r ve bu yönde çalış
malar devam ediyor. Her anlam
da yeniden inşa sürecinin yaşan

dığı Açe Eyaleti'nde önümüzdeki 
ay bölgenin geleceğini önemli ö l
çüde etkileyecek valilik seçim leri 
bağlamında siyasal bir gelişme 
yaşanacak.

Ilfr n a m o k r a H k  \/aji j i|r Ş o r j m ;

Açe’de 11 Aralık 2006 'de  vali ve 
yardımcısı eyalet ta rih inde ilk 
defa dem okratik seçim lerle be lir
lenecek. Valilik seçim lerinin öne
mini artıran bir başka gelişme 
ise, merkezi hükümet tarafından 
Açe Eyale ti’nde uygulanması dü
şünülen özel yasanın da yü rü rlü 
ğe girecek olması. Uzmanlar, bu 
iki siyasal gelişmeyi, 1945 yılında 
Endonezya C um huriyeti’nin ku
ruluşunda büyük payı olan Açe 
halkının modern tarih lerinde ilk 
defa kendi siyasal kararla rın ı 
doğrudan ortaya koymada önem
li bir adım olarak değerlendiriyor.

Açe va lile ri bugüne kadar, 
başkent Cakarta'dan atama yo
luyla göreve geliyorlardı. Aralık 
ayında yapılacak seçimle, Açe 
halkı ilk dem okratik seçimle ta 
nışmış olacak. Bu seçim, Açelile- 
rin yönetic ile rin i doğrudan kendi-

çime katılıyor olması bu hareket 
adına elde edilm iş siyasal b ir ba
şarı olarak kabul ediliyor.

Endonezya C um huriye ti'n in  
26 eyaletinden b iri olan Açe Eya
le ti'n d e  başkent Banda Açe, 
Lnokseumavve, Langsa, Meuia- 
bon, Sinkii, Siigi, Simpang üiim , 
Sabang gibi önemli şehirlerin  ya
nı sıra, 187 kaza ve 6315 köy bu
lunuyor.

Açe Bağımsız Seçim Komis- 
yonu'nun (KIP) yaptığı açıklama
ya göre, seçimde 8 aday yarışa
cak. Seçim sistem ine göre, Açe 
valisi ve vali yardımcısı aynı anda 
seçildiğinden adaylar yardım cıla
rı ile b irlik te  seçim listesinde yer 
alacak.2 Vali adayları arasından 
ilk dikkat çekenler Özgür Açe Ha- 
reketi'n in  (GAM) önde gelen li
de rle rinden ve 15 A ğustos 
2005 'de  imzalanan barış görüş
melerini GAM adına yürüten Ir- 
vvandi Yusuf ve Açe bölge komu
tanlığı yapmış olan eski bir gene
ral olan Djali Yusuf. Irvvandi Yu
suf ile b irlik te  seçime girecek 
yardımcısı ise Açe Referandum 
B ilg ilend irm e  M erkezi adlı 
STK'nın başkanı Muhammed Na
zar. Djali Yusuf'un yardımcısı ise
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Syauqas Rahmatillah. Söz konu
su bu iki vali adayı da seçime ba
ğımsız girecekler.

Bazı p a rtile rin  adayları ise 
şöyle. Ulusal Bağımsızlık Partisi

kaydolan 5 0 0 0  civarında öğrenci 
de bunlar arasında bulunuyor.6

Seçim Sonrası 
Muhtemel Gelişmeler

yaşamış olan Açe'de tsunami ya
ralarının sarılm ası bağlamında 
gerek ulusal gerekse uluslararası 
yardım kuruluşlarının yatırım ları 
dikkat çekiyor.

adayı: Y o lsuzluk suçlam asıyla 
hapse atılan eski vali Abdullah 
Puteh'in yerine geçici olarak gö
revi yürü ten  Azwar Abubakar. 
Yardımcısı ise Naşir Djamil. Ülke
nin önde gelen partis i ve 200 4  
genel seçim lerinde en çok oyu 
alan Golkar'ın adayı Malek Raden 
ve yardımcısı Sayed Fuad Zaka- 
ria. Diğer adaylar ve yardımcıları 
ise: Humam-Hasbi; Tamlicha Ali- 
Harmen Nuriqman; Iskandar Ho- 
esin-Saleh Manaf; and Ghazali 
Abbas-Shalahuddin A lfata.

Bu ilk seçimde birtakım  ak
saklıklar yaşanm ıyor da değil. 
Mesela, seçmen kartlarının hazır
lanması henüz tam amlanmadı. 
Ancak tsunam i sonrasında halkın 
büyük b ir bölümünün yer değiş
tirm es i nedeniyle böyle bir olum
suzluk normal karşılanıyor. Açe- 
lile r seçime büyük b ir önem veri
yo rla r ve seçim gününe kadar so
runların aşılması bekleniyor.3

Valilik seçim leriyle b irlik te  19 
bölgenin belediye başkanlığı se
ç im leri de yapılacak. Seçimde 
herhangi bir güvenlik sorunu ya
şanmaması amacıyla merkezi hü
kümet ve GAM gerekli tedbirlerin  
alınacağını duyurdu. Seçim, aynı 
zamanda, barış sürecini izleme 
kom itesi AMM4 tarafından da ya
kın takibe alınacak. Seçim san
dıklarında 2433  polis görev ya
pacak.

Ayrıca, tsunam i sonrasında 
Medan'daki5 yakınlarının yanına

Söz konusu yasanın meclis- 
ten çıkması halinde Açe yöne ti
mi, merkezi hükümetle yaptığı 
anlaşmanın ruhuna uygun bir şe
kilde petrol ve doğal gaz gibi do
ğal kaynakların yönetim ini elinde 
bulunduracağı gibi gelirlerinden 
de daha fazla pay alabilecek.9 
Böylece Açe yönetim i ve dolayı
sıyla Açe halkı modern ta r ih le rin 
de ilk defa siyasal ve ekonomik 
konularda kendi kararlarını alma 
hakkını elde etm e konusunda 
önemli b ir kazanım elde etm iş 
olacaklar.10 Anlaşmanın imzalan
masından bugüne kadar geçen 
sürede bu yönde bazı gelişmele
re tanık olundu. Örneğin, 2 0 0 4  
yılında yaşanan tsunami fe lâketi 
öncesinde Açe Eyaleti, Endonez
ya'nın ekonomik anlamda en çok 
ihmal edilmiş bölgeleri arasında 
bulunuyordu. Tsunaminin ardın
dan ise bölgede, uluslararası ku
rum ve kuruluşların da katkısıyla 
yeniden yapılanma süreci yaşan
maktadır. Bu gelişmeler hakkın
da bir fik ir  vermesi bağlamında 
Açe Eyaleti, 1999 yılında merkezi 
hükümetten 4.5 tr ilyon  Rupi pay 
alırken, bu oran 20 0 6  yılında 28 
trilyon  Rupi’ye (yaklaşık 3 m ilyar 
Dolar) çıkm ıştır. Her ne kadar bu 
oranın yarıdan fazlası yeniden 
yapılanma faa liyetlerine ayrılmış 
olsa da, yıllık gelir 12 trilyon  Ru- 
pi'ye yükseltile rek Eyalet ge lirin 
de önemli bir artış söz konusu ol
muştur. Söz konusu gelişmeler 
sadece ekonom i-sektöründe de- 
ğil, siyasal süreci de kapsayacak 
şekilde gerçekleşmektedir.11

Açe'de yeniden yapılanma fa 
a liye tle ri çerçevesinde evlerin i 
kaybeden mağdurlara verilm ek 
üzere inşaatına başlanan

Açe'de seçim sonrasında önemli 
siyasal ve toplum sal gelişmeler 
bekleniyor.

15 Aralık 20 0 6  tarih inde Açe- 
Merkezi hükümet arasında imza
lanan barış görüşmesi sonucu iz
leme kom itesi olarak görevlendi
rilen ve temelde GAM üyelerinin 
top lum a kazandırılm ası gibi 
önemli b ir işlev yürüten AMM’ın 
görev süresi sona erecek. AMM 
başkanı P ieter Feith yaptığı açık
lamada, Açe'deki barış sürecinin 
bölgede faa liyet gösteren sivil 
top lum  kuruluşlarının ortak ka t
kıları ile bugünkü gelinen nokta
nın daha da ge liş tirile rek devam 
ettirilm esinde önemli rol oynaya
cağını dile ge tird i.7

15 Ağustos 2005 'de  imzala
nan barış anlaşmasının ardından 
gündeme gelen Açe Özel Yasası, 
Açe 'n in  siyasal ve ekonom ik 
özerkliğ in in sağlanmasında son 
derece önemli bir adım olarak 
değerlendiriliyor. Geçen Temmuz 
ayında Endonezya Meclisi'nde bu 
yasa, bazı pürüzlerle b irlik te  son 
halini almıştı. GAM yöne tic ile rin 
ce 16 madde üzerindeki itirazları 
arasında en çok dikkat çekeni ise 
Açe yönetim inin dış tica re t ve 
doğal kaynakların gelirle rin i elde 
etmesi gibi son derece önemli 
maddeler üzerindeki bazı mad
delerin ön görüşlere muhalif ola
cak şekilde kaleme alınmasıyla il
g ili.8 Bu nedenle yasa henüz ni-

yerleşmiş olan A çe lile r-de  Me------hai halini almış değil. Bu yasa
dan'da oy kullanabilecek. Bunla
rın sayısının yaklaşık 500 .000  
civarında olduğu tahm in ediliyor. 
Açe'deki ün ive rs ite le rde  öğre
nim görüp de, fe lâket neticesin
de M edan'daki ün ive rs ite le re

taslağının en dikkat çekici yönü, 
Açe 'n in  u luslararası ilişk ile rde  
bağımsız hareket edebilmesini 
ön görm esidir. Ayrıca, uzun yıllar 
siyasal m ağduriyetlerin bir uzan
tısı olarak ekonomik zorluklar da
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128.000  konu ttan  ancak 
4 4 .0 0 0 'i b itirileb ild i.12

Bölgedeki ekonomik değerle
rin kullanılması konusunda yeni 
seçilecek va lin in  son derece 
önemli ye tk ile re  sahip olacağı 
anlaşılıyor. Bu durum, Açe'nin 
geleceğini büyük ölçüde e tk ile 
yecek bir siyasal gelişme. Böyle- 
ce, yeni yönetim  kısa vadeli yeni
den yapılanm a çalışm alarının 
ötesine geçerek, Açe bölgesinin 
orta vadeli kalkınma plânını yü
rürlüğe koyabilme şansına sahip 
olacak.13

Buna göre, Açe Eyaleti, ulus
lararası arenada özellikle tica ri 
faa liye tleri geliştirm e ve yer altı 
ve üstü kaynaklarını kullanma 
noktasında bazı haklar elde ede
cek. Bölgenin ekonomik ya tırım 
lar noktasında önemli b ir gelişme 
göstermesi ih tim ali yüksek görü
lüyor. Bu gelişmeden yararlanma 
konusunda Türk işadamlarının t i 
caret ve yatırım  hamlelerine şim 
diden başlamaları, ta r ih te  görü
len işbirliğ in in doğal b ir devamı 
olacaktır.

Barış anlaşmasının yürürlüğe 
girmesi ile uzun yıllar geniş halk 
kesim lerinin maruz kaldığı insan 
hakları ihlallerinden doğan b irta 
kım m ağduriyetlerin g iderilip g i
derilmeyeceği konusu da merak 
konusu. Bölgede önemli bir s iya
sal gücü bulunan Açe Özgürlük 
Hareketi'nin bağımsız aday ola
rak seçim lere katılan önde gelen 
liderle rinden lrw andi Yusuf'un

kazanması bu konuda çalışmalar 
yapılabileceğinin ipuçlarını ve ri
yor.

Açe Ekonomisi: Yakın Gelecek
teki Dev Ekonomik Yatırımlar

Açe 'n in  ekonom ik va rlık la rın ı 
ulusal, bölgesel ve küresel olmak 
üzere üç bağlamda ele almak ge
rekiyor. Bu yaklaşım her ne ka
dar günümüz küresel düşüncesi
nin zorunlu bir sonucuymuş gibi 
gözükse de, Açe Eyaleti, 14. yüz
yıldan itibaren gerek bölgesel 
gerekse uluslararası tica re t ve 
siyasal iklim in teneffüs edildiği 
oldukça önemli bir coğrafya par
çasıdır. Özellikle 16. yüzyılın baş
larından itibaren Uzakdoğu-Orta- 
doğu deniz ticare tinde önemli bir 
rolü olan Açe İslam Sultanlığı, 
gene o yüzyılda ortaya çıkmaya 
başlayan ve özellikle de P orte 
kiz 'in  H int Okyanusu'nda Müslü
manların hakim iyetindeki deniz 
tic a re t in i engellem e ve A v ru 
pa'ya ulaşan tica ri metaların te 
kelini ele geçirme mücadelesi sı
rasında Açe sultanları Osmanlı 
D evle ti'nden yardım  ta leb inde 
bulundular. Bu talep, salt askeri 
düzeyde olmakla kalmamış, Açe 
yönetim i Osmanlıya, başta baha
ra t olmak üzere diğer tica ri me- 
ta lardan hasıl olacak gelirin pay
laşılması gibi karşılıklı ekonomik 
çıkar ilişkisin i gözetecek işb irliğ i 
tek lifinde de bulunmuştur.

17. yüzyılın ikinci yarısından

itibaren uuı yumuk ve gerüeıne
H f i n o m İ n P  r i r n n  A r e  I p l p m  Cıt| =U ^ i i ^ . ı ı ı ı ı ı u  s^ıı v-1 ı r ı y t  l o ı u ı ı i  w u ı

tanlığının, 1873 yılında Hollanda
lIların saldırısı üzerine II. Dünya 
Savaşı'na kadar süren bağımsız
lık mücadelesi, 1945 yılında En
donezya Cum huriyeti'n in kuru l
masına gerek düşünce gerekse 
icraat bakımından zemin hazırla
dı. Ancak 20. yüzyılda yaşanan 
'u lusal' sorunlar Açe'nin bölgesel 
ve küresel açılımının önünde bir 
engel oldu. 1976 yılında başlayan 
Açe Özgürlük Hareketi ile Cakar
ta merkezi yönetim i arasındaki 
siyasal ve askeri mücadeleler 15 
Ağustos 20 0 5  ta rih inde imzala
nan barış anlaşması ile yerin i ba
rış ortamına bıraktı. Barış anlaş
masının imzalanmasında tsuna- 
m i'n in doğurduğu büyük maddi 
ve manevi yıkımın önemli b ir pa
yı vardır. Ayrıca, 2 0 0 4  genel se
çim lerinde hüküm eti o luşturan 
Golkar ağırlıklı yeni yönetim in ül
ke genelindeki reform  çabaların
dan Açe de payını a lacaktır. Dev
let Başkan Yardımcısı Yusuf Kal- 
la'nın "Son birkaç yılda Endonez
ya büyük değişim ler geçirdi. Ülke 
içerisindeki siyasal ve ekonomik 
is tikrarın  sağlanması konusunda 
m evcut hüküm et önüm üzdeki 
aylarda çok daha önemli geliş
melere imza atacak" yönündeki 
beyanatı Açe'deki olası gelişme
ler konusunda da ipuçları ver
m ektedir.14

Sosyal ve ekonomik kalkınma 
ham lesin in başla tıld ığ ı Açe'de 
seçimin ardından bu sürecin da
ha da ivme kazanacağını öngör
mek zor değil. Bu bağlamda ön
celikle Açe bölge yönetim i ile 
Dublin Port adlı b ir İrlanda şirke
ti arasında yapılan anlaşma ile15 
Açe sınırları içerisinde bulunan 
Weh Adası'ndaki Sabang16 Ser
best Bölge limanını genişletme 
projesi en önemli gelişme olarak 
dikkat çekiyor. Bu proje bağla
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mında yüz m ilyonlarca Dolarlık 
ya tırım  ge rçek leş tiğ i ta k tird e , 
Singapur Limam'nm sahip olduğu 
ekonomik üstünlüğe rakip olacak 
ve dünya deniz tica re tin in  en yo-

yaşananlar Açelilerin rahat bir 
nefes almasını hep engelledi.

Açe ekonomisi hakkında bir 
fik ir sahibi olmak için yöredeki 
ekonom ik ü re tken liğe  göz a t-

Data", TEMPO Magazine, 18 Kasım, 
2 0 0 6 . Ayrıca, bkz. h ttp ://w w w .ac- 
heh-eye.org.

4  Avrupa B irliğ i'den  ve ASEAN üye
sinden yaklaşık 3 5 0  k iş ilik  gözlem 
heyetin i o luşturduğu Açe Barış Sü-

ğun su yollarından b iri olan Mala- 
ka Boğazı'nın H int Okyanusu g ir i
şinde s tra te jik  bir konuma sahip 
olan Sabang limanı Asya kıtası
nın en büyük ve en rekabetçi 
konteynır limanlarından biri ola
cak. Bu liman ayrıca, aşağıda 
bahsedilen doğal kaynakların 
dünya pazarlarına aktarılm asın
da da önemli b ir rol oynayabile
cektir.

Bugüne değin sadece balık 
adamların akınına uğrayan Weh 
Adası'nın Sabang şehrindeki 180 
metre uzunluğunda, 12 metre ge
n iş liğ indeki ve yüksüz 10.000 
ton kapasiteye kadar olan kargo 
gem ilerinin yanaşabildiği mevcut 
liman 2.5 km. uzunluğunda deva
sa bir liman inşası ve dev kargo 
gemilerine ev sahipliği yapma
sıyla Singapur limanından daha 
büyük bir liman haline gelecek. 
Dünya denizlerinde kargo taşı
macılığının % 35 'in in  gerçekleş
tir ild iğ i Malaka Boğazı girişindeki 
Weh Adası Sabang limanından 
günde yaklaşık 200  yabancı kar
go gemisi geçiş yapıyor. Sabang 
limanı tamamlandığında, A vru 
pa'dan ve Ortadoğu'dan Çin, Ja 
ponya ve Güney Kore gibi Uzak
doğu ü lke lerine kargo taşıyan 
gemilerin uğrak yeri olacak.

Petrol ve doğal gaz dahil son 
derece önemli yer altı kaynakla
rına sahip olması Açe'nin önemi
ni bir kat daha a rtırıyor. Aslında 
Açe, bütün ta rih i boyunca ekono
mik olarak- daima öri “planda o F  
muş ve bu önemini bugüne kadar 
sürdürm üştür. Ancak Portekiz ve 
HollandalIlar başta olmak üzere 
Batılı söm ürgecilerin bölgedeki 
e tk in lik le ri ve yakın dönemde En
donezya merkezi hükümeti ile

m akta fayda var. Açe, başta 
Lhokseumavve bölgesindeki zen
gin petrol, doğal gaz gibi değerli 
madenler olmak üzere, tarım  ala
nında ve doğal zenginlik leriyle de 
dikkat çeken bir bölgedir. Yüzyıl
lardır önemli bir baharat üreticisi 
olan bölgede ayrıca çeltik, Hin
distan cevizi, kakao, biber, kah
ve, kauçuk, soya, mısır, ta tlı pa
tates, yer fıstığı ve palmiye yağı 
üre tim i yapılmaktadır. Buna ilâve 
olarak, zengin orman kaynakları 
ve üç yanı denizlerle çevrili o l
masıyla da balıkçılık sektörünün 
hayatiyetinden bahsetmek müm
kün. Ayrıca kilom etre lerce uzun
luktaki kumsalları, iç bölgelerde
ki dağlık alanları, nehirleri ve göl
leri ile Açe eyaleti tu ris tle re  çok 
çeşitli a lte rna tifle r sunabilecek 
imkânlara sahiptir.

Not: Bu metni kaleme aldığım 
sırada, yüzyıllarca Açe'nin önem
li ilim  merkezlerinden biri olan 
Se lim ium ’daki Dayah Tanoh 
Abee'nin şeyhi Muhammed Dah- 
lan El Firus El Bağdadi’nin vefat 
haberin i aldım. Kendisine A l
lah’tan rahm et diliyorum . q

Notlar:
1 Sumatra Adası'nın kuzey ucunda 

bulunan Açe Eyaleti, Malaka Boğa
zı, Andaman Denizi ve Hint Okyanu
su, güneyinde ise Sumatra ile çevri
lidir. Başkent Banda Açe. Yüzölçü
mü- 5 5 .3 9 2  km 2. Nüfusu:
4.031.589 (2 0 0 5  Eylül sayımı). Dil: 
Açece ve Endonezyaca. Etnik un
surlar. Açe, Gayo, Alas, Malay, Ca- 

_____va,_B5_tak.JA)LbJarcLfâ'a9Z.Ğ),._HiöS—

recin i izleme Kom itesi.
5 Sum atra Adası'nda bulunan Medan 

şehri, Endonezya Cum huriyeti'n in  
üçüncü büyük kenti.

6 Gunawan, Apriadi, “ Aceh campa
igns s ta r t e a rly .Jn  Medan?", The 
Jaka rta  Post, 16 Kasım 2006.

7 Feith, Peter, "AM M  Stresses the 
Im portance of Dialogue", 7 Kasim 
2 0 0 6 . Bkz. h ttp ://w w w .e-aceh-n i- 
as.org/news.

8 A bubakar, N asruddin , P resid ium  
Council of SIRA. Bkz. www.sirarefe- 
rendum .org.

9 W itular, Rendi Akhmad; A frida, Na
ni, "P ra ise fo r Aceh peace, fau lts  
and a ll” , The Jakarta Post, 14 Ağus
tos 2 0 0 6 .

10 Gellin, Peter, "Ja ka rta  considers 
price of peace", International He
rald Tribune, 30 Ocak 2006.

11 Fengler, W olfgang; Ihsan Ahya, 
"Hopes high fo r Acehnese to  em er
ge fro m  p o v e rty " , The Jakarta  
Post, Opinion and Editoria l, 22 Ey
lül 2 0 0 6 . Ayrıca bkz. www.acehins- 
titu te .o rg .

12 Gunawan, Apriadi, "Agencies agree 
to  p revent irregu la rities  in Aceh", 
The Jakarta Post, 8 Kasim 20 06 .

13 Fengler, a.g.m.
14 Tumengkol, E., Avian, "Kalla te lls  

U.S. businesses to  take a chance on 
R i", The Jakarta Post, 26 Eylül 
2 0 06 .

15 Khalik, Abdul, "Dublin  Port to  tu rn  
Sabang in to  one of Asia's largest 
po rts ", The Jakarta Post, Jakarta, 
7 Ekim 2 0 06 .

16 Sum atra Adası'nın kuzey ucunda, 
dünyanın en önemli deniz tic a re t 
yollarından biri olan Malaka Boğa- 
zı'nın g iriş in i de kon tro l eden ve 
dünyada en önemli dalış m erkezle

rinden b irine de ev sahipliği yapan 
liman şehri Sabang, Açe Eyaleti'nin 
başkenti Banda Açe’ye 28  deniz 

m ili mesafededir. Sabana’a fe ribo t-

tiyan  (%1.7); Hindu |(% 0.08 ); Bu
dizm (% 0.55). Zaman farkı: WIB 
(UTC+7). Web sitesi: www.nad.go.id 
A frida , Nani, "E ight hopefuls decla
red eligible fo r Aceh gubernatoria l 
race", The Jakarta Post, Banda 
Aceh, 7 Kasim 20 06 .
“ Aceh Election: Incomplete V oter

la iki buçuk saatte, uçakla 10 daki
kada u laş ılıyo r. Sabang limanı 
2 0 0 0  yılında hüküm et tarafından 

serbest tica re t limanı olarak tan ın
dı. Bu uygulama bağlamında Sa
bang limanında yüklem e indirm e fa 
a liye tle rinde  bulunan kargo ş irke t
leri güm rük ödemek zorunda değil.
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Gündem

ESKİ BİR HİKAYE EPİLOG: 
-  "YENİ ORTADOĞU”

Tevfik Emin

H akik i b ir buhrandayız. 
Uzunca bir zamandan bu 
yana hem de! iki dünya

nın arasında kalmış ümmetin ye
niden d iriliş i için [dünyevi anlam
da] ölümümüzü çabuklaştıran ne 
varsa m innettarız! Garip mi söy
lediklerim ? B ir kez daha düşün
mekte fayda var o halde. Tarihi 
tecrübenin zirvesi olarak İslam 
toplum larının kurucu aklının ted 
vin asrını m üteakip tedricen g ir
diği durağanlıktan sıyrılıp yeni
den kuşatıcı ve hareketli bir kim 
lik sahibi oluşu için İbni Hal
dun'dan ilhamla yıkım yahut de
kadansın kaçınılmazlığı değil fa 
kat İlahi İrade'nin gereği olarak 
değişim  yasas/ndan (Râd sûresi, 
11) hareketle konuşuyorum. Bu 
ilah i yasa gereği, nefis lerinde  
olanı değiştirm edikçe Allah'ın bir 
toplu luk üzerindeki nim eti yahut 
hükmünü değiştirm eyeceğini va- 
detmesi bugün İslam toplum ları- 
nın kaderi için de geçerlid ir e l
bette. Arşim et noktamız ise her
halde La İlahe İllallah'\n ilk elde 
yok sayan, sonrasında ise yeni
den kuran tasavvuru olmalıdır. 
Buna göre önce kalpleri her tü r 

den şerikten arındıran bir olum
suzlukla (ne fy) başlanır, z ira 
m utlak olan A llah'ın bütün dün
yevi yakınlıklardan uzak oluşu
nun ardından O’nun yoktan vare- 
den, şekil ve düzen verme, haya
tı sürdürme ve her an müdahll o l
ma vasıflarında tekliğ in in  olum- 
lanması (.ispat) ancak bu yolla ka
tıksız an laşılab ilird ir.1

Tarihi "Yeniden Yazmak"

Kur'an geçmiş kavim lerin iz lerin i 
sürerken bizlerden dersler çıkar
mamızı da ister. Gezip gördüğü
müz ve bizden öncekilerin çok 
daha muhteşem maddi medeni
ye tle r inşa e ttiğ i coğrafyaların 
en m üstesnası -bugün bilinen 
adıyla- 'O rtadoğu 'da2 ta r ih i 
ve /yahu t coğrafi yolculuk bir tu 
ris t gözüyle olmamalıdır. Tarih 
bizlere insanlık ta rih in in  tek sü
rek liliğ i olan hak-batıl karşıtlığı 
ve mücadelesinin kodlarını oku
mayı öğre tir, aksi halde geçm iş
le rin  masalları bizleri de avutur, 
oya lar ve kendisini unu ttu ru r. 
Bugün bir hayalden ibaret geçmi
şin geleceğe dair söyleyecekleri

yoksa eğer, başta vahyin söyle
d ik leri ama sonrasında bütün bir 
insanlık hikayesi anlamsız olmaz 
mıydı? O halde dünyamızı ‘yeni 
barbarlık' b içim lerine garkeden 
batılı tecrübenin geriye yani ca- 

hiliyyeye  dönüşün tem silc is i olu
şundan hareketle gelinen noktayı 
tah lile  herşeyden evvel m uhta
cız.

Her bakımdan geçici ve yıkıcı 
olan m odern itenin inşası olan Or
tadoğu'yu anlamak ardındaki ak
lın anlaşılmasıyla alakalıdır. Bu 
ise sorulması en hayati olanlarla 
başlamayı zaruri kılar: Nedir Or
tadoğu? Neden Ortadoğu? Nere
si Ortadoğu? Ne zaman Ortado
ğu? Nasıl [b ir] Ortadoğu ve niha
yet kim in O rtadoğufsu]? Bugün 
kalbi sıkışan yalnızca müslüman- 
lar değil e lbette, bütün b ir dün
yanın ritm in i bozan kaip atışla
rındaki düzensizlikten bahseder
ken arzın sahibi gibi arz ı endam 
eden Amerika değil; 'eski' dünya
nın hiç eskimez şahdamarı olan 
varlıktan  söz ediyoruz. Bugün 
yaygın bilinen adıyla 'Ortadoğu', 
yalnızca bir coğrafya, yalnızca 
bir ta rih i süreklilik alanı ve insan
lık tecrübesinin ilk ev sahibi değil 
aynı zamanda dünya hayatının 
tem el dinamiği olan vahyin en 
esaslı tanığıdır. Dolayısıyla her 
yönüyle canlı ve d irid ir, büyüsü
nü kaybetm iş dünyaya aradığı 
nefesi üfleyecek ve onu d ir ilte 

cek olandır. O rtadoğu'yu ele ala
cak bütün muhakemenin vahyi 
merkezde tu tan  bir referans nok
tası var olmalıdır. Aksi halde bu 
varlık bilim selciliğ in yahut edebi- 
liğin fas it dairesinde öznel de
ğerlendirm elerin merkezde oldu
ğu bir tahkim  ve tahakküm ün 
nesnesi olacaktır.
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Ortadoğu tarih inden bahse
dildiğinde anlam(a) ve yöntem  
olmak üzere iki bağım lı so
ru m d a n  başlamalıyız. Zira bu
gün yaşadığımız şiddetin  kav
ramsal zeminini tanımadan çıka
cağımız yolculuk bizleri kapsamlı 

b ir gelecek tasavvuru imkanın
dan mahrum edecektir. Anlam(a) 
sorununun köken leri bölgenin 
a tar damarı olan vahiy merkezli 
bir okumanın göz ardı edilmesine 
uzanır. Ardından ta rih , toplumsal 
durum, insanın durumu gibi öğe
ler Said'in tazeliğ in i halen koru
yan çözümlemesinde ifade e ttiğ i 
gibi oryan ta lis t bir akılla yeniden 
kuru lur, yorum lanır ve takdim  
edilir:

"Dolayısı ile O ryantalizm  pen
ceresinden görünen Doğu, Batı 
bilim i ile getirilen, Batı bilincinde 
oluşan ve daha sonra Batı'nın im 
paratorluğu ile ortaya çıkarılan 
bir seri kuvvet elemanları ile çer
çevelenmiş bir takdim  sistem idir. 
O ryantalizm in bu ta r if i daha çok 
p o lit ik  görünüyorsa da olayın 
izahı bas ittir zira benim için Or
yantalizm in kendisi bazı politik  
güçler ve bazı po litik  hareketle
rin ü re tim id ir. O ryantalizm  ham 
maddesi Doğu, Doğu uygarlığı, 

Doğu halkı ve Doğu toprağı olan 
bir yorum m ekteb id ir."3

Mesela, modern batılı ta r ih ç i
liğin [ve tabii b ilincin] kurucu üs- 
tadlarından Toynbee'nin İslam  
m edeniyetine  bakışı, kullandığı 
kavramları da dahil olmak üzere 
bugünün [geniş] Ortadoğusunu 
da içine alacak biçimde hemen 
herkesçe kabul görmüş durum-
dadır.-Hemen hatırlatalırTV onun 

İslam medeniyetinin tarihse l ro 
lüne ilişkin gelecek tasavvuru an
cak yükselen ırkçı eğilim ler ve 
[mesela] alkol tüketim inde ifade
sini bulan düşük ahlakilik karşı
sında İslam'ın b irleş tir ic ilik  vas

fından ve bireyselden toplumsala 
uzanan yelpazede üstün bir ahla
kilik öngörüsünden ibare ttir. Ona 
göre, insanlığın ortak bir ta rih i 
geçmiş sahibi olacakları ve halen 
hayatta olan büyük medeniyet 
tecrübelerin in adeta bir harmanı 
olan b ir ortak kültüre l zeminde 
buluşacakları yeni b ir dünyada 
İslam'a düşen rol ancak bu karma 
yapının açıklarına yama yapmak 
olmalıdır.

Mirasını Braudel’e borçlu olan 
kavram sa llaş tırm a la rdan  to ta l 
dünya ta r ih i bağlamında farklı 
medeniyet tecrübelerin i [ya da 
dünya-sistem leri] değerlendiren 
ve büyük insanlık tecrübesinin 
kalesine her biri bir tuğla n ite li
ğinde yerleşen ve fakat köşe taş
larının ana karakteri verdiği bir 
ta rih  yazımı da oryanta list bakı
şın im kansızlığ ıy la  m alü ldür. 
Fransız Annales ta rih  okulundan 
sonra dünya sistemi teorisyenle- 
ri tarafından geliştirilen kapsayı
cı ve karşılıklı bağımlılık esaslı bir 
m edeniyetler ta r ih i perspektifi 
esasta libera l fe lsefi paradigma- 
nın önce yerinden edilmiş yahu- 
d i-hıristiyan dini mirasına, siya
se tte  ise greko-rom en sonra 
anglo-sakson kökenlerin besledi
ği avrupa merkezliliğe dayalıdır. 
Bu bağlamda mesela, geçtiğ im iz

yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
anglo-sakson geleneğin mirasçısı 
olarak amerikan oryan ta lis t qe\e- 
neğin (Hamilton Gibb’i saymaz
sak) en yetkin tem silc isi Hodg- 
son'ın İslam'ın Serüveni"nde yap
maya çalıştığının Frank'ın ya da 
McNeiM'in çalışm alarında içkin 
batının kendinden m enkul üs tün
lüğü fikrinden çok da uzaklaşa- 
madığını ifade edebiliriz.

İslam Dünyasının 
“Şiddet"ll/le imtihanı

Bir sosyo-politik olarak Refor- 
masyon sonrası dini hayatın Ba- 
t ı ’daki karşılığı, öteden beri 'do
ğulu' [ya da sem itik] olarak görü
len Yahudilerin Siyonist siyaset 
vasıtasıyla dünyevileşmesi şek
linde tecelli e tti. Bu çerçevede 
ta rih i boyunca anti-sem itik  bir 
bilinç sahibi batıdan ilhamla ken
disi de anti-sem itik bir tasarım  
olan Siyonist İsrail [sözde] dev
letin in kuruluşu hakikaten ironik- 
tir. Yine Avrupa'da önce dışlan-
mış, ardından sistem atik b ir en
tegrasyon siyasetine maruz kal
mış Yahudilerin benzer bir tavrı 
F ilis tin lile r ve şahsında A raplar 
[yani Müslümanlar] için serg ile
mesi de böyledir. Tecrit, tedhiş 
ve postmodern soykırımın öncü
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den tanzim  ve tahkim

sü İsra il'in  başına buyrukluğuysa 
batılı ahlakçılığın, siyasetin ve in-

\ / h  ıV UJ o I c n n ı  ı-

nun apaçık belgesidir. Söyleşi bir 
kavramsal dünyanın İçini meşru
iye ti ve ah lak iliğ i kendinden 
menkul bir akıl ve 'Tanrin ın  ro lü 
nü üzerine alan insanla dolduran 
batılıların 'Doğu'ya yaklaşım la
rındaki şiddetin görüntüsünden 
ibaret olan fiili işgaller hakikatin 
yalnızca bir yüzüdür. Yazımızın 
haddini aşmamak maksadıyla ilk 
elde yalnızca bu şiddet yüklü zih
ni altyapıyı kavramanın önemini 
vurgulayacak; kültürel, siyasi, iç
tim ai ve iktisadi boyutlarının tah 
lilin i sonraya bırakacağım.

Yaklaşık iki yüzyıl önce 
(1798) Napolyon'un Mısır'ı işga
linden bu yana bu 'yabancı' alemi 
önce B a tiya  tanıtm ak, ardından- 
sa ihtiyaç duyulduğu şekilde yo
rumlamak için sayısız müdahale 
ve hegemonya arayışına şahitlik 
e ttik . Sömürgecilik tarih in in  işa
re t e ttiğ i b ir tü r anti-semitizm  
vasıtasıyla İslam dünyasını yeni

etm enin, do!syssıy!s 
dünyaya tahakkümün 

-anahtarla rın ı-e le  ge
çirm eye çalıştı batılı- 
lar. Bu bağlamda şid
deti ve bilhassa ne- 
sep, mezhep üzerin
den ayrılıkçı s iyaset
leri desteklediler. Bu
güne gelindiğinde ise 
Am erika öncülüğün
de g iriş ilen  işgalin  
Soğuk Savaş döne
minde üzeri örtü len 
gerilim  ve çatışm ala
rı yeniden te tik led iğ i 
ve a lev lend ird iğ in i 
görm ek işten değil
dir.

Oysa yine vahyin 
kurucu dünyasından 
hareketle, İslaml bir 

tasavvu run  hayatın  bütününe 
şekil veric i karakte ri sayesinde 
başta ümmet eksenli toplum sal 
ve siyasal düsturların  yeniden 
hayat bulması ile yaklaşık bir 
yüz yıld ır suskun olan İslam b ir
liği ideallerin i yeniden ve bu de
fa batı ile doğrudan yüzleşmenin 
neticesinde elde edilen önemli 
bir tecrüb i b irik im le b irlik te  yük
seltm ek imkanı be lirm iş tir. Aksi 
is tikam ette  ise, batılıların gide
rek daha faz la  ç ığ ırtkan lığ ın ı 
yaptık ları iç savaş tehdidine ka r
şı İslam'ın em niyetli limanlarına 
sığınmaktan başka çıkar yo lu 
muz yok tu r diyen Cabiri'n in din- 
devlet değil ama din ile ‘siya- 
se t'in  [kas ted ilen  M akyavelis t 
içeriğ iy le  politika olm alıdır] ay
rışması tem elinde izahına itiba r 
edersek:

"D inin özü ve ruhu ise, ayırı
cı değil, b irleş tir ic id ir. İslam dini 
mutlak surette  b ir 'tevh id ' d in i
dir. Bu tevhid, hem inanç düze
yinde (tek ilah), hem toplum dü
zeyinde (tek ümmet), hem de d i

nin doğru anlaşılıp uygulanması 
dtteevinde [" fırka  fırka oluo din
lerini parçalayanlar...", En'am sü
resi, 159)] b ir tevh idd ir. S iyasetin 
özü ve ruhu ise ayırm aktır..."4

Nihayet, bölge halklarını ger

çekten tem sil kab iliye ti olan dev
le tle r ve İslaml hareketlerin  siya
si çıkar ve hesaplarını islami ide
aller perspektifinden sürekli ola

rak denetlemek ve gözden geçir
mek m ecburiyeti vardır. Aksi hal
de modern ilkesizliğ in dayattığı 
değersizleştirm e ve göreceleş
tirm e gibi teh like le r fiili işgalleri 
sürekli kılabilecek zihni defor- 
masyonun hızını a rtıracaktır. Or
tadoğu m ille tle ri ve İslam alem i

nin geleceği kucaklaması kalbe- 
den 'ak im ı y itirm em esine bağlı
dır. m

NOTLAR
1 Zerkeşî'den (M a'nâ Lâ ilâha illa 

Allâh, Beyrut, 19 86 ) aktaran Ah
m et Davutoğlu, A lte rn ative  Pra- 
uiçjins The Im pact uf Islamic and 

W estern  W eltanschauungs  on 

Political Theory, sf. 47 , U niver
sity Press of A m erica, 1994.

2 Bugünkü yaygın kullanımın aksi
ne Osm anlI im paratorluğ um un  

çözülüşü ve paylaşımı meselesi 
olarak 'Şark Sorunu'nun ortaya  

çıkışından Söm ürgecilik dönem i
nin sonuna dek (1956 Süez Soru
nunu m ilat a labiliriz) bölge Batılı 
m etin ler ve siyasetinde [Avrupa  

m erkezli bir bakışla] 'Yakın Doğu' 
(N ea r East) şeklinde ta rif ve ta s 
vir edilm iştir.

3 Edward Said, O ryan ta lizm  Sö
mürgeciliğin K eşif Kolu, sf. 3 4 4 ,  
çev. Nezih Uzel, Pınar Yayınları, 
1982.

4  Muhammed Âbid el-Câbirî, Çağ
daş A ra p -is lam  D üşüncesinde  

Yeniden Yapılanm a, sf. 106, çev. 
Ali İhsan Pala, Mehm et Şirin Çı
kar, kitâbiyât, 2001. Câbirî'ye gö
re m evcut [a lte rn a tif]  siyasal 
söylem sahibi islami akım ların en 

fa z la  d ikkat edecek leri husus 

söylem düzeyinden pratiğe kadar 

birleştlricilik vasfı olm alarıdır.
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H
erhangi bir Batı Üniversi
tesinde 'b ir' felsefe öğre
nilebilir. Fakat, Çin, Hin-

MEDENİYET DEDİĞİN...
distan, İslam ya da başka düşünce 
kıtalarının felsefelerinden hiçbir 
şey tanımadan...’ diye başlar Ga- 
raudy '20. Yüzyıl B iyografisi' adlı 
kitabının 1. bölümüne. Dünya ta r i
hini kendi felsefi ve teknolojik ge
lişmesine paralel yeniden üretm e
ye başlayan Batı aklı, Avrupa- 
merkezci yaklaşımıyla dünyayı 
kendinden ibaret bilme zaafına 
20. yy'ın son çeyreğine kadar de
vam e tti. 0 güne kadar tarihe iz 
bırakmış, insanlığın m edeniyet 
serüveninde sayısız rol almış un
surları yok sayarak, kendi varlığı
nı ve aklını kutsamaya devam et
ti. 20. yüzyılın ikinci yarısı itiba
riyle başlayan soğuk savaş döne
minde, farklı medeniyetlerin ve 
dünyaların olduğu, söz konusu bu 
farklı dünyaların insanlığa bir şey 
katabileceği ya da tehd it olabile
ceği gibi yeni açılımlar söz konusu 
olmaya başladı.

Zira dünyanın içinden geçtiği 
süreç, farklı m edeniyetlerin ve 
uygarlıkların varlığım bilmeyi, ta 
nımayı ve hatta yüzleşmeyi zo
runlu kılıyordu. Hiç kuşkusuz bu 
yüzleşme neticesinde Batı mede
niyeti, kendi hegemonik varlığını 
koruyabilmesinin yegâne yolunun 
ötekilerle(!) çatışmak olduğunu 
düşünüyordu. Modernitenin akıl 
almaz araçlarıyla inşa e ttiğ i kü
resel kap ita lis t sistem in, diğer 
dünyayla yüzleşmesinin kaçınıl
maz olduğunu düşünüyordu. 
‘Yeryüzünün AvrupalIlar ve onla
rın Kuzey Amerikalı çocukları ta 
rafından emperyalist yöntem ler
le fe th i' diye tanım lıyordu küre-

M. Emin Babacan

yeni bir şeyi yoktu, zira geçmişin 
tekrarından ve ufuksuzluğundan 
başka bir şey söylemiyordu. Se- 
küler bir zihinle inşa edilen bir 
dünyanın, insanlığı sürüklediğ i 
kaos ve anlamsızlık girdabından 
alıkoyabileceği bir reçete de sun
muyordu. Kavramlarını ve boyut
larını öznel zemininden hareketle 
be lirled iğ i b ir dünyada, bütün 
dünyalıların ancak nesne rolü oy
nayabileceğini sofistike bir dille 
anlatan gerçeküstü bir hikâyeden 
ibaretti.

Her şeyden sonra bugün de, 
dünyanın başka bir yörüngeye 
kaymasına tahammül edemeyen 
küresel aktörler, 'medeniyetler i t 
tifak ı' ile dünyanın ipini ellerinde 
tu tm aya gayre t e tm ekted irle r. 
Birçok konuda plansız-program- 
sız, teorisiz ve uzun vadeli ufuk- 
suzluğumuz söz konusu olduğu 
gibi, bu konuda da aynı tavrımız 
devam etm ektedir, ittifa k  eden 
medeniyetlerin hangisinin yanın
dayız ya da hiç sorgulamadan ta 
raf olmamız istenen medeniyetin 
mi yanındayız? Ayrıca, medeni
yetler ittifakın ın  varlığını kabul

Sorulması Gerekenler

Bu ve buna benzer sorulması ge
reken daha birçok soru ve bu so
rulara ilişkin tatm inkâr cevaplar 
aramak gerekirken, oluşturulmuş 
suni bir zeminde tartışmanın orta 
yerinde bulunmak, çok da akıllıca 
bir şey olmasa gerek. N itekim  
geçtiğim iz günlerde Türkiye gün
demine damgasını vuran önemli 
toplantılar ve bu toplantıların z ih 
nimizdeki izdüşümleri, durduğu
muz yerin sorunsa llaştırıla rak, 
yeniden bir tanımlamaya gidilm e
sinin önemini bir kez daha açıklık
la ortaya koydu.

Başbakan Recep Tayyip Erdo
ğan'ın ev sahipliği yaptığı Akil 
Adamlar Grubu'nun son top lan tı
sına, BM Genel Sekreteri Kofi An- 
nan ve ispanya Başbakanı Jose 
Luis Rodriguez Zapatero da katıl
dı. 'Medeniyetler İttifakı Projesi' 
son toplantısının yapıldığı 13 Ka
sım 2006  tarihinde bir de nihai 
rapor yayınlandı....

Toplantıda konuşan Başbakan 
Recep Erdoğan, Medeniyetler İ t t i 
fakı Girişimi kapsamındaki çalış
maların, önemli bir aşamaya gel-

selleşmeyi Samir Amin. Böyle bir 
zeminden hareketle batı medeni
yetin in dünyaya bakışı ve Fuku- 
yama’nın formüle e ttiğ i meşhur 
'M edeniyetler Çatışması’ tezi şe
killendi. Aslında bu tezin dünyaya 
söylediği ya da söyleyebileceği

ediyor ve ta ra f tutuyorsak, mede
niyetler çatışmasını da kabul edi
yor ve bu çatışmanın bir tarafında 
bulunuyoruz demektir. Hatta söz 
konusu tarafların, ‘çatışan’ı olmak 
gibi bir ta lihsizlikle karşı karşıya- 
yız demektir.

diğini dile getirerek, BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan'ın kurduğu 
yüksek düzeyli grubun(l), raporu
nu hazırladığını anımsattı. Rapo
run, içerdiği tesp itle r ve getird iğ i 
önerilerle uzun yıllar tartışılacak 
ve üzerinde düşünülecek bir reh-
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rulacak h ir rpfprans hpjnpsi oldu- 
ğunu kaydeden Başbakan Erdo
ğan, 'Bugün farklı kü ltür ve inanç
lar arasındaki kutuplaşmaların or- 
tadan kaldırılmasının mutlak bir 
zorunluluk haline geldiği bir dün
yada yaşıyoruz. Raporun böyle 
bir ortamda dünya kamuoyuna 
sunulması, anlayış, hoşgörü ve 
saygı iklim inin yeniden yeşertil- 
mesi yolunda hem umut hem de 
heyecan verici bir adımdır' dedi.

Zapatero ise, projenin hayata 
geçirilmesindeki katkılarından do
layı BM Genel Sekreteri Kofi An- 
nan’a özellikle teşekkür e ttiğ in i 
be lirterek, Annan'ın v izyonu(l), 
başkanlığı ve desteği sayesinde 
M edeniyetler itt ifa k ı Projesini 
gerçekleştirebild ikleri n i—vu rg ula
dı. Projenin bugün nihai bir sonu
ca ulaştırılm asından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Zapate
ro, "Medeniyetler İttifakı Projesi, 
bütün g irişim leriyle hayata geçi
rildiğinde anlayış ve barışa büyük 
katkıda buiunmuş olacağız. Çeşit
liliği insanlara kaöui e ttirm iş  ve 
m edeniyetler çatışmasını savu
nanları azınlıkta bırakmış olaca
ğız" diye konuştu.

Yine bu paralelde d ikkatleri 
çeken başka bir gelişme, Seyyid 
Muhammed Hatemi’nin Türkiye'yi 
z iyareti esnasında 'medeniyetler 
arası diyalog' vurgusu yaptığı ko
nuşması oldu. İslam Dünyası'nın 
son birkaç asırlık serüvenini iyi 
tahlil eden Hatemi, yaşadığımız 
dünya için öngördüğü çözüm öne
risi 'diyalog ve ittifa k ' oldu. Bu an
lamda yapılan başka yorumlara
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rin hangi m edeniyetler olduğu, 
onlarla hangi düzlemde ve nasıl 
bir zeminde buluşmak gerektiği 
hususunu muğlâk bırakarak.

'...Dünya, modern zamanlarda 
kaydedilen şaşırtıcı ilerlemelere 
rağmen endişe verici bir durum 
içinde yer almaktadır. Ayrımcılık, 
ç ifte  standartlar, endüstriyel top
lumlar ve dünyanın diğer bölgele
ri arasında oluşan büyük mesafe, 
özellikle uluslararası arenada ev
rensel ahlaki ö lçütlerin göz ardı 
edilmesi, güzel düşüncelerin yeri
ni maddi düşüncelerin alması ve 
hepsinden kötüsü insanın bugün
kü hayatına egemen olan güven
sizlik v.b. sorunların dünyadaki 
bütün iyilikseverlerin zihnini meş
gul e ttiğ in i düşünüyorum. Bu or
tak endişe dünyanın Doğu ve Ba
tısını aynı ölçüde tehd it eden bu 
geniş ölçekli buhrandan çıkma yö
nünde diyalog ve karşılıklı anlayış 
zeminini hazırlamıştır. İşte böyle- 
si bir atmosferde medeniyetler 
arası aiyaiog günümüz insanı için, 
içinde yanlış anlama yerine Karşı
lıklı anlayışın, güvensizlik yerine 
güvenliğin, ayrımcılık yerine ada
letin d ikta törlük yerine demokra
sinin ve modern ırkçılık yerine her 
yerde ve her zaman insan hakları
nın yer aldığı bir paradigma (de
ğerler dizisi) bulması yönünde gü
nümüz insanı için yol gösterici 
olabilir...'

Nasıl Bir Dünya?

Oysa dünyayı yaşanmaz hale geti
ren batı aklının ve rasyonalitesinin

tarumar örtenin. hatta medeniyet
lerin varlığını dahi kabul etm eye
rek kendi varlığını mutlaklaştıran 
paradigmasıyla dünyaya meydan 
okuyanın, Batı Medeniyeti(l) oldu
ğu hepimizin zihninde netliğini ko
rumaktadır. Dolayısıyla şiddetin, 
çatışmanın ve kavganın kaynağı 
olan b ir m edeniyetin dünyayla 
yüzleşmeden ve ittifak  söylemle
rini dillendirmeden önce, kendisiy
le ve ontolojik bir düzlemde dün
yanın kadim geçmişiyle yeniden 
hesaplaşması gerekmektedir.

Bize düşen şey ise, ezberi
mizdeki kavram larla düşünmeyi 
ve konuşmayı bir tarafa bırakarak 
'hangi iklim in çocukları olduğu
muzu' b ilebilm ektir. Böyle bir or- 
ganizasyonun(m edeniyetler- i t t i 
fakı) neresinde yer aldığımızı ken
di tarihsel zeminimizden hareket
le sorgulayarak, neresinde bulu
nacağımızı tesp it edebilm ektir. 
Yani durduğumuz ya da durm a
mız gereken zemini özgüvenim iz
le inşa edebilmektir. Ü rettiğ im iz 
poiıtlKaiar, hedeflediğimiz netice
ler sadece konjonktüre bağımlı 
gelişm em elidir. Bugünü çok iyi 
okuyarak, yarına ilişkin uzun m et
rajlı s tra te jile r üretmek zorunda
yız. Tarih sahnesindeki yerim izi 
kendi değerlerim iz ve felsefem iz 
çerçevesinde yine kendimiz belir
lemek zorundayız. Aksi takdirde, 
söz konusu küresel ölçekli proje
lerde nesne muamelesi görmeye 
maruz kalırız. Var olmanın anla
mını y itire rek, anlamsızlık girda
bında yaşam aya(tabi yaşamak 
denirse) mahkûm kalırız. m

M E D E N İ Y E T L E R  İTTIFA
4.YÜKSEK DÜZEYLİ 
GRUP TOPLANTISI
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Analiz

BİR TÜRKİYE KLASİĞİ 
"CUMHURBAŞKANLIĞI SAVAŞLARI"

AHMET CEMİL ERTUNÇ

Türkiye’nin Değişmeyen İdeolojik Zemini

Her şeyin, üzerinde yer aldığı, varlığını üze
rinde devam ettirdiği bir zemini vardır. 
Bu tespiti bilhassa toplumsal olaylar ve 

olgular için ifade etmek daha kolay ve hatta zo
runludur. Dolayısıyla, Türkiye’de neredeyse yüz 
yıldır sık ve yoğun şekilde gündeme gelen/geti
rilen ve önümüzdeki 5-6  ay içerisinde de gittik
çe yoğunlaştırılarak gündemi işgal edeceği kesin 
görünen toplumsal gerilimlerin gerçek sebebini 
anlayabilmek, yaşanan ve yaşanacak problemle
rin gerçek amacını belirleyebilmek için öncelik
le Türkiye’deki “zemini” doğru belirlemek ge
rekmektedir. Sözü hiç uzatmadan söylemek ge
rekirse, bu “zemini" ekonomik, siyasal, yasal, as
keri gücü yönlendirme imkânına sahip “resmi 
ideoloji" oluşturmaktadır. Türkiye’deki toplum
sal gerilimlerin; ideolojik çatışmaların; siyasal, 
kültürel, ekonomik, yasal problemlerin temelin
de her zaman resmi ideoloji olmuş ve olmaya da 
devam etmektedir. Bir kısım sivil ve asker bü
rokratın temsil ettiği resmi ideolojinin bir arzu- 
su ve bazı korkuları ise bu ideoloji ile. Loplum 
arasındaki ilişkilerin niteliğini belirleyen en 
önemli faktörleri teşkil etmektedir.

Türkiye’deki resmi ideolojinin her dönemde
ki söylemlerine yansıyan ve varlığının nedeni 
olarak algıladığı en temel arzusunu, toplumu ge
leneksel tüm bağlarından koparıp zihniyetiyle,

görünümüyle, hayat tarzıyla değiştirmek ve tek 
tip hale getirmek oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
“halkçılık” ilkesi gereği, ilk günden bu güne 
“halka rağmen" arzusunu gerçekleştirmek karar
lılığı içerisinde olmuştur. Bu arada şunun da al
tını çizmek gerekmektedir ki, “halkçılık" ile 
“halka rağmen" arasında fark edilebilecek olan 
çelişki bu satırların yazarının bilerek veya bil
meyerek ürettiği bir şey değil, 1950’lerden sonra 
okullarda çocuklara öğretilen ve gerçekle ilişki
si bulunmayan “halkçılık” anlayışının oluştur
duğu tamamen yapay bir çelişkidir. Zira “halkçı
lık” ilkesi gerçekte hiçbir zaman okullarda öğre
tilmeye çalışılan “halkın istek ve çıkarlarını dik
kate alan politikalar geliştirme" vs anlamına gel
memiştir. Bu ilkenin ideologları ve uygulayıcıla
rı “halkçılığı” her zaman “halka rağmen ama halk 
için” biçiminde formüle etmişlerdir. Böyle oldu
ğu içindir ki, resmi ideolojinin mimarları arasın
da yer alan Meşrutiyet yıllarının ideologlarının 
Fransa modelinden esinlenerek benimsedikleri 
“tepeden inmeci” (jakoben) değişim modeli, söz 
konusu arzunun gerçekleştirilme yöntemi ola
rak ilkeleştirilmiş ve hu ilke hala ayakta İnilıL 
maya çalışılmaktadır. Bugün “kamusal alan” adı 
altındaki dayatmaların nedeni de budur.

Bu ülkede genel olarak iki yüz -yıldır, özel 
olarak da yüz yıldır uygulamaya konulmuş olan 
“halka rağmenci” değişim projesi “önüne çıkanla
rı demirle ateşle yok etme"1 kararlılığı içerisinde-



tamamı olsun, sonuç değişme- 
mektedir. Bu ise son derece 
agresif yapıya sahip bir ideolo
jinin oluşumuna yol açmıştır.
Kendi dışında var olan her 
sözlemi, düşünceyi, anlayışı 
ve hayat tarzım yok edip, sa
dece kendi istediklerini ege
men kılmayı hedeflediği ve 
bunu da zorla gerçekleştirme
yi tercih ettiği için her şeyi ve 
herkesi kendi varlığını yok et
meye yönelmiş bir tehdit un
suru olarak algılamaktadır.
Dolayısıyla temellerini Jön- 
türklerin attığı bu ideoloji “iç
ten ve dıştan” “düşmanlar" ta- 
rafmdan kuşatıldığı paranoya
sını geliştirmiştir. Böyle olduğu için de bir kez 
konuşmaya başladı mı hemen “düşman”larmdan 
söz etmektedir. “Düşmanlarıyla” ilgili olarak da 
sözlerinin ekseninde hemen her zaman “irtica”, 
“laiklik karşıtlığı”, “cumhuriyet düşmanlığı”, “iç 
ve dış mihraklar”, “hainler”, “padişahlık yanlıla
rı” gibi ifade veya tanımlamalar yer almaktadır. 
Bunlar daha çok kendi paranoyalarının ürettiği 
sanal tehditler ve tehlikeler olduğu için de yok 
edememekte ve sürekli tedirginlik duymaktadır. 
Saldırganlık ayrılmaz parçası olmuştur. Bu ha
liyle de nev’i şahsına münhasır bir ideoloji ola
rak anlam kazanmaktadır.

Resmi ideolojinin “düşman” paranoyasının 
yanı sıra, önemli özelliklerinden bir diğerini de 
“belirsizlikten” hoşlanması oluşturmaktadır. Zi
ra “belirsizlik” işine gelmektedir. Bu nedenle de 
dilinden hiç düşürmediği “düşmanlarını” bir tür
lü açıkça tanımlamamaktadır. Çünkü düşmanı
nın kim ve ne olduğunu açıkça söylerse bizzat 
kendi peşinden gelen kimselerin bile tepkisini 
çekeceğini, bu nedenle de “meşruluğunu” kaybe
deceğini bilmektedir. Düşmanını açıkça tanım
lamak ve bu arada kendi kimlik ve kişiliğinin de 
açıkça ortaya koymak yerine, oldukça ince dü
şünülmüş bir politika geliştirmiştir. Kendi kusur 
ve günahlarını “düşmanlarının” üzerine atma 
taktiğini sürdürmeyi değişmeyen bir tarz olarak 
benimsemiştir. Özellikle yüz yıldır hep yaşan

ıl eıııSiı euııji iıidivdiıı ııcm'myıt? ur

Derlendirmeleri daha bir önem kaza
nan TBMM Başkanı Bülent Arınc'ın 235 5

Nisan 2006 tarihli konuşmasında di

le getirdiği tespitler önemlidir. Mec
lis Başkanı, toplumun iradesini tem
sil eden Meclis 'in  üzerinde egemen

lik kurma girişimlerine; ülke/devlet 
işlerinde M eclis 'i devre dışı bırakan 

uygulama, tavır ve tutumlarına deği

nerek bunların Cumhuriyet yöneti
miyle çatıştığına dikkat çekmişti.
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suzlukların, sıkıntıların, zu
lümlerin, bozuklukların... ne
deni olarak kendi paranoyala
rının ürettiği sanal düş- 
man(lar)ım gösterip, onları 
yok etmenin mücadelesi içeri
sinde olduğunu, eğer onları 
yok ederse halka ilk günün
den bugüne kadar bir türlü ve
remediği huzuru, rahatlığı, 
zenginliği bahşedebileceğini 
dile getirmektedir. Bunun so
mut delili, sürekli gündeme 
getirdiği ancak kimliğini hiç 
bir zaman açıklamadığı “mille
ti birlik ve beraberliğe her za
mankinden daha muhtaç kılan 
iç ve dış düşman mihraklar” 

söylemidir. Bu ifadeyi bu ülkedeki her yaş gru
bundan herkes hayatının her aşamasında resmi 
ağızlardan duymuş ve duymaya da devam etmek
tedirler. İlginç olan şudur ki bir türlü “milli bir
lik ve beraberliğe her zamankinden daha muhtaç 
olunan günlerin” sonu gelmemiş, “iç ve dış düş
man m ihraklar’ ne yok olmuşiar ve ne de galip 
olmuşlardır. Çünkü resmi ideoloji açısından bu
nun böyle olması gerekmektedir. Zira resmi ide
oloji varlığını bu kimliğini açıkça ortaya koyma
dığı ve kendi paranoyalarıyla ürettiği düş- 
man(lar)a borçludur. Düşmanını sık sık değişti
rerek, gündemi kendi lehinde tutmayı ve o kor
kulu gündem içerisinde kendi otoritesini devam 
ettirmeyi değişmez yöntem olarak seçmiştir. Hat
ta öyle ki, sırf düşmanın ne kadar tehlikeli oldu
ğunu ispatlamak veya hiç bir şekilde alternatife 
sahip olmamak için bazen kendi çocuğunu dahi 
yemekten çekinmemiştir. Bunun örnekleri ise 
pek çoktur; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 
Serbest Cumhuriyet Fırkası, Demokrat Parti ilk 
anda isimleri akla gelen ve resmi ideolojinin ürü
nü veya mensubu olmalarına rağmen, resmi ide
oloji tarafından harcanan/yenen siyasal teşekkül
lerdir. Ayrıca, İstiklal mahkemelerinde idamla 
yargılanan “Kurtuluş Savaşının” birçok paşasının, 
darağacında sallandırılan başbakan ve bakanla
rın, stadyumlarda yargılanan başbakan ve bakan
ların isimleri de çok kolaylıkla hatırlanabilir.
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Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 
Değişmeyen Söylemleri

Başta Anayasa olmak üzere, hiçbir resmi belgede 
açılımı bulunmayan ve sadece bir kısım sivil ve

cumhurbaşkanlığı seçimi, resmi ideoloji ile top
lum arasındaki açık veya gizli gerilimlerin değiş
meyen fay hattını oluşturmuştur. Cumhurbaş
kanlığı seçimlerinde yaşananlar hemen hiç de- 
ğişmeyen özelliklere sahip olduğu için de gele-

asker bürokratın söyleminde anlam kazanan 
“resmi ideolojinin” korku ve arzuları, Türki
ye’deki gündemi belirleyen temel unsurdur. Bu 
ülkede yaşananlar, toplumsal herhangi bir ger
çekliğe dayanmamakta, her şey “resmi ideoloji
nin” arzu ve korkularına göre şekillenmekte, 
“resmi ideoloji” gündemi hep kendisine göre be
lirlemektedir. Ne var ki bunu yaparken bizzat 
kendisinin topluma dayattığı veya değişim pro
jesi bağlamında inşa ettiği ilke ve oluşumları da
hi ihlal etmekten, reddetmekten kaçınmamakta
dır. “Cumhuriyet(çilik)" ilkesinin başına gelenler 
bu açıdan oldukça manidardır.

Resmi ideoloji “Cumhuriyet(çilik)”i temel il
ke olarak dile getirmiş ve getirmeye de devam 
etmekte, ama kendisini bir ilke ile sınırlandır
mamak ve hareket serbestliği kazanmak için söz 
konusu ilkeye üstü örtük özel anlamlar yükle
mekten de kaçınmamaktadır. “Cumhuriyet (çi- 
lik)i” cumhursuz bir ideal ve sistem olarak kav- 
ramlaştırması bunun tipik örneğidir. Görünüşte 
Cumhuriyeti idealleştirmekte, fakat cumhuriye
tin referansı olması gereken iradeyi duruma gö
re ya yok saymakta, ya da yanlış bulup yok et
meye çalışmaktadır. Burada belirleyici olan, 
cumhurun iradesinin resmi ideolojinin ideolog
larının veya önde gelen mensuplarının istek ve 
arzularına uygun olup olmamasıdır. Bir başka 
ifadeyle, eğer cumhur “isteneni” istemişse doğru 
tercihte bulunmuştur, ama eğer “isteneni” iste
memişse yanlış tercihte bulunmuştur ve doğru 
tercihte bulunması için gerekenler yapılmakta
dır. Dolayısıyla belirleyici olan cumhur değil, 
cumhur adına cumhuru idealleştiren sivil ve as
ker bazı bürokratlardır.

Türkiye’de sayıca son derece az ama irade 
olarak güçlü kesim ile cumhurun iradesinin çâ

ce'k cumhurbaşkanlığı seçiminde neler yaşana
cağını tahmin etmek hiç zor olmamaktadır. Bu 
açından şu kesindir ki önümüzdeki aylarda gün
demi yine “irtica-çağdaşlık”, “laik-anti la ik”, 
“cumhuriyet taraftarlığı-cumhuriyet düşmanlığı”, 
“şeriatçılar”, “hainler”, “padişahlık yanlıları” gibi 
ifade veya tanımlamalar işgal edecek; birileri ıs
rarla “toplumun birlik ve beraberliğe her zaman
kinden daha muhtaç olduğu bu günlerde” “iç ve dış 
düşman mihraklara” karşı verilmesi gereken “sa
vaşlardan’ bahsedecektir. Hatta bu gerilimden 
cumhuriyet(çilik)i gerçekten idealleştirenler de 
paylarını alacak ve zorla “iç ve dış düşman mih
raklara” dâhil edilip “ötd?i ”l eştirildi kİ erini; ken
dilerinin samimi cumhuriyetçiliklerinin resmi 
ideoloji açısından hiçbir şekilde kayda değer bu
lunmadığını bir kez daha görüp anlayacaklardır; 
aynen, Cumhuriyetin ilanı ve ilk cumhurbaşka
nının seçimi günlerinde olduğu gibi.

Bir Geleneğin Başlangıcı

Resmi ideoloji ve bu ideolojinin şekillendirdiği 
resmi tarih aksini iddia etse bile, 1920-1923 yıl
ları arasında faaliyet yürüten Birinci Meclis’teki 
birkaç üyenin dışında “muhaliflerden” hiç kimse 
kişi otoritesine dayanan bir siyasal sistemden 
(monarşiden) yana değildi. Daha da önemlisi 
resmi ideoloji tarafından ısrarla “padişahçı” ol
makla suçlanan İkinci Grubun mensupları kişi 
otoritesine/egemenliğine dayanan bir sisteme ta
mamıyla karşıydılar ve ismi ne olursa olsun bir 
kişinin iradesinin şekillendirdiği bir siyasal sis
temi reddediyorlardı. Esasen şahsıyla önemli bir 
problemleri olmadığı halde Meclis Başkanlığını, 
Başbakanlığı ve Başkumandanlığı şahsında top- 
lamıs Mustafa Kemal’e karsı çıkışlarının neden-

tıştığı zamanlar ise hiç eksik olmamıştır. Dönem 
dönem gündeme gelen çatışma anlarında hiç te
reddüt etmeden cumhurun iradesini yok sayma 
veya yok etme süreci başlatılmıştır. Cumhurbaş
kanlığı seçimleri ise söz konusu çatışma dönem
lerinden en önemlilerini oluşturmaktadır. Her

leri de buydu. Zira mevcut durumu kişi egemen
liğinin devamı olarak görüyorlardı. “Seçilmişlik- 
lerine” rağmen, kişi otoritesine karşıtlık büyük 
oranda İkinci Meclis’te de devam etmiş ve bu 
meclisin daha sonraları resmi ideoloji tarafından 
“cumhuriyet karşıtı”, “irticacı”, “yobaz”, “padi-
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nan üyeleri de ki silV  *
otoritesine yönelişi 
ısrarla önlenmeye, 
halk iradesine daya
nan bir rejimin inşa
sını sürdürmeye ça
lışmışlardır. Bu konu
da ilginç ve önemli 
bir örnek olarak Ana
yasa taslağı üzerinde
ki (1924 Anayasası) 
görüşmeler sırasında 
yaşananlar hatırlana
bilir.

İkinci Meclisin 
resmi ideoloji tarafın
dan “cumhuriyet kar- 
şıtı”, “irticacı”, “y o
baz”, “padişahçı” ol
makla suçlanan ve bir 
kısmı daha sonra İz
mir Suikastı bahane 
edilerek idam edilen 
bazı üyeleri Anayasa 
taslağının görüşülme
si sırasında kişi ege
menliğine açıkça kar
şı çıkmışlar, her kim 
olursa olsun milletin 
egemenliğinin üze
rinde herhangi bir ki
şinin egemenliğine 
onay vermek isteme
mişlerdir. Bu açıdan 
Anayasa taslağının 
25. maddesiyle ilgili 
görüşmeler sırasında 
yaşananlar son derece 
önemlidir. Mecliste 
her maddesi ayrı ayrı görüşülen Anayasa taslağı
nın ‘tecdid-i intihabatı’ [seçimin yenilenmesini] 
düzenleyen ve ‘Reis-i Cumhur’a da tecdid-i intiha
bat hakkı veren’ 25. maddesinin görüşülmesine 
gelindiğinde itiraz sesleri yükselmiş, “muhalifle
rin” oldukça sert tepkisiyle karşılaşılmıştır. 
Maddeyi savunan Anayasa Komisyonu başkanı 
Yunus Nadi, Mustafa Kemal Paşa’nm ismini zik-

\  \

/

i
M. Kemal Atatürk, her gittiği yerde bir yığın olum
suzlukla karşılaşınca yanındaki arkadaşlarına şun
ları söylemekten kendisini alamamıştı: 'Bunalıyo- 
rum çocuk, büyüle bir ıstırap içinde bunalıyorum! 
Görüyorsun ya, her gittiğim i yerde mütemadiyen 
dert, şikâyet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, 
maddi manevî perişanlık içinde'. Daha da önemlisi 
yine aynı günlerde en yakın dostlarından Fethi Ok- 

yar 'a  şunları söylemiştir: 'Ben Cumhuriyet'i tesis 
ettim. Fakat bugün [19301ar kastediliyor] idare 
şekli Cumhuriyet midir, diktatörlük m u d i;  şahsi 
hükümet midir, belli değir.

rcd^rsl^ O  n u n  V» 3.tı—

rma bu maddenin İca- 
bul edilmesi gerekti
ğini, Cumhurbaşka
nının gerekli bulma
sı durumunda Mec- 
lis’i feshetme yetkisi
ne sahip olmasının 
gerektiğini savunmuş 
ama Meclis’i ikna 
edememiştir. İsmet 
İnönü’nün girişimleri 
de istenileni gerçek
leştirememiştir. Sa- 
ruhan Milletvekili 
Reşat Bey’inşu sözle
ri Meclis’in kişi ege
menliğini ve kişi ege
menliğine kapı arala
yan her türlü uygula
maya karşı çıkışının 
çarpıcı bir ifadesi ola
rak anlam kazanmış
tır: ‘Kanaat-i katiyem 
şudur ki, farzu muhal 
olarak Âlluh Keis-i 
Cumhur olsa, katî arz 
ediyorum, kestiriyo
rum. (Milletvekille
rinden gelen ‘haşa’ 
sesleri) Haşa... Melâ- 
ike-i Kiram Heyet-i 
Vekile olsa bu mecliste 
Cumhurreisine Mec
lis’i fesih  selahiyetini 
verecek yoktur'2. Des
tek bulan bu kararlı 
itiraz üzerine 25. 
madde reddedilmiş 
ve Anayasa maddesi 

olarak bir daha gündeme gelmemiştir.
Şu artık reddi mümkün olmayan tarihsel bir 

gerçekliktir ki, ne Birinci Meclis’in ve ne de 
İkinci Meclis’in sonradan “cumhuriyet karşıtı” 
olmakla, “padişahçı”lıkla suçlanan “muhalifleri” 
kişi otoritesinin geçerli olduğu bir yönetim tar
zını olumlu bulmuyorlardı. Halkın iradesini 
temsil eden bir Meclis’in üzerinde hiçbir grup
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veya kişinin iradesinin geçerli olmayacağı bir 
sistemin inşasını arzuluyorlardı. Bu nedenle de 
“hukukun üstünlüğü”, “milletin iradesinin ege
menliği” gibi söylemleri çok önemsiyor ve bun
lara aykırı olan her şeye karşı son derece kararlı

acele hazırlanan bir-iki maddelik bir kanun lâyi
hasıyla Meclise bir-iki saat içerisinde kabul ettiril
mesi şekline muarız bulunuyorsunuz, değil mi?’ 
diye sorma ihtiyacı hissetmiştir. Rauf Bey bu so
ruya ‘Ben mutlakiyet aleyhinde, faka t milli haki-

fikri mücadele veriyorlardı. Fakat ne var ki üye
si oldukları Meclis’in Cumhuriyet’i ilan edişini 
ve ilk cumhurbaşkanını seçmesini gazete haber
lerinden öğrendiler. Şöyle ki; İkinci Meclis 287 
üyeli bir meclisti. Meclis’in gayr-i resmi tatil edi
lip “m uhalif’ milletvekillerinin çoğunluğunun 
memleketlerine gittiği bir zamanda, Meclis’te 
bulunan 158 milletvekilinin oyu ile Cumhuriyet 
ilan edildi. Cumhuriyet’in ilanından yarım saat 
sonra da ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuri
yet’i ilan konusundaki bu eli çabukluğun neden
leri ayrı bir değerlendirme konusudur, fakat şu
rası kesindir ki ‘muhaliflerden’ hiç kimse Cum
huriyet sistemine karşı değildi. O günün Türki
ye’sinde ‘Cumhuriyet düşmanlarının” muhalefet
leri, tamamen ilan edilen Cumhuriyet’in uygula
mada ne kadar geçerli olacağıyla ilgiliydi ve bu 
konuda ciddi kuşkuları vardı. Onlar için bazı 
yanlışlıklar yapılmıştı. Her şeyden önce de 
Cumhuriyet’in ilanında izlenen yöntem yanlış 
olmuştu. ‘Muhaliflerin’ temsilcisi konumundaki 
Rauf Orbay, 1 Kasım 1923’te, dönemin önemli 
gazetelerinden Tevhid-i Efkâr ile Vatan gazetele
rine verdiği beyanatında buna değiniyor ve şun
ları söylüyordu: ‘Cumhuriyetin ilanı aceleye geti
rildi, Cumhuriyetin ilanından önce doğm-düriıst 
bir anayasa yapılmalıydı.’ “Cumhuriyet düşmanı” 
muhalifler istiyorlardı ki, öncelikle Cumhuriyet 
ismi altında da var olabilecek kişi veya kurum 
saltanatına engel olacak bir Anayasa hazırlanma
lı ve Cumhuriyet bu sağlam zemin üzerinde in
şa edilmeliydi. Ancak “muhaliflerin” bu hassasi
yetleri ve uygulamaya yönelik eleştirileri, bir ge
leneğin başlangıcını oluşturacak şekilde Halk 
Fırkasının bazı üyeleri ve bazı gazeteciler tara
fından farklı alanlara çekilerek en sert biçimde 
eleştirilmiş ve asıl söylenmek istenen gündem-

miyeti iyice temsil eden bir cumhuriyet idaresinin 
tamamen taraftarıyım’3 cevabını vererek eleştiri
sinin maksadını açıkça tekrar etme ihtiyacı duy
muştur.

‘Cumhuriyet düşmanlarının” eleştirileri Cum- 
huriyet’e değil, toplumsal ve yasal zemini sağ
lam bir sistemin inşa edilmemesine veya Cum
huriyet’in gerektirdiği uygulanmaların değil de 
isminin öncelenmesineydi. Bunu açıkça yazan
lardan birisi, dönemin ünlü gazetecilerinden ve 
‘muhaliflerinden’ Velid Ebuzziya Bey’di. Velid 
Ebuzziya Bey, Cumhuriyet’in ilanından iki gün 
sonra dönemin önemli gazetelerinden Tevhid-i 
Efkâr’da yayınlanan yazısına o günden bu güne 
hiç değişmeyen bir soruyu başlık olarak seçerek 
eleştirisinin neyle ilgili olduğunu göstermeye 
çalışmıştı. Velid Ebuzziya Beyin yazısının başlı
ğı ‘Efendiler! Devletin adını taktınız, işleri de dü
zeltecek misiniz?’ idi. Bir diğer ‘m uhalif gazeteci 
Hüseyin Cahit Yalçın ise bugün bile anlam ve 
değerinden hiçbir şey kaybetmemiş ‘Yaşasın' 
Cumhuriyet’ başlığını taşıyan makalesinde konu
ya yönelik eleştirilerini olanca açıklığıyla şöyle 
dile getirmişti: ‘Meclis-i Mebusandan alkışlarla 
kabul, hariçte toplarla tes’id ederek ilân ettiğimiz 
Cumhuriyetin yaşamasını sahiden istiyor muyuz? 
İstiyorsak her şeyden evvel şunu bilmeliyiz ki, 
Cumhuriyet alkış ile, dua ile, şenlik ve şehrâyin ile 
yaşamaz■ Onu yaşatmak ister. Cumhuriyet, ancak 
hüsn-ü idâre ile, Cumhuriyete lâyık olmakla ya
şar. Cumhuriyet bir tılsım değildir. Millet Mecli
sinde bir efsun yapıldı; bundan sonra her iş kendi
liğinden düzelecek, her derdin çâresi kendiliğinden 
bulunacak değildir. İşler biz düzeltirsek düzelecek, 
dertler biz çâresini bulursak ortadan kalkacaktır... 
Ben Cumhuriyetçiyim. Bütün Hey’et-i İçtimaiyye- 
ler için m  yüksek şekl-i idâre mefkuresinin Cum-

den uzak tutulmuştur. Bu taktik öylesine etkili 
olmuştur ki, en yakın arkadaşları bile Rauf Beyin 
düşünceleri konusunda kuşkulara kapılmışlar
dır. Bunlardan birisi Ali Fuat (Cebesoy) Paşadır. 
Ali Fuat, bir özel görüşmesinde ‘Siz de, hepimiz 
gibi Cumhuriyetin bir Fırka içtimaından sonra âlel

huriyetten başka bir şey olamayacağına kaniim... 
Fakat Cumhuriyetçi olmakla beraber bu kelimeye 
bir put gibi tapmam. Bir Cumhuriyetin kıymeti 
onu idâre edecek ellerdedir. Eğer zihinlerimizde 
kurün-u vüsta telakkiyatı hükümrân oluyor ise, bu 
asırdaki bir Devlet adamı düşünüşü, görüşü yoksa
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lindc kalır. Resmen ilan edilen Cumhuriyetin fiilen 
ve hakikaten canlı bir hale gelmesi, bütün füyûzâ- 
tı ile memleketi ihya etmesi için uzun bir mücade
leye ihtiyaç vardır. Fakat bu mücadele birbirimiz
le bir kardeş kavgası olacak değildir...”4

Bu yaşananlara bakıldığında, Türkiye’deki 
‘cumhuriyetle ilgili eleştiri konularının 1923’ten 
beri hiç değişmediği kolaylıkla söylenebilir. Velid 
Ebuzziya Bey’in veya Hüseyin Cahit Yalçm’ın 
eleştiri ve temennileri maalesef hala geçerliliğini 
korumaktadır. Bunu ortaya koyması açısından 
temsil ettiği makam nedeniyle değerlendirmeleri 
daha bir önem kazanan TBMM Başkanı Bülent 
Armç’ın 23 Nisan 2006 tarihli konuşmasında dile 
getirdiği tespitler önemlidir. Meclis Başkanı, top
lumun iradesini temsil eden Meclis’in üzerinde 
egemenlik kurma girişimlerine; ülke/devlet işle
rinde Meclis’i devre dışı bırakan uygulama, tavır 
ve tutumlarına değinerek bunların Cumhuriyet 
yönetimiyle çatıştığına dikkat çekmiştir. Meclis 
Başkam’mn tarihe not düşen konuşmasının bir 
kesiti şöyledir: ‘Türkiye’de darbeler döneminin baş
langıcı kabul edilen ve ‘bürokratik iktidarın’ güçlen
diği 7 Qfin yıhndan itibaren Meclisimizin mcü vet-

O  "  J  O  '  J

kişi ve fonksiyonu, bu tür hukuki temellere dayan
mayan eleştirilerle daraltılmaya çalışılmaktadır. 
Anayasa’yı ve tüm kanunları yapan, cumhurbaşka
nını seçen, hükümeti içinden çıkartan ve aynı za
manda denetleyen, savaş karannı alan ve ülkenin 
geleceğine yön veren bir kurumun, bugün sahip ol
duğu gücü ve yetkiyi tam olarak kullandığı tartış
malıdır. Kimi zaman çok önemli mekanizmalann 
dışında bırakılan Meclis’in fonksiyonları daraltıl
mıştır. Örneğin, ülkenin iç ve dış siyasetine çok bü
yük etkisi olan ve ‘gizli anayasa’ diye kabul edile
mez bir tanımlamayla anılan Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi’nin hazırlanılmasında, Meclis’imiz ve ilgili 
komisyonlarımız tamamen devre dışıdır... Bu bel
genin, Meclisimizin bilgisi ve denetimi haricinde 
hazırlanması, Parlamento’muzun fonksiyonunun ve 
millet iradesine verilen değerin ne dummda olduğu
nu göstermektedir. Demokratik bir ülkede ‘gizli 
anayasa, kırmızı kitap, derin anayasa’ gibi tabirler 
asla kabul edilemez kavramlardır. Bu kavramlar, 
gizli antidemokratik bir yönetimin iktidarda oldu
ğunu ima eder... Yüce Meclis’imiz 84 yıl önce salta
nat kurumunu kaldırmıştır. Ancak bugün ülkede bu
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Türkiye’de söylcm-uygulâniâ farklılıkların?, 
değinen, uygulamanın söylemle örtüşmediğini 
ve hatta çatıştığını dile getiren tespit ve görüşle
ri başta ‘irtica’ olmak üzere değişik suçlamalarla 
mahkûm edip gerçek gündemi değiştiren anlayış 
oldukça güçlü bir geleneğe dayanmaktadır. Bu
nun son örneklerinden birisi Meclis Başkanı Bü
lent Arınç’m konuşmasına verilen tepkilerdir. 
Bülent Armç’ın Meclis Başkanı sıfatıyla önem 
kazanan tespit ve değerlendirmeleri bir anda he
def şaşırtmasına muhatap kılınmış ve yapay 
gündemlerle konu kapatılmıştır. Ama gündem 
hangi yapay problemlerle doldurulursa doldu
rulsun, bu ülkedeki sistem dâhilinde anlam ka
zanan ve söylem-uygulama geriliminde yer alan 
problemler olanca şiddetiyle ortada durmakta
dır. Üstelik bu problemlere değinenler sadece 
Velid Ebuzziya Bey’den Bülent Armç’a bazı kim
seler değil, bizzat bu sistemin kurucusudur. Ser
best Fırka denemesi ile (1930) Türkiye gerçek
lerinin düşündüklerinden farklı olduğunu anla
yan ve bu nedenle Anadolu’yu gezerek Türkiye 
gerçeklerini yerinde görmek ihtiyacı hisseden 
Mustafa Kemal, üç aylık Anadolu gezisi sırasın
da her gittiği yerde bir yığın olumsuzlukla karşı
laşınca yanındaki arkadaşlarına şunları söyle
mekten kendisini alamamıştı: ‘Bunalıyorum ço
cuk, büyük bir ıstırap içinde bunalıyomm! Görü
yorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert, 
şikâyet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, 
maddî manevî perişanlık içinde’.5 Daha da önem
lisi yine aynı günlerde en yakın dostlarından 
Fethi Okyar’a şunları söylemiştir: ‘Ben Cumhuri- 
yet’i tesis ettim. Fakat bugün [1930’lar kastedili
yor] idare şekli Cumhuriyet midir, diktatörlük 
müdür, şahsi hükümet midir, belli değil’.6 m

NOTLAR
1 M. Esat Bozkurt, “Türk Medeni Kanunu Nasıl Hazır

landı?”, Medeni Kanunun 15. Yıldönümü İçin, İstan
bul, 1944, s .11

2 Yeni Gün Gazetesi, 24 Mart 1924
3 Ali Fuat Cebesoy, Siyasi H atıralar, İstanbul 2002, C.II,

s. 43
4 Vatan G azetesi, 5 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1339 (1923)
5 Haşan Rıza Soyak, Atatürk’ten H atıralar, İstanbul 1973,

C.II, s.405

6 Fethi Okyar, Üç Devirde B ir Adam, İstanbul 1980, s. 443
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Kapak

KORKU KÜLTÜRÜNE TESLİM OLMAMAK

ASIM ÖZ

Ç ocuk kavramını merkeze alan ve daha çok 
olumsuzluklara vurgu yapan yaklaşımlar 
çocuk duyarlığına katkı yaptıkları ölçüde 

çocuk sorunlarının abartılı sunumu insanların 
bilincinde kırılmalara ve yersiz kaygı durumları
nın sendroma dönüşmesine sebep olmaktadır.

Günümüz toplumsallığında çocuklar küresel 
ölçekte bütün insanlar gibi çeşitli sorunlarla kar
şılaşmaktadır. Sağlık, eğitim, yoksulluk, işgal, 
savaş, göç olgusunun küreselleşmesi, medyanın 
etkileri, ebeveynlik stratejilerinin güncel dile ter
cüme edilememesi gibi olumsuzluklar çocuk 
kavramını aşındırıyor. Özellikle iletişim teknolo
jilerinde yaşanan gelişmeler ve onun araçları ko
numundaki televizyon ve internetin ürettiği po
püler kültür kadim değerleri aşındırmakta ve de
ğerlerin norm olma durumunu imkânsızlaştır
mak tadır.

Çocuk, Televizyon-Internet ve Saldırganlık

Çocuğa ilişkin olumsuz göstergeler sıralanırken 
mutlaka ama mutlaka televizyon ve internete te
mas edilmektedir. Televizyondaki şiddet içerikli 
programların çocuk suçluluğuna etkileri konu
sunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bazı 
yazarlar çocukların şiddet , öğeleri fazla ilimleri

ni de taklit ederler. Çocukların içlerinde saldır
ganlık öğeleri bulunan yayınları izledikten sonra 
saldırgan davranışlarda bulunmaları büyük ölçü
de içinde bulundukları ortama bağlıdır. Eğer öğ
rendikleri saldırgan davranışları uygulayabilecek 
ortamda iseler saldırganlık gösterebilirler. Ço
cukların ve ergenlerin içinde bulundukları dö
nem itibariyle yayınlardan yetişkinlere göre daha 
fazla etkilenmeleri doğaldır. Çocukların yaşı ve 
içirjde bulundukları ortam ve cinsiyet gibi fak
törlerden etkilenme düzeyleri farklıdır. Örneğin 
kız çocuklar daha çok romantik kahramanlara ve 
olaylara ilgi gösterdikleri halde erkek çocuklar 
filmin erkek kahramanlarına ve onun becerileri
ne ilgi duymaktadırlar. Yetişkinler seyrettikleri 
gerçekle, kendi gerçekleri arasındaki ayrımı ço
cuklara nazaran daha kolaylıkla gerçekleştirebi- 
lirler. Çocukların televizyon düzleminde belirli 
alışkanlıkları kazanmaları sürecinde en az uz
man görüşleri kadar etkili olan durum anne-ba- 
banm çocuğuna kazandırmak istediği davranış
lara kendilerinin sahip olup olamamaları duru
mudur. Örnek davranışlar çocuk üzerinde daha 
olumlu yönlendirici bir etki yapar. Çocuk yaşıt
larını değil kendine büyükleri örnek alır. Bu ba
kımdan çocuğa gerekli özeni örnekleştirebilmek 
her şevden önemlidir. (Öcel: 2002: 376)

izlediklerinde saldırganlıklardan arındıklarını 
ileri sürmüşlerdir. Toplumsallaşmış olan yetiş
kinler, saldırgan sahneleri izlerken suçluluk ve 
tedirginlik duyarken küçükler yeterli düzeyde 
toplumsallaşamadıkları için saldırganlık eğilim
lerini denetleyemezler aynı zamanda gördükleri

Oyundan ve Gerçek Dünyadan 
Uzak Çocuklar

Daily Telegraphy gazetesinde 13 eylül 2006’da 
yayımlanan mektup toplumsal ve toplumsal ve

ARALIK '06 ÜMRAN 33



ebeveyn sorumluluğuna vurgu yapması bakı
mından önemliydi. Bu mektup, 1001 akademis
yen, yazar ve sağlık uzmanı tarafından destekle
nen bir kampanyanın başlangıcı oldu. Kampanya 
günümüz çocuklarının yaşamına ilişkin eleştirel 
düşünceleri kamuoyunun dikkatine sunuyordu. 
Kampanya sorumlusu Sue Palmer çocuk yetiştir
meyi unutmanın sonuçlarını şöylece özetliyor
du:

“Evet biz Ingilizler, rekabetçi bir toplum ya
rattık. Ve bu yolla da zengin olduk. Ama bunun 
yan etkileri de oldu. Şimdi bu yan etkiler karşı
mıza dikildi. Çocuklarımız oyun oynamayı bil
miyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayamı- 
yorlar. Ve dünyayı tanımıyorlar. Oyun, çocuklar 
için çok önemlidir ve dünyayı tanımanın aracı
dır. Ama çocuklarımız şimdi elektronik eğlence 
dünyasının yoğun etkisi altında yaşıyor ve ger
çek dünyayı tanımıyorlar. Onlar için her şey sa
nal dünyanın içinde olup bitiyor.

Çocuklarımız tüketim dünyasının içine çok 
erken giriyorlar ve bu dünyanın aracı durumuna 
geliyorlar. Okullarımızda başarı artık testlerle öl
çülüyor. Anne baba ilişkileri çok azaldı, anneler 
ve babalar çocuklarını çok az görüyorlar. Çünkü 
aşırı çalışıyorlar ve çocuklarını görmeye zaman 
kalmıyor. Bu gidişi durdurmamız ve ne yaptığı
mızı düşünmemizin zamanı geldi ve geçiyor.”

Zaman Baskısı ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Zaman kıtlığı, zaman raptı olarak da söz edilen 
zaman baskısı çocuklarla birlikte geçirilen zama
nı en aza indirmiştir. İki ebeveynli çalışan aileler, 
tek ebeveynli aileler vb. durumlar çocuklarla ge
çirilen zamanı nitelikli hale getirme hedefine

odaklanmayı gerekli kılmış. Ebeveynlerin 
uzmanlık teknolojilerinin esiri olmasını 
sağlamıştır. Ebeveynlerin çocukları için 
özveride bulunmaları nedense onların hiç 
içinde olmadıkları dilimlenmiş zamanlarla 
ilgilidir. Ebeveynliğe bir teknik olarak yo
ğunlaşma durumu çocuklarla duyuşsal bir 
ilişki biçimini geliştirme halini engelle
miştir. (Elkmd: 2001: 16-17 )

Çocukluk ve ergenlik döneminin güç
lükler ve sorunlar yumağı haline gelişinde 
en önemli neden artık çocukları anne ve 
babalarının yetiştirmiyor oluşudur. Ço
cuklar elektronik araçları, televizyon, in

ternet reklamlar ve alış veriş dünyasınca yetişti
riliyor, yönlendiriliyor, biçimlendiriliyor. Anne
lik ve babalık bu biçimlendirmeye hizmet etmek 
olarak algılanıyor.

Çocuğun İstismarı ve Çocuk Pomosu

Tüm dünyadaki ağırlıklı kullanım biçimi yüzde 
elliyi aşan oranda pornoya yönelik olan internet 
ortamında pedofili(çocuk pornosu) önemli bir 
paya sahip. İnternetteki çocuk pornosundan yıl
da 20-80 milyar dolar arasında para döndüğü 
tahmin ediliyor. Çocuk etine yönelik gelişkin pa
zar, çocukları imha politikasının birebir izdüşü
mü. Çocuk imgesi, çocuk gerçekliği söz konusu 
olduğunda öncelikle televizyon ve internetin bu
lunması bugünün çocuk kavramının nitelikleri
nin tespitinde mutlaka göz önünde bulundurul
ması gereken gerçeklikler. Ama bu göstergeler 
çocuklara dâir kaygıların artmasını ve düpedüz 
korku kültürüne esir olmamızı da beraberinde 
getiriyor.

Kuramda mümkün sonuçların dehşetli bir 
söylentiye dönüşmesi, korkulu rivayetleri des
tekleyen tekil örneklerin insanların çocukları 
hususundaki kaygı ve korkularını arttırmanın 
yanında bu tür rivayetler var olan korkuları iyice 
kuvvetlendirerek onların yaşam biçimini derin
den etkiliyor. Çocukları merkeze alan korkulu 
rivayetler hakim hale gelince var olan sorunlar 
ve zorluklar abartılmaya olası çözümler gözardı 
edilmeye başlanır. Korku ve panik kendi kendi
ni haklı çıkaran bir dinamiğe sahiptir. Çocuk ih
mali, istismarı hususunda kaygıları olan bir ebe
veynin kendisinin çocuğunu ihmal ettiği sanısı
na kapılması muhtemeldir. İçinde bulunduğu-
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muz dünya çocukların karşı kar
şıya olduğu riskleri ve tehlikeleri 
sürekli olarak abartan bir kültüre 
sahip. Bu kültürün temel özelliği 
tekil, istisnai, olayları normal bir 
risk haline getirmesidir. Korku 
kültürünün en olumsuz sonuçla
rından biri herhangi bir durumun 
bir ölüm kalım meselesine dö
nüştürülerek sürekli yeni spekü
lasyonlara yol açmasıdır.

Korku Kültürü ve Çocuk Tacizi

Riskten kaçınma durumu korku kültürü ile bir
likte iyiden iyiye insanlar arası ilişkilerin azalma
sına neden oluyor. Çocuk tacizi konusu bunun 
somut örneği. Frank Füredi bu konuda şu tespit
leri yapar:

"Her evde potansiyel bir tacizci olduğu gibi 
korkunç bir inanış mevcut. İnsanların gündelik 
tasavvuruna, vahşi sapıkların kendilerine sürekli 
kurban aradığı düşüncesi yerleşmiş. On yada yir
mi yıl önce, insanların birbirlerine karşı bu ölçü
de kuşku hissettiği pek görülmezdi. Ana-babalar, 
çocuklarına bakan yuva personelinden şüphe 
ediyor. Okullarda, bir çocukta herhangi bir yara 
bereye rastlayan öğretmen bundan ana-babanm 
sorumlu olduğunu düşünüyor. Ana-babalar da 
kendi çocuklarını kucaklayan öğretmenlerin ta
mamen masum olup olmadığından şüphe ediyor. 
Bu güvensizlik akarabalara ve komşulara da yö
neltiliyor. (...) Korku ve güvensizlik temelinde 
ilerleyen bu sosyalleşme sürecinin ne anlama gel
diği ise nadiren sorgulanıyor.” (2001: 108-109 )

Çocukların, aileleriyle, diğer yetişkinlerle, 
akranlarıyla ilişkilerinin risk çerçevesine oturtul
ması güvenlik perspektifinin bütün mekanlara 
sirayet etmesini de beraberinde getiriyor. Okul
larda gitgide yaygınlaşan kameralar sayesinde 
okullar birer düşük yoğunluklu hapishaneye dö
nüştü. «,

Çocuk Şiddeti ve Sorumluluklarımız

Gülbenkyan Vakfı’ nm Çocuk ve Şiddet adlı rapo
ru buna iyi bir örnektir. Yetişkin davranışlarının 
kökeni geçmiş aile yaşamında aranmalıdır yargı
sından hareket eden rapor saldırgan olmayan bir 
toplumun oluşumunun aile içi şiddetin sona er
mesiyle gerçekleşebileceği varsayımından hare
ket eder. Aile içi şiddetin doğrudan çocuk davra
nışlarını etkilediği yönündeki varsayım karmaşık 
toplumsal ilişkileri tek bir nedenle açıklama in- 
dirgemeciliğine düşer. Şiddet unsurunun her
hangi bir toplumsal belirlenimden bağımsız bir 
değişken olarak görülmesi şiddeti tedavisi ola
mayan bir hastalık haline getirir. Çocukluktaki 
şiddet deneyimini, yetişkinlik dönemi suçların 
sorumlusu olarak görmek toplumu aklamak de
mektir. Şiddet genel güç ilişkileri ile ilişkilidir. 
Şiddet kelimesi her yerde kullanıldığında tıpkı 
terör kavramında olduğu gibi merkezsiz bir anla
ma sahip olur. Şiddet yaramaz bir çocuğun dav
ranışını, bir tecavüzcünün davranışını, savaş ala
nındaki bir grup askerin davranışını açıklamak 
için kullanılabilecek bir kavram değildir. Çare
sizlik yüzünden yapılan bir hareketle binlerce in
sanın yaşamını etkileyen planlı yapılmış hareket
ler aynı kefeye konulamaz.

Çocukluk önemlidir ama Yunan tragedyala
rında olduğu gibi hayatımızı temelden etkileyen 
bir role sahip olduğu şeklindeki determinist yak
laşımlardan uzak durarak sorumluluklarımızın 
aktif bilincini işlevselleştirmeliyiz. s
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Çocuklarla ilgili konular son derece sansasyonel 
bir tarz da ele almıyor. Çocuk ihmali, taciz, istis
mar vb. olgular kaderleştiriliyor. Çocukken aile
de yada okulda yaşadığınız bir takım yanlış de
neyimler kabalaştırılarak sizin kurban olduğu
nuz yönünde bir söylem geliştiriliyor. Örneğin
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I C a p a k

OKUL ZORBALIĞI
Tanımı, Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler 

ve Alınabilecek Önlemler

METİN PİŞKİN*

Okul Zorbalığının Tanımı

iteratür incelendiğinde, okul zorbalığını 
tanımlamanın, tıpkı aile içi şiddet y e  çocuk 
istismarı kavramlarının tanımlanması gibi 

güç olduğu, terimin bir hukuk terimi olmaktan 
ziyade bir eğitim terimi olarak ele alındığı ve bu 
konudaki araştırmaların çok büyük bir bölümü
nün eğitimciler tarafından gerçekleştirildiği dik
kati çekmektedir.

Okul zorbalığı konusundaki ilk tanımın, bu 
konudaki ilk bilimsel çalışmaları başlatan Olwe- 
us (1978) tarafından yapıldığı bilinmektedir. 
Olweus çalışmalarının başlangıç yıllarında okul 
zorbalığını, bir grup tarafından yapılan şiddet 
anlamına gelebilecek mobbing sözcüğü ile ifade 
etmiştir.

Süreç içerisinde Olweus tarafından yapılan 
tanımın irdelendiği ve farklı araştırmacılar tara
fından kavramın farklı boyutlarının ön plana çı
karıldığı gözlenmektedir. Örneğin bazı araştır
macıların, tıpkı Olweus gibi, okul zorbalığının 
merkezine grup şiddetini koydukları (Pikas, 
1975), bazılarının bireysel şiddeti önplana çı
kardıkları (Lowenstein, 1978), diğerlerinin ise 
daha çok fiziksel saldırılara (Arora ve Thamp- 
son, 1987) odaklandıkları görülmektedir. Son
raki yıllarda kavramın daha da genişletildiği ve

içine alay etme, dalga geçme, taciz etme ve grup 
dışına itip yalnızlaştırma gibi eylemlerin de ka
tıldığı dikkati çekmektedir (Smith, 1991).

Yetmişli yıllarda yaptığı tanıma yapılan yoğun 
eleştirileri dikkate alan 01weus’un, 1980’li yıllar
da mobbing teriminin okul zorbalığını tam ola
rak karşılamadığını fark ettiği ve bu terimin yeri
ne bullying terimim kullanmaya başladığı görül
mektedir. Söz konusu araştırmacının, yapmış ol
duğu ilk tanımın içeriğini de önemli oranda ge
nişlettiği ve grup şiddetinin yanma bireysel şid
deti de eklediği gözlenmektedir (Ohveus, 1993).

01weus’un (1999) son yaptığı çalışmalar 
sonrası okul zorbalığım, bir ya  da daha faz la  öğ
rencinin bir başka öğrenciye sürekli olarak olum
suz eylemlerde bulunması şeklinde tanımladığı ve 
tanımda geçen olumsuz eylemleri, kasıtlı bir bi
çimde zarar verme ve rahatsız etme koşuluna bağ
ladığı dikkati çekmektedir. Bu tanımda zorbalı
ğın hem doğrudan fiziksel boyutunun (vurma, 
dövme, itme vb.) hem de dolaylı yani sözel (kız
dırma, korkutma, isim takma vb.) boyutunun 
altı çizilmiştir. Ona göre bir eylemin zorbalık 
olarak tanımlanabilmesi için şu üç temel ölçü
tün olması gerekmektedir (Ohveus, 1999):

1. Kasıtlı olarak zarar verme amacı güden sal
dırgan davranışlar olması,

2. Süreklilik özelliği taşıması, yani zorbanın

*  A nka ra  Ü n ive rs ite s i E ğ itim  B ilim le r i Fakü ltes i E ğ itim d e  P s ik o lo jik  H izm e tle r A n a b ilim  Dalı
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bu tür eylemleri bir kez değil devamlı bir biçim
de yapması,

3. Zorba ve kurban arasında güç dengesinin 
eşit olmaması gerekir. Bir başka ifadeyle, zorba
ca eyleme uğrayan kurbanın, zorbaya karşı ken
disini çaresiz ve savunamayacak durumda his
setmesi gerekir. 01weus bu güç dengesizliğinin 
bedensel olabileceği gibi psikolojik de olabilece
ğinin altını çizmektedir.

Bu konuda Ohveus’un dışında diğer araştır
macılar tarafından yapılan başka tanımlar da 
vardır. Bu tanımlar şöyle sıralanabilir:

Zorbalık, bir birey veya grup tarafından, ken
disini koruyamayacak durumda olan kişiye kar
şı yapılan, fiziksel veya psikolojik sonuçları olan 
ve süreklilik arzeden bir şiddet türüdür (Roland, 
1989).

Zorbalık, saldıran pozisyonda olan bir birey 
ile bir kurbanın arasında geçen ve saldırganın 
kurbanı bilinçli bir biçimde baskı altına alması, 
acı ve sıkıntı vermesi ile sonuçlanan, zorbanın 
kurbana yaptıklarından haz aldığı ve dikkat 
edilmediği takdirde etkileri uzun süreli olabilen 
saldırganlıktır (Fitzgerald, 1999).

Yukarıdaki tanımlar da göz önünde bulun
durularak, okullarda zorbalık şu şekilde tanım
lanabilir:

Okul zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin 
kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve 
sürekli olarak rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve 
kurbanın kendisini koruyamayacak dununda ol
duğu bir saldırganlık türüdür. Okul zorbalığı, tek
me atma, tokat vıuma, itme, çekme gibi fiziksel; 
sataşma, alay etme, dalga geçme, kızdırma, hoşa 
gitmeyen isim takma, küçük düşürücü sözler söy
leme gibi sözel; dedikodu ve söylenti çıkarıp yay
ma, arkadaş grubundan dışlayarak yalnızlığa terk 
etme gibi dolaylı ya  da para veya diğer eşyalarını 
zorla alma, almakla tehdit etme, eşyalarına zarar 
verme gibi davranışsal olarak ortaya çıkabilir.

Zorbalığın Ortaya Çıkış Biçimleri

• İtme, çekme ve dürtme.
• Korkutma.
• Dalga geçme, alay etme, kızdırma, sözel 

sataşma, tacizde bulunma.
0 Kötü isim(ler) takma.
• Kurbana ya da ailesine hakaret etme, kü

çük düşürme.
• Kurban hakkında yalan - yanlış söylenti

ler çıkarma ve yayma.
• Kurban hakkında çeşitli yerlere çirkin 

sözler yazma.
• Kurbanı kasıtlı olarak grup dışında tutup 

yalnızlığa itme, oyun veya diğer etkinlik
lere katmama.

• Kasıtlı olarak eşyalarına zarar verme.
• Korkutarak eşya ya da parasını alma.
• Kurbana zihinsel olarak geri olduğunu 

söyleyerek kendisini kötü hissetmesine 
neden olma (Fitzgerald, 1999).

Zorbalığın Sonuçlan

Zorbalığa uğrayan çocukların, zorbalığın mey

Zorba öğrencilerin eylemleri farklı biçimlerde 
ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şöyle sırala
nabilir:

® Dövme.
® Tekme ya da tokat atma.
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dana geldiği çevrede korku
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saymak mantıklı olur—Bu
kurbanlar bu tür rahatsız 
edici eylemlere okulda uğ
radıklarında okulu sevme
me, okulda zorbalığın mey
dana geldiği yerlere gitmek
ten kaçınma ve hatta okul
dan kaçma gibi tepkiler ve
rebilmektedirler (Batsche 
ve Knoff, 1994).

Zorbalığa uğrayan öğ
rencilerin, kaygı, kızgınlık 
ve çaresizlik duyguları ya
şadıkları, zorbalığın, okula 
gitmek istememe, bazı kro
nik hastalıkların ortaya çık
ma ve hatta intihara kalkış
ma nedeni olabileceği ileri 
sürülnıektedir (Elliot,
1992; ""Batsche ve Knoff,
1994; Borg, 1998). Bu tür 
davranışlara maruz kalma
nın etkisiyle öğrencilerin 
devamsızlıklarının . arttığı, 
başarılarının • düştüğü, özsaygılarının olumsuz 
biçimde etkilendiği hatta çocukluk yıllarında 
yaşanan bu zorbaca davranışların etkisinin ba
zen yetişkinlikte bile devam ettiğini ortaya ko
yan bulgular vardır (Furniss, 2000).

Zorbalığın akademik performans üzerindeki 
etkisi fazla irdelenmemiş olmasına karşın, okul
dan kaçmanın, okulla ilgili etkinliklerden kaçın
manın ve kendini okulun tamamında ya da bel
li bölgelerinde güvensiz hissetmenin öğrencile
rin akademik gelişimini olumsuz etkileyebilece
ği düşünülebilir. Nitekim bu görüşü destekleyen 
bazı araştırma bulguları vardır. Hazler, Hoover 
ve Oliver (1992) zorbalığa uğrayan öğrencilerin 
%90’ınm, okul notlarında bir düşüş yaşadıkları
nı ifade ettiklerini kaydetmiştir. Ohveus’da 
(1978) erkek kurbanların notlarının kurban ol
mayan öğrencilerin notlarından daha düşük ol
duğunu bulmuştur.

Okul, zorbaların aksine kurbanlar için gü
vensizliğin hüküm sürdüğü, korku duyulan ve 
mutsuz olunan bir mekandır. A.B.D.’de yapılan

Okul yıllarında zorbaca eylemleri a lış
kanlık haline getiren öğrencilerin bu 
özellikleri, onların yetişkinlik yaşam 
larını nasıl olumsuz bir biçimde etkili- 
yorsa, benzeri bir biçimde kurban öğ
rencilerin okul yıllarında yaşadıkları 
zorbalığın sonucu geliştirdikleri dep
resyon ve düşük özsaygı da kurbanla
rın yetişkinlik yıllarını olumsuz bir bi-
n ■ m ri n nll/ıliM iAkılmnlr^nılırÇııııue cırvııeycuıııııeıueuıı.

Dir araştırmada öğrencilerin 
yaklaşık %7’sinin ayda en az 
bir kez zorba öğrenciler yü- 
zünden okula gitmeyip evde 
kalmayı tercih ettikleri sap
tanmıştır (Banks, 1997). 
Zorbalığa maruz kalan öğ
rencilerin genellikle grup 
dışına itildikleri ve yalnız 
kaldıkları bilinmektedir. 
Bunun nedenleri arasında, 
diğer öğrencilerin güçsüz 
bir öğrenci ile ilişkilendiri- 
lip statü kaybetmelerini en
gellemek ya da kendilerinin 
de zorbalığa maruz kalma 
risklerini azaltmak gibi ge
rekçeler sayılabilir.

Okul yıllarında zorbaca 
eylemleri alışkanlık haline 
getiren öğrencilerin bu özel
likleri, onların yetişkinlik 
yaşamlarını nasıl olumsuz 
bir biçimde etkiliyorsa, ben
zeri bir biçimde kurban öğ
rencilerin okul yıllarında 

yaşadıkları zorbalığın sonucu geliştirdikleri dep
resyon ve düşük özsaygı da kurbanların yetiş
kinlik yıllarını olumsuz bir biçimde etkileyebil
mektedir (Olweus, 1993).

Son yıllarda Avustralya’da 13 ve 14 yaşların
daki öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma
da, kurbanların depresyon ve kaygı semptomla
rı sergileme oranının diğer arkadaşlarına göre 
çok daha yüksek olduğu raporlaştırılmıştır 
(What the Number Say, 2001).

İngiltere’de 8-9 yaşlarında 3000 öğrenci üze
rinde hemşirelerin yaptığı genel sağlık tarama
sında zorbalığa uğrayan öğrencilerin %4’ünün 
aynı zamanda uyku sorunları yaşadıkları, %2’si- 
nin altını ıslattıkları, %4’ünün üzüntülü olduk
ları ve %2’sinin sıkça baş ve karın ağrısı çektik
leri bulunmuştur. Bu araştırmada zorbalığa uğ
rama sıklığı arttıkça sağlık sorunu belirtilerinin 
görülme sıklığının da arttığı belirtilmektedir 
(School Bullying and Common Health 
Symptoms, 1996).

Yukarıda özetlenen araştırma bulguları, zor
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balığın hem zorba hem de 
kurban öğrencilerin sosyal, 
psikolojik, akademik ve sağ
lık gelişimlerini olumsuz bi
rimde etkilediğini ve bu et-
kilerin bazı çocuklar için 
okul yılları ile sınırlı kalma
yıp daha sonraki yaşamla
rında da sürdüğünü ortaya 
koymaktadır. İskandinav ül
kelerinde yapılan araştırma
larda okul yıllarında zorba
ca eylemlerde bulunan öğ
rencilerin yetişkinlikte de 
yasal olarak suç sayılan ey
lemlere karıştıkları bulun
muştur. Örneğin Ohveus 
(1993) tarafından yapılan 
bir araştırmada, 6. Ve 9. Sı
nıf öğrencileri arasında zor
ba olduğu saptananların 
%60’ınm 24 yaşma gelene 
kadar en az bir kez, %35- 
40’ınm ise en az üç kez bir 
suçtan dolayı mahkemelik 
oldukları saptanmıştır.

Ayrıca kronik okul zorbalarının bu davranış
larını yetişkinlik yıllarına da taşıdıkları ve bu 
özelliklerinin başkaları ile olumlu ilişkiler kur
ma ve geliştirme becerilerini olumsuz bir biçim
de etkilediği dikkati çekmektedir (Oliver, Ho- 
over ve Hazler, 1994).

Öneriler

Okullarda zorbalığı önlemek için bunu bir so
run olarak görmek, gerekli önlemleri almak ve 
uygulanabilecek müdahale programlan geliştir
mek gerekmektedir. Bu programları geliştirirken 
izlenebilecek stratejiler şöyle sıralanabilir (Elli- 
ot, 1992; Sharp ve Smith, 1994; Banks, 1997; Be- 
ane, 1999; Fitzgerald, 1999; Freedman, 1999): 

—1. Öğrencilere, öğretmenlereve velilereokul- 
da yaşanan zorbalık olaylarının yaygınlığı, zor
balığın nedenleri ve sonuçları hakkında doğru 
ve kapsamlı bilgiler verilmelidir.

2. Okulda zorbalık sorununun büyüklüğü 
saptanmalı, zorba ve kurban öğrencilerin zorba

Araştırma bulgulan, zorbalığın hem 
zorba hem de kurban öğrencilerin so s
yal, psikolojik, akademik ve sağlık geli
şimlerini olumsuz biçimde etkilediğini 
ve bu etkilerin bazı çocuklar için okul 
yılları ile sınırlı kalmayıp daha sonraki 
yaşamlarında da sürdüğünü, zorbaca 
eylemlerde bulunan öğrencilerin yetiş
kinlikte de suç sayılan eylemlerde 
bulunduğunu ortaya koymaktadır.

lığa ilişkin tutum ve inanç
larının ne olduğu belirlen
melidir. Ek olarak öğrenci
lerin, okulda zorbalıkla ne 
ölçüde etkili mücadele edil-
diği konusundaki algıları ile 
ne tür önlemlerin alınması 
gerektiğine ilişkin düşünce
leri belirlenmelidir.

3. Zorbalığa karşı duyar
lılığı azaltan yanlış inançlar 
vardır: Kavga etmek ve sal
dırganca davranmak, büyü
me ve gelişmenin doğal bir 
parçasıdır, zorbalığa uğra
yanlar belki bir süre acı çe
kerler ama bunu daha sonra 
unutacaklarından pek de bü
yütülecek bir şey değildir, 
başkalarını kızdırmak bazen 
eğlencelidir, bazı öğrenciler 
zorbalığı hak ederler, zorba
lıktan şikayet eden öğrenciler 
ana kuzusudurlar, zorbalık 
yapanları görmezlikten ge
lirseniz sizi bırakırlar, zor

balık yapıldığında bunu yetişkinlere anlatmak is
piyonculuktur, bir zorba ile başetmenin en iyi yo
lu onunla kavga etmek ve intikam almaktır, vb. Bu 
tür yaygın inançların doğru olmadığı başta öğ: 
renciler ve öğretmenler olmak üzere tüm okul 
personeline anlatılmalı ve bu yanlış inançlar or
tadan kaldırılmalıdır.

4. Türü ne olursa olsun okulda zorbaca ey
lemlerin kabul edilemez olduğu vurgulanmalı, 
bu sorunla etkin bir biçimde başedebilmek için 
uygun politikalar geliştirilmelidir.

5. Zorbalıkla başedebilmek için gerekli önlem
leri de içeren okul kurallarının geliştirilmesi ve bu 
sürece öğrencilerin de katılması sağlanmalıdır.

6. Okul çevresinde ve okulda zorbalık eylem
lerinin en sık yaşandığı yerlerde güvenlik için ek 
önlemler alınmalıdır. Özellikle nöbetçi öğret
menlerin bu bölgeleri sık sık kontrol etmesi sağ
lanmalıdır.

7. Okullarda zorbalık konusu, örneğin hayat 
bilgisi/sosyal bilgiler gibi derslerin programla
rında yer almalı hatta zaman zaman gizli müfre-
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datırı bir parçası olarak diğer derslerde de gün
deme getirilmelidir,

8. Programlarda davranış kontrolü, kendi 
kendini denetleme stratejileri, kişilerarası sorun 
çözme becerileri, çatışma çözme becerileri, atıl
ganlık eğitimi ve sosyal beceri eğitimi gibi konu
lara yer verilebilir. Koruyucu ve müdahale edici 
stratejileri bünyesinde birlikte barındıran bir 
programa tüm okul personelinin eğitimden ge
çirilerek katılmaları gerekir. Bu programlara sa
dece öğretmen ve yöneticiler değil, aynı zaman
da bakıcılar, hizmetliler, kantin görevlileri ve 
servis araçlarının sürücüleri gibi diğer persone
lin de katılımı sağlanmalıdır.

9. Okul zorbalığı konusunda aileler bilinç- 
lendirilmeli, müdahale sürecine anne ve babala
rın katılımı sağlanmalıdır. Okulda öğretmenle
rin çocukla yaşadıkları sorunun benzerini anne 
ve babaların da evde yaşadıkları ve genellikle ev
deki kurbanın okulda zorba olduğu unutulma
malıdır. Dolayısıyla anne ve babaların anne-baba 
eğitimine katılmaları, anne-baba olma ve çocuk 
yetiştirme becerilerini öğrenmeleri son derece 
önemlidir. Bu nedenle müdahale programları ev 
ve okul arasında koordineli bir biçimde yürütül
melidir.

10. Zorbalar ve kurbanları içiıı gerektiğinde
________ i ____  - T -  ____ ı _ ____ , ; . ; i  i ,  •

üiıCySci y a  üa g f  üpia pSiKOİüjiK. UaiiıŞiiia Iiiz.IiıC-

ti sunulmalıdır .-Bu hizmetlerin, saldırgan davra- 
mşların yerine daha uygun davranışları yerleşti
recek becerilerin geliştirilmesi ya da kaçınma ve 
geri çekilme davranışlarının yerine daha medeni 
ölçüler içerisindeki atılgan davranışların yerleş
tirilmesi üzerinde durulduğu zaman daha etkili 
sonuçlar verdiği unutulmamalıdır.

11. Sorununun gerçekçi bir resminin ortaya 
çıkması için, zorbalık sorunları, yaşanan sorun
lara karşı alman önlemler ve elde edilen sonuçlar 
düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, toplanan 
bilgiler öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerle 
paylaşılmalıdır. Bu süreçte zorbalar ve kurbanlar 
saptanmalı ve müdahale programına alınmalıdır. 
Verilerin düzenli olarak öğretmen, öğrenci ve ve
lilere iletilmemesi durumunda, bu kişilerin du
yarlılığının ve müdahale programını destekleme 
güdülerinin azalabileceği unutulmamalıdır.

Sonuç

Bu yazıda sonuçları incelenen son 25 yıldaki 
araştırma bulgularına göre, zorbalık, öğrencile
rin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimleri ile 
sağlıklarını olumsuz bir biçimde etkileyen ciddi 
bir sorundur. Bu çalışmalarda, bu sorun nede
niyle pek çok öğrencinin okulu sevmediği, de
vamsızlık yaptığı, dolayısıyla hem başarılarının 
düştüğü hem de kendilerini değersiz hissettikle
ri belirtilmektedir. Bulgular ayrıca, bu sorunun 
sadece zorbalığa uğrayan öğrencilerin değil, ay
nı zamanda zorbaca davranışları alışkanlık hali
ne getiren çocukların da gelişimini olumsuz 
yönde etkilediğini ve çocukluk yıllarında yaşa
nan zorbaca eylemlerin etkisinin bazen yetişkin
likte de devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Okullarda zorbalık sorununu asgariye indi
rebilmek için tüm okul personelinin ve ailelerin 
bu sorunla hep beraber mücadele etmesi gerek
mektedir. Bu nedenle bir yandan başetme strate
jileri uygulanırken bir yandan da okul persone
linin duyarlılık düzeyleri arttırılmalı ve okulda 
gerekli önlemler alınmalıdır. Bu süreçte okullar
da çalışan psikolojik danışmanlara da önemli 
görevler düşmektedir. m

(Bu yazı, Mehmet Pişkin’in konuyla ilgili derinlikli 
araştırmasından alman bazı bölümlerden oluştu.)
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TOPLUM VE OKULDA ŞİDDET

Kapak

AHMET ŞİRİN*
'

G ünümüz basın ve yayın organlarında sık
ça toplumsal şiddetten bahseden yazılara 
rastlanmaktadır. Özellikle gazetelerin 

üçüncü sayfaları ve akşam televizyon haber bül
tenleri çocuk, kadın, erkek ve topluma ve hatta 
hayvanlara yönelik saldırı ve şiddet haberleri ile 
dolmaktadır. Basın organlarını takip eden insan
lar dehşet, korku ve endişe içerisinde toplumun 
geleceği hakkında kaygı duymaktadırlar. Şiddet 
olgusu sadece haber bültenlerinin yansıttığı sa
nal bir olay değil, herkesimden insanın yaşadığı 
bir gerçek haline gelmiştir. Sokaklar, trafik, 
okullar, hastaneler ve şiddetle ilgisi olmayacağı
nı düşündüğümüz çoğu yerde şiddet olayı ile 
karşılaşmak sıradan bir olay haline gelmiştir.

Şiddet, ani, patlayan, dehşet uyandıran, bek
lenmeyen ve hukuksal yaptırımları olan bir dav
ranıştır. Şiddet fiziksel yönleri ağır basan, zarar 
verme oranı yüksek olan bir saldırganlık boyu
tudur. Dayak, işkence, yaralama, öldürme, darp, 
taciz, küfür, kötü söz, aşağılama vb. gibi davra
nışlar şiddet kavramı içersinde yer almaktadır. 
Şiddet önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bir 
çok kişi çatışmayı çözmede en etkin yolun şid
det olduğuna inanmaktadır. Meydana gelen şid
det türü, bıçaklama, kurşunlama, intihar, ölüm,

dir.
Şiddet saldırganlığın hukuki boyut kazanma

sı, toplumsal ve yasal hoşgörü sınırlarını aşması
dır. Saldıranlık ise bir insan davranışı olarak psi

kolojinin araştırma konularındandır. Saldırgan
lığın ortaya çıkması hakkında psikologlar farklı 
görüşler ortaya koymuşlardır.

Freud’a göre saldırganlık dürtüsü organiz
mada doğuştan vardır. İlkel benliğin yaptığı bas
kı sonucu içgüdüsel davranışlar cinsellik ve sal
dırganlık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu görüşe 
göre;şiddet davranışı gösteren insanlarda hem 
dürtü denetimini yapmakla görevli egoda bir za
yıflık, hem de değerler ve ahlakımızı oluşturan 
süper ego işlevlerinde sorun olduğu belirtilmek
tedir.

Eric Froom’a göre; şiddetle yıkıcılık insan tü
rüne özgü bir davranıştır. Kalıtımsal olarak 
planlanmamıştır ve biyolojik olarak açıklana
maz. Hiçbir amaca yönelik değildir. İhtiyaç ol
madığı halde kendi türüne zarar veren tek canlı 
insandır.

Konrart Lorenz ve arkadaşları da saldırganlı
ğı bütün canlılarda bulunan bir güç olarak gör
mektedir. Saldırganlık yaşam mücadelesi için bir 
savunma aracı olarak kullanılmaktadır. Besin 
kaynaklarının azalması, nüfusun artması saldır
ganlık davranışının artmasına neden olur.

J.M.Dollard ve N.E.Miller’e göre saldırganlık 
bireyin amaca yönelik davranışını engellemesi 
sonucu yaşadığı hayal kırıklığı ile oluşan bir 
davranıştır. Mesela işine geç kalan bir insanın 
trafik sıkıştığında saldırganca davranışlar gös
termesi hayal kırıklığının saldırganlığa dönüş
mesidir.

*  Y ard. D oç. Dr; A ta tü rk  E ğ itim  Fakü ltesi ö ğ re tim  üyesi
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A.öanaura ya göre de saiaırganıiK yetişKİme-
i İ l i  daVTalllŞİuriIiI IZ İC yC il ÇÛCLuvıallil Oillaıl ffiO~

del alarak öğrenmesi sonucu geliştirilmiş bir 
davranıştır. Bu yetişkin modeller gerçek hayat
tan olabildiği gibi televizyon ve sinema dünya
sından sanal kahramanlar da olabilir.Araştırma
lar şiddet ve saldırganlık unsuru taşıyan davra-

iz.uençıer ıçm oluşturulması gereken sanat 
ve spor merkezlerinin azlığı,

13.Yerel düzeyde kendi yönetim düzenekle- 
Tİni oluşturan mafya benzeri grupların sa
yısındaki artış.

Suça yönelmiş gençleri topluma kazandır-
nışlarm seyretme yoluyla kazanılabildiğini gös
termiştir (Kulaksızoğlu,1998).

Saldırganlık ve suçluluğu açıklamaya çalışan 
görüşler; kalıtımsal faktörleri ve öğrenme sonu
cu sonradan kazanılan davranışları işaret etmek
tedirler.

Çocukların büyümeleri ile beraber artan fi
ziksel güçleri ve çevre koşulları saldırganlık için 
gerekli şartları oluşturmaktadır.Yine gençlerin 
içinde yaşadıkları ailenin yapısı, anne babadan 
yoksun olma, gelir durumunun düşük olması, 
aile içi huzursuzluklar ve anne babanın eğitim

mak için bazı yöntemlere ihtiyaç vardır. Bunlar:
1. Önleyici ve erken tanıma yoluyla suç po

tansiyeli taşıyan kişilerin tespiti ve onla
rın eğitim ve spor gibi alanlara yönlendi
rilmesi,

2. Yeniden eğitim yoluyla ıslahevlerinde ve 
cezaevlerindeki kişilerin topluma kazan
dırılması (bunun için meslek edindirme 
programları geliştirilebilir),

3. İzleme yöntemiyle cezasını çekmiş kişile
rin toplumsal uyumlarının takibi. (Yavu- 
zer, 1982)

anlayışları çocukların suça yönelmelerini etkile
mektedir. Yine suç işleyen çocukların suç işle
yen ailelerden gelmesi de dikkat çekicidir.

Bir başka neden de hızlı ve yoğun iç göç ne
deniyle aileler bütünlüğünü kaybetmekte ve ço
cuklar büyük şehirlerde kültür çatışması yaşa
maktadırlar. Bu da çocukların geleneksel değer
lerden uzaklaşarak suç ortamlarına girmelerim 
kolaylaştırmaktadır.

Bu bilgiler ışığında çocukların ve gençlerin 
toplumda ve okulda suça yönelmelerini etkile
yen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Gençlerin eğitim ve iş bulma imkanları
nın az olması, kendilerini sahipsiz ve boş
lukta hissetmeleri,

2. Arzu ettikleri ekonomik ve sosyal konu
ma varmak için engellenmiş hissetmeleri,

3. Şimdiki durumdan memnun olmama ve 
yeni bir çıkış yolu.bulamama,

4. Ailenin tutumu ve eğitimsizliği,
5. Hızlı iç göçten kaynaklanan kültürel fark

lılığın yarattığı uçurumlar,
6. Ülkenin ekonomik yetersizliği,
7. İşsizlik olgusu, gelecek kaygısı ve gençler 

arasında sisteme dönük güvenin aşınma
sı,

8. Yaşanan sorunların polis ve adliyeye inti
kal etmedikçe dikkate alınmaması,

9. Kültürel yozlaşma,
10. Gençlerin yeteneklerini kullanabilmeleri 

konusunda bilişsel yetersizlikleri,
11.Kötü arkadaş ilişkisi,

Okul ve Şiddet

Şiddetin görüldüğü önemli yerlerden birisi de 
maalesef okullardır. Çocukların ve gençlerin po
tansiyellerini geliştirebilmeleri, kendilerini ya
rınlara hazıriayabilmeleri, iyi bir insan, iyi bir 
yurttaş, meslek sahibi bir insan olarak bilinçli 
bir üretici ve tüketici olabilmeleri için eğitim ve
ren okulların şiddet olayları ile anılması gerçek
ten düşündürücüdür. Ancak toplumun her kesi
minde görülen şiddetin okullara da yansıması 
kaçınılmazdır. Eğer ailede, toplumda şiddet var
sa bundan okulların da etkilenmesini önleyeme
yiz. Çünkü okul içerisindeki öğretmen, veli, yö
netici ve öğrenci toplumun bir parçası olarak 
toplumda varolan eğilimleri okula taşımaktadır
lar.

Okullarda öğrencileri şiddete iten pek çok 
nedenden bahsedebiliriz. Özellikle ergenlik ça
ğında olan okul gençliğinin kendilerini ifade et
mek için entelektüel, sportif, sosyal yönelimler
den mahrum oluşu şiddeti, bir ifade aracı olarak 
ortaya çıkarmaktadır. Kız arkadaş sorunu, okul
daki disiplin kuralları ve katı öğretmen tutumla
rı, televizyon filmleri ve internetteki şiddet içe
ren oyunlar, yoksulluk, tüketim çılgınlığı ve 
kültürü, boş zamanları değerlendirme ortamları
nın yetersizliği gibi nedenler öğrencilerin şidde
te başvurmalarına neden olabilir(Tezcan,1996).

Yapılan bir ankette görüşülen 700 öğrencinin 
yaklaşık 250’si (yüzde 38) sözel şiddetin yoğun
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luğundan bahsetmektedir. Şiddete dönüşen 
olaylar öğrenciler tarafından aşağıdaki gibi sıra
lanmıştır:

1. Yaralanmayla biten silahlı ve bıçaklı kav
galar,

2. Okul dışarıdan gelen insanların neden ol
duğu kavgalar,

3. Okul içi ve okul dışında oluşan çetelerin 
neden olduğu şiddet olayları,

4. Haraç almak amacıyla yaşanan şiddet 
olayları,

5. Kız-erkek arkadaşlığı yüzünden çıkan 
kavgalar. (Durmuş, 2006)

“Okullarda Şiddet” konulu diğer bir ankette, 
Memurlar.net adlı internet sitesinde 9 bin 683 
kişiye görüşleri soruldu ve sonuç olarak şiddetin 
nedenleri aşağıdaki gibi sıralandı:

1. Manevi değerlerdeki yozlaşma: 5 bin 385 
oy ve yüzde 55.6

2. Aile içi eğitimdeki yetersizlik: 2.032 oy ve 
yüzde 21.0

3. Ceza kanunlarındaki yetersizlik: 1.098 oy 
ve yüzde 11.3

4. Eğitimdeki yetersizlik: 840 oy ve yüzde 
8.7

5. Diğer: 185 oy ve yüzde 1.9
6. Güvenlik yetersizliği: 143 oy ve yüzde 

1.5. (Alıcı,2006)

Ergenlik döneminde gençlerin ilgileri karşı 
cinse yönelmekte ve bu yüzden kendi arkadaşla
rıyla sorunlar yaşamakta ve bu sorunları çözmek 
için şiddete başvurmaktadırlar. Yine okullara 
devam etmekte olan öğrenciler ders ve devam 
yüzünden öğretmenlerle karşı karşıya gelmekte 
ve iletişim kurmakta zorlanıp kendilerini şiddet 
yoluyla ifade etmeye çalışmaktadırlar. Öğrenci
lerin bir arkadaş grubuna girerek sosyalleşmeye 
çalışması gayet normaldir. Bazen bu gruplar çe
te dönüşmekte ve grup üyeleri de suç teşkil eden 
davranışlar içerisinde olabilmektedirler.

Yoksulluk da suç ve şiddetin bir başka nede
ni olarak ortaya çıkmaktadır. Toplum gençlere

marka üTünler tü-kendilerini ifade etmeleri ıçm 
ketmeleri gerektiğini empoze etmekte ve insan
lar sınırsız isteklerini karşılayamadıkları için 
psikolojik baskı hissetmektedirler. Okulun ihti
yaç sahibi öğrencileri tespit edip onların ihtiyaç
larına yönelik yardımlar yapması öğrencileri su
ça yönelmelerini engelleyebilir.

Spor ve sosyal etkinler de öğrencilerin kendi
lerini buldukları ortamlar olabilir. Bunun için 
okuldaki kütüphane, sosyal ve sportif tesisler 
eğitsel ortamlar olarak suç ortamlarının yerini 
alabilir.

Şiddet ve suçun toplumsal bir sorun haline 
gelmesinin bir nedeni de basın ve yayın organla
rında bu haberlerin abartılarak ve tekrar tekrar 
verilmesidir. Ayrıca suç davranışları bir model 
oluşturmakta ve kişiler tarafından normal davra
nışlar gibi algılanabilmektedir. Gelişim psikolo
jisine göre çocukların ve gençlerin gerçek ve 
gerçek olmayanı ayırmaları güç olmaktadır. Şid
det içeren haber, film ve tartışma programları 
model oluşturduğu gibi şiddetin yayılmasına yol 
açmaktadır. Çocukların oynadıkları bilgisayar 
ve internet oyunları da şiddet içeren unsurlar ta
şımaktadır. Bu-konuda-da-ailenin-ve-okulım-ön
le m alması gerekir.

Çözüm Yollan

Okullardaki şiddet, toplumsal şiddetin bir par
çasıdır. Eğer okullarda öğrencilerin suç ve şid
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det davranışlarından arındırılması isteniyorsa 
toplumdaki her meslek grubunun üzerine düşen 
görevler vardır. Bunları dikkate almadan sadece 
öğretmen-ve okul idarecilerini sorumlu tutmak 
ve suçlamak yetersiz kalmaktadır. Okul ortamı, 
çocuğun yaşamındaki en önemli toplumsal yapı
dır.

Şiddet, sıklıkla kişiler arası ilişkilerde bir ça
tışma ve çözüm stratejisi olarak ortaya çıkmak
tadır. Bu bağlamda, öğrenci-öğretmen ve anne- 
baba için, çatışma çözme, problem çözme, ara
buluculuk stratejileri konularında eğitim düzen
lenmelidir.

Okullarda “Krize Müdahale” programı olma
lı. “Krize Müdahale” programı okullarda şiddet 
ve suç ile karşılaşıldığında izlenecek yol, irtibata 
geçilecek kişi ve kurumlar, öğrenci ve velilerin 
nasıl bilgilendirileceği konularında olmalıdır.

Şiddetin az görüldüğü güvenli okulların en

\J. ivCilU.iiii\. U-C-̂ Cİ İCİ ilil ai Llll iiia VC ÜLLU İİL.İ ,
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ğı ile başa çıkma becerileri.

Televizyonlarda yayımlanan şiddet içerikli 
film ve diziler, çocukların ayakta olmadıkları sa
atlere, kaydırılmalı veya seyrettirilmemek, tele
vizyon seyretme konusunda anne ve babalar 
kendilerini disipline ederek çocuklarına örnek 
olmalıdırlar.

Okullarda rehberlik uzmanlarının, toplum 
içersinde aile danışmanlıkları ve yönlendirme 
merkezlerinin sayıları arttırılmalıdır. Rehberlik 
uzmanı ile sorunlu öğrencilerin yapıcı görüşme
leri, öğrencilerin yaşam tarzlarının değişmesin
de önemli bir rol oynayabilir. Öğretmenleri pe
dagojik yeterliliğini arttırılarak öğrencilerine 
önleyici rehberlik yapmaları sağlanmalıdır. 
Okullarda suç, ceza, şiddet, saldırganlık ve zor-

temel özelliği, okul çalışanları, aile ve öğrenci 
arasındaki olumlu ilişki bağlarının kurulması
dır. Öğrenci-öğretmen ve anne-baba ilişkisinde 
kişisel paylaşımların önemi vurgulanmalıdır.

Veliler tarafından öğrencilerin, özellikle okul 
dışı davranışları izlenmelidir. Öğrencilerin 
problemleri, yapılacak periyodik veli toplantıla
rında dile getirilerek yanlış ve zararlı davranış
lardan korunmaları için velilerin de sorumlulu
ğu bulunduğu hissettirilip özellikle okul dışı 
davranışların izlenmesi için katkıları istenmeli
dir. Şiddete karşı koymak için okul veli işbirliği 
önem kazanmaktadır. Öğrencilerin okul içersin
deki davranışları ve arkadaşları ile olan ilişkile
ri, dahil olduğu gruplar hakkında velileri bilgi
lendirme çalışmaları yapılmalıdır.

İlkokul birinci sınıftan başlayarak sürekli ha
le getirilecek olan ruh sağlığı taramalarıdır. Psi
kolojik görüşmeler ve seminerler devamlılık arz 
etmelidir. Kişilik eğitimleri yolu ile daha çok 
küçükken empati kurmayı ve bir başkasının ye
rine kendilerini koymayı öğrenirler. Bu da bir 
başka kişiye acı vermemeyi öğretir. Ücretsiz ve 
sürekli eğitim ve uygulamalar içeren programla
ra ihtiyaç vardır. Aşağıdaki konularda eğitim 
programları hazırlanabilir:

1. Bireysel ayrılıkları fark etme ve kabul et
me,

2. Etkili dinleme,
3. Problem çözme,
4. Karar verme,
5. Çatışma çözme,

balık hakkında öğrenci ve öğretmenlere bilgi
lendirici, aydınlatıcı ve eğitici etkinlikler düzen
lenmelidir.

Aile içi şiddetin önüne geçecek mekanizma
lar oluşturulmalıdır. Gençleri, şiddet, kumar, 
fuhuş, uyuşturucu ve diğer zararlı etkilerden ko
ruyucu önlemler, aile, öğretmen ve yöneticiler 
tarafından ciddiye alınmalıdır. Anne ve babalar 
kendilerine bakarak nasıl bir model oldukları 
konusunda özeleştiri yapabilir ve çocukları için 
kendilerini gelişebilir ve değiştirebilirler. Bilgi
sayarlara filtre ve sanal oyunlara denetim daha 
ciddi anlamda düşünülmelidir.

Gençlere risk ve şiddet karşısında “hayır” di
yebilecekleri ortamı ve alt yapıyı sağlamak şart
tır. Kimsesiz ve korumasız çocuklar, devlet tara
fından koruma altına alınmalı ve çocuk ıslahev
lerinde eğitim ve öğretime daha fazla önem ve
rilmelidir. Okumayan gençlerle de ilgilenilmeli- 
dir. Onları hayata hazırlayan, meslek kazandı
ran, spora, sanata ve diğer kültürel etkinliklere 
yönelten gençlik merkezleri bir an önce açılma
lı ve yaygmlaştırılmalıdır. ®
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OKULLARDA AKRAN ZORBALIĞI

Kapak

AYŞE UYSAL*

O kullarda zorbalığın görülme sıklığı ile il
gili haberler son yıllarda fazlalaşmakta 
ve bir çok öğrencinin de bu olaylarda yer 

aldığından şüphe duyulmamaktadır. Üstelik, 
zorba ve mağdurların bu tip davranışlarda yer 
almalarından dolayı zarar görme ihtimallerinin 
olduğu bilinmektedir. Zorbalık, okullarda ço
cukların iyi durumda olmalarından sorumlu 
olan tüm kişilerin dikkatini, ilgisini gerektiren 
önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.

Öğrencilerin saldırgan davranışları, uzun bir 
süredir eğitim ortamında yıkıcı bir unsur oluş
turmaktadır. Aynı zamanda şiddet toplumu- 
muzda oldukça yaygın olmakla birlikte, zorba
lıkta öğrencilerin duygusal, fiziksel güvenliğini 
tehdit etmektedir. Çoğumuzun bir şekilde zor
balıkla ilgili kişisel yaşantılarımız olmuştur. Bu 
yaşantıları hatırladığımızda bizde özellikle kor
ku ve çaresizlik gibi güçlü ve yoğun duyguları 
uyandırmaktadır. Zorbalıkta oluşan korkunun 
sebebi güçsüzlük duygusudur. Zorbalık, okul
daki korku ve güç dengesizliğine neden olmak
tadır. Bununla birlikte zorbalık, benliği yıkıcı 
hareketler veya misillemeler şeklinde devam et
mektedir.

Bugün bir çok okulumuzda zorbalıkla ilgili 
olaylar meydana gelmektedir. Okullarımızda

*  E ğ itim  b ilim c i.

zorbalığın basit bir arkadaş anlaşmazlığı olduğu
nu düşünerek, zorbalığa uğramış olan mağduru 
ellerimizle tekrar problemin içine göndermekte
yiz. Zorbalık davranışlarının basit bir anlaşmaz
lıktan farklı bir durum olduğunun pek farkında 
değiliz.

Normal akran çatışması, çocukların gelişim 
düzeyleri ile karakterize edilmektedir, bütün 
yaşlar için saldırganlığın bir parçası olarak ifade 
edilmektedir. Zorbalık, saldırganlık ile aynı an
lamı çok fazla paylaşmamaktadır. zorbalığı, sal
dırganlığın bir biçimi olduğunu ve tahrik edil
meden bir veya daha fazla öğrencinin düzenli 
olarak ve kasten bir öğrenciye yapmış oldukları 
olumsuz davranışlar olarak tanımlamaktadır. 
Olumsuz davranış, bir kişiye kasten ceza ver
mek veya ceza vermek için girişimde bulunmak, 
birisini rahatsız etmektir

Zorbalık, sözel, fiziksel ve dolaylı zorbalık 
olarak sınıflandırılmaktadır.Fiziksel zorbalık; 
vurmak , itmek, engellemek, düşmanca hareket 
etmek.Sözel zorbalık; korkutmak, hakaret et
mek, utandırmak, susturmak, bağırmak, lakap 
takmak, kötü bakmak, dil çıkartmak. Dolaylı 
zorbalık; arkadaş ilişkilerini bozmak, gruptan 
dışlamak, görmemezlikten gelmek, dedikodu 
yapmaktır.
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Zorbalık vurma ya da itme gibi basit fiziksel 
bir aşağılama olarak ele alınmamalıdır. Zorbalı
ğı, çatışma, şiddet veya münakaşadan farklı ol
duğunu fark etmeliyiz. Zorbalık kavramı, fizik
sel veya psikolojik olarak aynı güçteki iki öğren
cinin kavga etmeleri olarak görülmemelidir. 
Zorbalık kavramı içersinde “güç dengesizliğine” 
dikkat çekmek gerekir. “Güç dengesizliği”, ak
ranlar arasında fiziksel, psikolojik ve sosyal ola
rak diğerinden daha güçlü olmayı ifade etmekte
dir. Aynı zamanda zorbalığın içersinde“süre ve 
tekrarlanabilir olma” özelliği vurgulanmakta
dır.

Olumsuz davranışa maruz kalan öğrenci, 
kendini savunmakta başarısız ve kendisine zarar 
veren öğrenci veya öğrencilere karşı çaresiz kal
maktadır. Bu durumda zorbalığın hedefi olarak 
seçilen kişi veya kişilere ‘kurban’ adı verilmek
tedir. Zorba sürekli saldırgan davranışlar göste
ren, dürtüsel, baskın, duygudaşlık yapamayan 
ve fiziki açıdan güçlü olan kişi olarak tanımlan
maktadır. Zorbalar, şiddet kullanmayı olumlu 
bir kişilik imajı olarak görmekte, problem çöz
mede saldırganlık içeren stratejiler kullanmak
ta ve aynı zamanda yapıcı ve olumlu alternatifler 
üretememektedirler.

Bu bağlamda zorbalığı, grup etkileşimi süre

cinde baskın bir pozisyonu elinde tutan kişinin 
kuvvetler dengesizliği (fiziksel veya psikolojik) 
sonucu kasıtlı bir biçimde olumsuz fiziksel ve 
sözel eylemlerle bir diğer kişinin ruhsal ve/veya 
fiziksel olarak acı çekmesine neden olması şek
linde tanımlayabiliriz. Zorbalıkta genellikle, zor
ba ve mağdur eşit olmayan bir düzeyde etkilen
mektedirler. Mağdur olan( zorbalığa uğrayan) 
çok üzgündür. Bu üzüntü, içine kapanma, ke
der, acı, sürekli ağlamalar ve kızgınlık olarak dı
şarıya yansımaktadır. Kurbanlar kendilerini ap
tal ve çekici olmayan biri olarak algılama eğilimi 
göstermektedir. Hem erkek hem de kız kurban
ların akranları tarafından olumsuz olarak değer
lendirilmeleri çok önemlidir. Sosyal sıkıntı ve 
sosyal kaçınma daha çok kız kurbanlarda görü
len bir özelliktir. Kurbanlar uzun dönemde sos
yal kabul görmelerine rağmen akranlarıyla etki
leşiminde nadiren sosyal yatkınlık gösterirler.

Kurban olmak, ilkokul çocukları arasında fi
ziksel, sosyal ve psikolojik açılardan kendini za
yıf hissetmektir. Kurbanların çoğunlukla kin, 
kızgınlık ve kendine acıma duyguları görülmek
tedir. ilkokuldaki kurban öğrenciler ortaokulda
ki kurban olan öğrencilere göre kendine acıma 
ve acizlik duygularını daha fazla yaşamaktadır.

Kurban olan çocuklar genellikle zorbalık
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hakkında konuşmazlar ve yardım beklentisi 
içersinde değillerdir. Bunun nedeni olarak geç
mişte yaşadıkları istismar karşısında yetersiz ya
pılan yardımlardır. Kurbanlara karşı devamlı 
kötü davranışlarda bulunulması sonucu, okula

çok zorbaca davranışlara başvurduklarını ve kız
ların erkeklere göre daha fazla zorbalığa maruz 
kaldığı yönündedir. İngiltere örneğinde zorbalı
ğın %65’inin erkekler, %15’inin kızlar tarafın
dan %19’unun ise hem kız hem de erkekler tara-

karşı ilgileri, arkadaşlarına karşı güvenleri ve 
akademik başarılarında düşüş görülmektedir.

Kurbanların duygusal düzenleme ve stresle 
başa çıkma davranışları göstermede becerileri
nin zayıf olduğu ifade edilmektedir. Kurbanların 
travma, başarısızlık ve engellenmeler yaşadıkla
rında hissettikleri olumsuz duygular daha fazla 
stresse neden olmaktadır.

Zorbalık yapan çocuk ise bu tip tepkiler ver
memektedir. Zorba duygularım dışarıya pek az 
yansıtmaktadır. Zorba, dürtüsel, saldırgan, bas
kın, duygudaş olmayan ve fiziksel açıdan güçlü 
olan kişi olarak tanımlanmıştır. Zorbalar, şiddet 
kullanmayı olumlu bir kişilik imajı olarak gör
mektedir. Zorbalar sürekli saldırgan davranışlar 
göstermektedir. Zorbalar problem çözmede sal
dırganlık içeren stratejiler kullanmakta ve aynı 
zamanda yapıcı ve olumlu alternatifler üreteme- 
mektedirler. Kurbanın kendilerini proveke etti
ğini veya saldırıyı hak ettiğini ifade eden hare
ketlerde veya sözlerde bulunmaktadır. Zorba 
olan çocuklar, mağdur olanların hareketlerin
den dolayı zorbalığa başvurduklarını haklı çıka
racak bahaneler söylemektedirler.

Zorbalık, 1980’h yıllarda İngiltere, Hollanda, 
Kanada, Amerika ve Avusturalya gibi ülkelerde 
araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. 
Avrupa’da ve Amerika’daki çocuklar arasında 
zorbalık fenomeni ciddi bir sosyal problem ola
rak görülmektedir. Ingiltere’de çocukların ve er
genlerin yaklaşık %23’ü zorbalığa maruz kal
maktadır Kanada’da yapılan bir araştırmada 5- 
14 yaşları arasındaki 5000 ilk ve ortaokul öğren
cilerin %38’inin bir dönemde en az bir veya iki 
kez zorbalığa maruz kaldıkları ve %15’nin ise 
ikiden fazla zorbalık yaşadıklarını bulmuşlardır. 
Amerika’da yapılan bir araştırmada ise 12-18

fmdan yapıldığı görülmektedir.
Zorbalık biçimleri açısından cinsiyet farkları 

dikkate alındığında kızlar arasında sözel zorba
lık daha çok kullanılırken erkekler arasında fi
ziksel zorbalık daha fazla tercih edilmektedir. 
Zorbalıkla sınıf seviyesini birlikte değerlendirdi
ğimizde sınıf seviyesi yükseldikçe zorbalık olay
larının azaldığı görülmektedir. .

Zorba ve kurbanlar bir sınıftaki .zorbalık 
problemlerinin şekillenmesinde anahtar bir rol 
oynarken, aynı zamanda diğer öğrencilerin zor
balık olayına karşı farklı tutum ve tepkileri de 
önemli rol oynamaktadır. Okullarda yaşanan 
zorbalık olaylarının %85’in de akran öğrenciler 
seyirci durumundadır. Zorbalık olaylarının an
cak %11’nde akran öğrencilerin müdahale ettik
leri görülmektedir . Zorbalık durumu zorbalığa 
maruz kalan çocuklara zarar ve üzüntü verirken 
aynı zamanda yetişkinleri duygusal anlamda et
kileyecek kötü etkiler oluşturmaktadır. Çok faz
la etkilenenler sadece kurbanlar değildir. Diğer
lerine zorbalık uygulayan çocuklar gücün kur
banlar üzerindeki uygulanışından zevk alırlar.

Okul içerisinde, bütün öğrencilerin, öğret
menlerin ve yöneticilerin zorbalığın birçok deği
şik şekilde olabileceğini, üstelik, ortaya konan 
bütün bu değişik şekillerin kabul edilemez oldu
ğunu fark etmeleri önemlidir. Bu düşünce be- 
nimsenmediğinde zorbalık problemini azaltmak 
için atılan adımların başarılı olması mümkün 
değildir.

Çocuk yetiştirme stillerinin de zorbalık dav
ranışlarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Zorbaların ailelerinde çocuk yetiştirme tutumla
rının otoriter bir doğası bulunduğu ve bu doğa
nın özelliklerinin ceza ve dayakla şekillendiği
yapılan ârâştırmalaYda~ ortaya çıkmaktadır.

Okul zorbalığı, okul çocuklarının önemli bir 
bölümünü etkileyen kişisel, sosyal ve eğitimsel 
problem olarak ifade edilmektedir. Bu açıdan 
okullar çocuklara güvenli bir çevre oluşturma
nın sorumluluğunu taşımalıdır. ¡a

yaşları arasındaki öğrencilerin % 75’nin en az bir 
kere zorbalığa maruz kaldığını kız ve erkeklerin 
%14’nün olaydan dolayı travma geçirdikleri be
lirtilmektedir.

Zorbalıkla cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıl
dığında genel eğilim erkeklerin kızlardan daha
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Kapak

ÇOCUK EDEBİYATINA 
YANSIYAN ŞİDDET

MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Ç ocukluk tarihinden öğrendiğimiz en be
lirleyici bilgi, çocukluğun nesnelikten 
özneliğe geçiş serüveninin çocuk mo

dernleşmesi ile başladığıdır. Çocuğun öznelleş- 
mesinde en etkin kurum okul olmuştur. Modern 
çocuk edebiyatını ise okul ile yaşıt ve çocuk öz
neye yönelik bir edebiyat olarak kabul edebili
riz. Çocuk ile yetişkini birbirinden ayıran çocuk 
pardigması, çocuğun esenliğinden yetişkini so
rumlu tutar. Mutlu bir çocukluğun yaşanması, 
dünyaya gelen her çocuğun hayata anlamlı, ye
teneklerini geliştirici ve iyi bir başlangıç yapabil
mesi ile mümkün olabilir. Çocuk haklarına dâir 
sözleşme’ nin temel kriterleri olan yaşama, geliş
me, korunma ve katılım hakkı yanında; çocuğun 
öncelikli yararı ve çocuğa karşı her tür ayrımcı
lığın önlenmesi ilkelerinin ülke ölçekli etkin ço
cuk politikalarına dönüşebilmesi ise ülkelerin 
çocuk bilinç düzeyi ile yakından ilgilidir. Anaya
salarına kavuştukları 20 Kasım 1989’ dan bu ya
na, hakları güvence altına alınmış dünya çocuk
larının henüz haklarım bilen çocukluk dönemi
ne geçtikleri söylenemez. Çünkü çocuk hakları 
felsefesine, çocuk bilincine ve çocuk hakları 
kültürüne, çocuklardan önce, yetişkinlerin sa
hip olmaları gerekir. Çocuğun medeni, sosyal, 
kültürel, ekonomik haklan sağlanmadıkça ve 
çocuğa bu hakları yaşama ortamı hazırlanma
dıkça, çocuk ihmali ve istismarı kaçınılmaz bir

sonuçtur. Dünyada en yaygın istismar türü ise 
şiddettir. Tarih boyunca şiddetin, açık bir prob
lem alanı olmasının nedeni, genellikle üzerinin 
suskunluk sarmalı ile örtülmesinden kaynakla
nıyor. İnsanlıkla yaşıt şiddet olgusunun sosyal, 
kültürel psikolojik boyutları modernleşme ile 
birlikte daha da genişlemiştir. Yaşadığımız dün
yada şiddet ise çok yönlü ve kolay ulaşılabilir 
medyalar sayesinde kanıksanan bir toplumsal 
olguya dönüştürmüştür. Ne yazıkki şiddet üre
ten ve şiddetin küreselleştiği bir dünyada çocuk
larda yetişkinler gibi şiddetin bütün türlerini ta
nıyarak büyüyorlar. Küresel şiddetten çocukla
rın korunması, sözleşmelere rağmen, henüz 
mümkün olmamıştır. Medyalar aracılığıyla dün
ya çocuklarını kuşatan kültürel şiddetten çocuk
ları koruma bilincinin de oluştuğu söylenemez. 
Oysa, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukla
rın beden zihnî sağlıklarını geliştirici yayınlara 
ulaşmaları için taraf devletlere görev ve sorum
luluklar yüklemektedir. Ayrıca çocuk kitapları
nın üretiminin ve yaygınlaştırılmasının özendi
rilmesi de kabul edilmiştir. (Madde 17). Buna 
karşılık, çocuğun, gelişmesi, yararı ve esnliğini 
olumsuz yönde etkilyen bütün medyalardan ko
runması amacı ile dünyada henüz başarılı çocuk 
dostu medya düzeni kurulamamıştır. Şiddet im
gesi yansıtan oyuncakların bile çocuklarda agre- 
sif davranışlara sebep olduğu, çocukları şiddete

48 ÜMRAN ARALIK ‘06



duyarsız hale getirdiği 
böylesine karmaşık bir 
dünyada bize düşen biri
cik görev, çocuk ödevine 
yönelmek olmalıdır.

“Çocuk Edebiyatına 
ve Çocuk hekimliğine 
Yansıyan Şiddet Sempoz
yumu”, alanında ülkemiz
de bir ilki gerçekleştirdi. 
Sempozyumun dört temel 
kavramın hipotezleri be
lirledi: çocuk, çocuk edebi
yatı, çocuk hekimliği ve 
şiddet. Çocuk, çocuk edebi
yatı ve şiddet kavramları
nın sosyal bilimlerle iliş
kisi kadar, çocuk hekimli
ğine yansıma biçimlerinin 
belirlenmesi de önemli
dir. Çocuk edebiyatına 
psikolojik, pedagojik, es
tetik veye toplumsal - ide
olojik vb. eleştiri türleri 
yanında, farklı bilim alan
larının düzleminden bakı
şın çocuğu tanımaya ve 
anlamaya yönelik katkısı 
ise hem önemli hem de 
gereklidir. Aynı zamanda 
bu çaba, çocuğu tanıma
mızı ve anlamamızı ko
laylaştırmada en önemli yoldur. Çünkü bu çaba
lar bir yandan çocuk bilgisi üretimini arttıracak, 
diğer yandan ise çocuk düşüncesinin anlam kat
manlarının topluma yansımasını kolaylaştıra
caktır.

Çocuk edebiyatına yönelik hangi araştırma 
yada eleştiri yöntemi kullanılırsa kullanılsın, ço
cuk alanında değişken olmayan bilginin belirle
yici rolü vardır. Sempozyumda farklı disiplinle
rin şiddeti tanımlayıcı yaklaşımları ise çocuk 
edebiyatı kültürümüze önemli kazanımlar sağla- 
mıştır.

Çocuk, somut algılama evresine kadar hayâl 
ile gerçeği, somut ile soyutu birbirinden tam 
olarak ayırt edemez. Bu nedenle, onbir yaşından 
sonra başlayan soyut algılama evresine kadar ço
cuk yayınlarında şiddetin olumlanması düşünüle

mez. Edebiyata olumlanarak yansıyan şiddet, 
şiddeti pekiştirir ve çocuktaki şiddete eğilimli 
potansiyeli harekete geçirici rol oynar. Bu açı
dan, kasıtlılık içeren şiddet, belirleyici gösterge
dir. Kasıtlılıktaki onaylama boyutu, edebiyatın 
kitap aracılığı ile sopaya dönüşmesine neden 
olur. Bu nedenle edebiyatta şiddetin kaynağım
da kasıtlılık boyutunda aramalıyız. Şiddet araş
tırmalarında, kasıtlılık, onaylama ve Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’ de yer alan zihinsei
saldırı ( madde 19 j kavramlarını şiddet içerik
li çocuk kitapları eleştirisinde temel kavramlar 
olarak kullanarak, edebiyattaki şiddetin anlam 
haritalarını daha kolay çıkarabiliriz. Ancak bu
rada şu gerçeğide hatırdan çıkarmamalıyız: Şid
deti edebiyattan önce toplumda aramalıyız. ®

i

ARALIK '06 ÜMRAN 49



İCapak

ÇOCUĞUN DÜNYASINDA—  
TELEVİZYONUN ETKİSİ

HÜSEYİN EMİN ÖZTÜRK*

işilik gelişimini tamamlamamış çocukla- 
V S  rımızı televizyon nasıl etkilemektedir? 

Çocuklar televizyona hangi fonksiyonları 
yüklemektedir? Hangi programları seyretmekte, 
kimleri model almaktadırlar? Televizyondan öğ
rendikleri ile ailelerinden öğrendikleri örtüşü- 
yor mu? Televizyonun çocuğun sosyalleşmesine 
etkileri nelerdir? Çocukların bedensel, zihinsel 
ve duygusal gelişimlerine nasıl etki yapmakta
dır? Televizyonun yararları ve zararları hangi 
konularda yoğunlaşmaktadır?

İstanbul metropolünde yaşayan farklı sosyo
ekonomik ve kültürel çevreye sahip, özel ve res
mi okullarda öğrenim gören ilköğretim ikinci 
kademesindeki öğrencilerinin sosyalleşmesi, 
eğitimi ve yetişmesinde televizyonun fonksiyo
nu ve televizyon programlarına karşı tavır alışla
rına ilişkin yeni bilgiler ortaya koymak amacıyla 
bir alan araştırmayı yapılmıştır.

Bireyin ve özellikle etkiye açık, kişiliği yeni 
oluşmaya başlayan genç bireyin eğitiminde ve 
sosyalleşmesinde televizyonun öneminin gide
rek arttığı bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten ha
reketle araştırma sonunda elde edilen bulgular 
ve bunların analizi, özellikle metropolde yaşa
yan aileler için çocuk-televizyon ilişkisi üzerine 
yönlendirici olacaktır. Ayrıca, araştırmanın bul
guları televizyon yayıncılığı açısından da önem 
arz etmektedir.

*  Dr. H. E m in Öztürk: İs tanb u l İl Genel M e c lis  Ü yes i, E ğ itim  K o m isyo n u

Sosyalleşme süreci doğumla başlar, yaşam 
boyu sürer, gençlik çağında önem kazanır ve 
hızlanır. Bu çağın başlangıcında görülen beden
sel ve ruhsal değişme ve gelişmenin yerini, bu 
çağın sonlarına doğru ruhsal ve toplumsal değiş
me ve gelişme alır. Bu değişme ve gelişme birbi
ri içine girmiş olan özdeşleşme, özerklik, so
rumluluk gibi üç önemli ruhsal süreçle gerçek
leşir. Sosyalleşme süreci içinde genç, benliğini 
arar. Kim olduğunu kime, neye bağlanması, gü
venmesi, inanması gerektiğini, neleri başarmak 
ve elde etmek istediğim, amaçları ve beklentile
rinin neler olduğunu bulmaya çalışır. Başka bir 
deyişle toplum içinde kimliğini bulmaya çalışır, 
özerklik ve sorumluluk arasındaki dengeyi ku
rar1.

Sosyalleşme, daima belirli bir toplum için 
söz konusudur.Yoksa soyut bir toplum ya da bi
reyin içinde bulunmadığı bütün toplumlara gö
re sosyalleşme olamaz. Toplumlarm kültür fark
lılığı, mutlaka belli bir yerde, belli bir zamanda 
yaşamakta olan belli bir topluma göre sosyalleş
meyi gerekli kılmaktadır.Yoksa evrensel bir va
tandaş olarak sosyalleşme olanaksızdır. Her bi
rey, ancak içinde yaşadığı,içinde doğduğu so
mut bir toplum tarafından sosyalleştirilir.

Modern ulusların ortak kaderi haline gelen 
enformatik, kitle tüketim kültürü toplumlarm 
ruh ve akıl hastalıkları olarak hızlı yayılmakta-

tanı.
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dır. Sanayi toplumunun kendine özgü ince has
talıkları henüz tarım toplumu olmaktan bütü
nüyle kurtulamayan Türkiye’nin kapısına da
yanmış bulunuyor. Bilgi ve enformasyon kadar, 
tüketim, gösteri ve eğlence kitleleşme, anonim-

benimsedikleri4 temel hipotezinin doğruluğu 
veya yanlışlığı test edilmek istenmiştir.

Bir araştırmanın evreni, o araştırmanın kap
samına giren obje ve bireylerin tümünü ifade 
eder. Bizim araştırmamızın genel evreni İstanbul

leşme, soyutlanma ve yabancılaşma olgularıyla 
beraber yaşamaktadır. Modern insanın düşünce 
ve inanışlarında medyanın sağladığı etki, çok ge
nel ve kapsayıcı bir kavram olarak, ancak kültür 
ile açıklanabilir. Medya ve kültür, böyle bir ka
bulden yola çıkarak, kitlelerin ruh ve düşünce 
yapısını çözümleme girişimidir. Gerçek, mesaj 
ve anlam ilişkisi sosyolojik bir analiz konusu 
olarak alınmış, bireysel davranışın sosyal-psiko- 
lojik ve sosyo-kültürel boyutları algı, imge, kişi
lik gibi kavramlar ekseninde derinleştirilmiştir2.

H.yy’ın en önemli teknik buluşlarından biri 
olan televizyon, getirdiği sınırsız olanaklarla eği
tim, iletişim ve eğlence alanında büyük bir dev
rim yapmıştır. Televizyonun tartışılmayan gücü 
ve etkisi olumlu sonuçlarla birlikte çok sakınca
lar da doğurmaktadır. Bu nedenle televizyonu 
iki ucu keskin bir kılıca benzetebiliriz. İnsanın 
yarattığı bu araç giderek insan üstünde büyük 
bir egemenlik kurmuş, büyük küçük herkesi 
kendine tutsak etmiştir. Bu bakımdan televizyo
nun insanlardaki karmaşık etkisini doğru olarak 
değerlendirmek zordur. Her güçlü araç gibi ya
rarlarıyla sakıncalarını birlikte taşımaktadır. Te
levizyonun etkilerini tek tek programlardan yo
la çıkarak ölçmek mümkün olmadığı gibi bunu 
programların aritmetik toplamına indirgemek 
de mümkün değildir3.

Ülkemizdeki ailelerin, sosyo-ekonomik yön
den üst gelir gruplarının özellikle İstanbul’da 
yaşadığı ve birçok ailede birden fazla televizyon 
bulunduğu, kırsal kesimden göçle gelen aileler
de bile televizyon bulunmayan aile olmadığı te
mel ilkesinden hareket edilmiştir.

Bu araştırmada, ülkemizde yayın yapan tele
vizyon kanallarının genelde çocuklarımızın be
den, ruh ve heyecan gelişimini olumsuz yönde

ilidir. İstanbul birçok özelliği dolayısıyla Türki
ye’nin lokomotif kentidir. En büyük nüfusu ba
rındırdığı gibi, diğer pek çok özelliği sebebiyle 
de adeta küçük bir Türkiye’dir. Ülkenin bütün 
şehirlerinden göç almıştır.

Ekonomik yapısı, kültür ve iletişim merkezi 
oluşu,aynı zamanda bütün kademeleri ile eğitim 
ve öğretim kuramlarının bulunuyor olması sebe
biyle İstanbul, araştırmanın özel evreni olarak se
çilmiştir. Bu özel evren içerisinde Şişli ve Üsküdar 
ilçeleri de ayrı bir özellik arz etmektedirler.

Bütününün araştırmaya dahil edilmesi 
mümkün olmayan konularda ,bütünü temsil ka
biliyeti olan bir parçanın seçilip incelenmesi ör- 
neklem yöntemi ile yapılabilir. Örneklemde 
özellik ve sayı bakımından evreni temsil kabili
yetinin olması önemlidir3.

Araştırma örneklemi, 1996-1997 döneminde 
öğretim yapan, sekizi devlet okulu, yedisi de 
özel okul olmak üzere toplam on beş okuldan 
oluşmaktadır. Okulların evrenin özelliklerini 
büyük ölçüde yansıtacak, farklı sosyo-ekonomik 
ve sosyo-kültürel özelliklere sahip olmasına dik
kat edilmiştir. Araştırma örneklemi 73 l ’i 
(%47,5) erkek, 807’si (%52,5) kız olmak üzere 
toplam 1538 denekten oluşmuş, örneklemi 
meydana getiren deneklerin yaş durumu ise or
taokul öğrencilerinin yaş seviyesine uygun ola
rak çoğunlukla (%90,1) ,12-14 yaş grubundan 
meydana gelmiştir.

Araştırma, ilköğretimin ikinci kademesinde 
devam eden öğrencilerle sınırlı tutulmuştur. Bu 
sınırlamanın metodolojik gerekçesi şudur: Bi
reyde dış faktörlerden etkilenme, sosyalleşme ve 
kişiliğin oluşmasında en kritik dönem ilköğreti
min ikinci kademesine tekabül etmektedir. Do
laylıy la  çocukların televizyon programlarından

etkilediği, onları milli, ahlaki, insani, manevi ve 
kültürel değerlerimize yabancılaştırdığı, kişilik
lerinin oluşma sürecinde önemli bir evre olan 
buluğ çağlarındaki gelişimlerinin dengeli olma
sını engellediği, özdeşleşmenin yoğun olduğu 
ilk gençlik çağında çocukların yanlış modeller

en fazla etkilendikleri bu dönem olmaktadır.

A- Tespitler6

Araştırmaya katılan bütün deneklerin evinde te
levizyon bulunmaktadır. Deneklerin önemli ço-
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ğini ifade etmişlerdir.
Hafta sonu televizyonun 
daha çok seyredildiği 
tespit edilmiştir. Tele
vizyon seyretme daha 
çok günün akşam saat
lerinde olmaktadır.

Televizyonda en çok 
filmler seyredilmekte, 
bunlar içerisinde de da
ha çok yerli filmler ter
cih edilmektedir. Tele
vizyonlarda yayınlanan 
yerli filmlerin niteliğine 
ilişkin tartışmalar bir 
yana yetişme çağındaki bireyin gelişmesine 
menfi etkisi tartışmasız şiddet ve cinsellik içeren 
filmlerin çokluğu çocukların ciddi bir tehlikeyle 
karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Pembe 
diziler veya yüksek sosyetenin hayatından kesit
ler içeren dizilerin seyirci toplaması, özlem du
yulan fakat ulaşılamayan yaşam tarzını seyrede
rek belli bir tatmin sağlamaktadır.

Diziler içerisinde en fazla yerli diziler seyre
dilmektedir. Televizyondaki yerli dizilerin içeri
ğine bakıldığında önemli bir bölümünün kent
leşmeyle birlikte kaybolmaya yüz tutan toplum-

Sol ilişkileri konu aldı
ğı g ö r i i l p c e k t i r  A i le -O O
nin birliği, yardımlaş
ma ve fedakarlık-tema- 
larmın işlendiği bu di
ziler halkın, geleneği 
yaşatma isteklerine ce
vap vermektedir.Bu di
ziler çocuklar tarafın
dan da beğeniyle sey
redilmektedir.

Deneklerin televiz
yon seyretme sebeple
rinin başında seyret
meyi sevmeleri, tele
vizyonun oturma oda
sında olması ve gezme 
imkanının bulunma- 
ması gelmektedir. Şa
yet çocuklar televiz
yon seyretmemiş olsa
lardı yapacakları işin 
başında gezi ve spor 
gelecekti. Araştırma
nın nem erkek nem de 
kız denekleri televiz
yon seyretmemeleri 
halinde öncelikle spor 
yapmayı arzu ettiğini 
belirtmektedirler. An
cak spor yapma isteği
ni bildirmede erkekler 
kızlara oranla oldukça 
yüksek bir oranı oluş
tururlar.

Araştırmaya katı
lan deneklerin büyük bir kısmı televizyonda 
açık-saçık bir sahne olmasından rahatsız olmak
tadır. Bilimsel gerçeklerin cinsel teşhirciliğin ço
cuk psikolojisi üzerinde negatif etkileri olduğu 
tespitleri bir yana, Türk toplumunun aile yapısı 
ve değerler sistemi bu konuda muhafazakar eği
limleriyle ön plana çıkmaktadır. Araştırma ör- 
nekleminin açık-saçık bir sahne karşısındaki tu
tumu bu genel eğilimlere paralellik arz etmekte
dir.

Araştırmaya katılan denekler toplumda say
gın bir kişi olmak için doktorluk ve sporculuk

du anteni b u lu nm ak ta

dır.

—Araştırmaya-katılan 
deneklerin büyük ço
ğunluğu televizyonu ai
lesiyle birlikte seyret
mekte, okul yaşındaki 
çocukların televizyon 
seyretme konusunda 
büyük ölçüde kendileri
nin karar verdikleri an
laşılmaktadır. Bu da top
lumun demokratikleş
me ve modernleşme dü
zeyinin aileye yansıyan 
tarafını göstermektedir.

Araştırmaya katılan 
denekler en çok kardeş
lerinin, sonra kendileri
nin televizyon seyretti-

Teievizyonda yayınlanan rekiamlar özeüikie 
alt gelir gruSjy aile çocuklarında etkin olmak

ta, tüketim eğilimlerini artırmakta hatta b e lir  
leyici olmaktadır. Reklamların, modern kent 
toplumunda bireylerin tüketim eğilim lerini 

yönlendirmede önemli bir fonksiyona sahip ol
duğu anlaşılmıştır.
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mesleğini öncelemişlerdir. Kabul etmek gerekir 
ki sporculuk bir meslek olarak modern zaman
ların bir olgusudur. Modern toplumlarda popü
ler mesleklerin başında yer alan sporculuk başta 
televizyon olmak üzere medya aracılığı ile sü-

televizyon seyredemeyenlerin oranının düşmesi
dir .Aynı şekilde ailelerin gelir düzeyi yükseldik
çe çocukların daha fazla televizyon seyrettikleri 
anlaşılmaktadır.

Televizyonda seyredilecek kanal konusunda
rekli şekilde özendirilmektedir.

Denekler en çok popüler müzik dinlemeyi 
tercih etmektedirler. Araştırmaya katılan denek
lerin yarısından fazlası birinci, ikinci ve üçüncü 
sırada en çok popüler müzik sanatçılarını dinle
diklerini belirtmişlerdir. Bizzat tüketim kültü
ründen beslenen özel televizyon şirketleri genel 
manada popüler kültürün taşıyıcı ajanları fonk
siyonunu ifa ettiği gibi popüler müziğin de en 
büyük destekçileridir. Popüler müzikten sonra 
en çok yabancı müzik tercih edilmektedir. Ya
bancı müzik dinleyenlerin oranının geleneksel 
müziğimizin iki ana damarı olan halk müziği sa
nat müziğini birkaç kez katlaması oldukça dü
şündürücüdür.

Deneklerin büyük grubu iyi bir insan olma
da en büyük etkinin ailede verilen eğitimle 
mümkün olduğunu belirtmektedir. Bu görüşte 
olan deneklerin genel nispi dağılımdaki oranı 
%48,6’dır. Daha önce deneklerin davranışların 
doğruluğu ve yanlışlığı konusunda aileyi %78,7 
oranında öne çıkarmalarının bu konuda olduk
ça geriye düştüğü görülmektedir. Burada eğitim 
konusunda aileye alternatif olabilecek başka ku
ramların denekler tarafından daha çok gözetil
diği anlaşılmaktadır. Bu kurum da doğal olarak 
okuldur.

Araştırmaya katılan denekler televizyonda 
seyrettiği yabancı filmlerdeki okullarla ülkemiz
deki okulları karşılaştırdığında en çok okullarda 
zorunlu kıyafet konusunu önemsediği görül
mektedir. Deneklerin ikinci sırada önemsedikle
ri husus öğrencilerin davranış düzeyinde çok 
daha serbest olmalarıdır.

Araştırmaya katılan deneklerden kız çocuk
larının ev içinde istediği zaman televizyon sey
retme bakımından erkeklere kıyasla daha fazla 

-imkan-bulduğ-u-anlaşılmıştır.,---------------------------

ailece karar verilmesine en yüksek oranda anne
si üniversite mezunu olan deneklerde rastlan- 
maktadır. Annesi ilkokul mezunu olan denek
lerde bu durum % 43,7’dir.

Araştırmaya katılan deneklerin televizyon
dan beklentileri kız ve erkek bakımından önem
li bir farklılık göstermemektedir. Gerek erkek, 
gerekse kız denekler birbirine yakın oranda tele
vizyonun içlerindeki beklentilere cevap verdiği
ni belirtmişlerdir.

Bütün denek gruplarında televizyonun bilgi
lendirme fonksiyonunun ya üçüncü veya çok 
daha geri sıralarda önemsendiği görülmekte
dir.Bu sebeple daha eğitimli babaların çocukları
nın televizyonu daha rasyonel kullanacağı bek
lentisi doğrulanmamıştır.

Televizyonda çok sık rastlanan müstehcen 
sahneler karşısında kız deneklerin daha hassas 
olduğu ve benzeri sahnelere erkeklere kıyasla 
daha olumsuz yaklaştığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
müstehcen sahnelere karşı alt gelir grubu aile 
çocuklarının daha duyarlı olduğu tespit edilmiş
tir. En az duyarlı denekler ise yabancı okullarda 
okuyan öğrencilerdir.

Gelir düzeyi düşük aile çocuklarının sosyal 
olaylara karşı daha duyarlı, anne ve baba eğitim 
düzeyi yüksek aile çocuklarının ise sosyal olay
lara karşı daha az duyarlı olduğu tespit edilmiş
tir.

Anne ve babasının eğitim düzeyi yüksek 
olan deneklerin popüler meslekleri tercih ettiği 
ve bu mesleklerin saygınlık getireceğine inandı
ğı görülmektedir (Sporcu, spiker ve şarkıcılık 
meslekler gibi).

Araştırmaya katılan deneklerden anne ve ba
basının eğitim düzeyi yüksek olanlar diğer de
neklerle aynı sürelere yakın televizyon seyret
mekle birlikte -,seyrettikleri -program-türlerinin-program^
önemli oranda farklılaştığı görülmektedir.

Araştırmaya katılan deneklerden başarı dü
zeyleri düşük olanlar televizyonda gördükleri 
yabancı ülkelerdeki okulları daha olumlu görür
ken başarılı denekler yabancı okulları daha az

Anne ve babanın eğitim düzeyi yükseldikçe 
çocukların istedikleri zaman televizyon seyrede
bilme oranının da arttığı anlaşılmaktadır. Dikkat 
çekici diğer bir husus da anne ve babanın eğitim 
düzeyi yükseldikçe çocukların istedikleri zaman
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oranda olumlu görnıCKtcdirlcr. Kişilerin başarı-
ÎAX LL11V1Sr“ ı d İ İ C rme

azaldıkça kendisini dışındakilere özenti duy
maktadır:

Televizyon ile çocuk arasındaki ilişkiden 
başka araçlar devreye girdikçe televizyonun ço
cukları etkileme gücü azalacaktır. Yaşadığı sos
yal çevre sebebiyle ev dışında farklı uğraşlar 
edinme imkanı bulan çocuklar genellikle tele
vizyona karşı daha az ilgili olmaktadırlar. Buna 
karşılık zamanın büyük bir bölümünü ev orta
mında geçiren çocuklar için televizyon en cazip 
oyuncak durumundadır.

Ülkemizde televizyon yetişkinlerde olduğu 
gibi çocuklarca da bir eğlence, hoşça vakit geçir
me ve haber alma aracı olarak görülmektedir. 
Bundan dolayı müzik, eğlence ve haber prog
ramlarına ilgi çoğunluktadır.

Televizyon kanalı tercihi yüzünden aile içe
risinde tartışmaların çıktığı tespit edilmiştir. Ai
lelerin yarıdan fazlası bu tartışmaları önleyebil
mek için ikinci bir televizyon alam ihtiyacı duy
muşlardır.

Deneklerin %27,8’i televizyondan öğrendik
leri ile ailesinden öğrendikleri arasında bir çatış
ma yaşadığını ifade etmişlerdir. Bu çatışma sıra
sıyla dini, ahlaki ve kültürel konularda olmakta
dır.

Televizyonda yayınlanan reklamlar özellikle 
alt gelir grubu aile çocuklarında etkin olmakta, 
tüketim eğilimlerini artırmakta hatta belirleyici 
olmaktadır. Reklamların, modern kent toplu- 
munda bireylerin tüketim eğilimlerini yönlen
dirmede önemli bir fonksiyona sahip olduğu an
laşılmıştır.

Türk toplumu uzunca bir zamandır yukarı
dan aşağıya doğru Batı tarzı yaşama biçimine 
öykünmektedir. Öğrenim çağındaki bireyler de 
bu öykünmenin dışında değildir. Türk televiz
yonlarında yayınlanan film ve dizilerin büyük 
bir bölümü ABD ve Avrupa menşeli film ve di
zilerdir. Doğal olarak bu film ve diziler kendi 
kültürel değerleri doğrultusunda bir aileyi ör
nek olarak göstereceklerdir. Araştırmaya katı
lan deneklerin %16,6’lık oranı televizyondaki 
aileyi örnek aile olarak kabul etmektedir. Tele
vizyondaki aileleri daha hoşgörülü bulan de

% 9 cv  7 ’ r ! ı r  T p l p v i ; ? v n r , r ! a l d  n l m l ı ı  r ! ~  H p n p k l p r/ÜZ.V , / C4..Lİ . -L 1_1L»İİ.V V_71İLİCAAVi WİVUJ.U V-İCA C t V _ X

daha hoşgörülü bulmaktadırlar. Anlaşılmakta- 
dır ki ilköğretim gençliği gerek okul, gerekse ai
le içinde yetişkinlerin daha hoşgörülü olmasını 
beklemektedir.

n e k l e r i n  g e n e l  n i s p i  d a ğ ı l ı m ı n d a k i  o r a n ı  i s e

B-Teklifler

Kişilik oluşumu ve yapılanmasında temel, ço
cuklukta atılmaktadır. Çocuğun psikolojik ben
liğinde açılan yara çok zor kapanmaktadır. Tele
vizyonlarda korku ve şiddet içeren filmler yaym- 
lanmamalıdır. Yayınlanacaksa da gece geç saat
lerde yayınlanmalıdır. Film ve dizilerin hangi 
yaş grubu için sakıncalı olduğu ekran üzerinde 
mutlaka belirtilmelidir.

Çocuğun televizyon alışkanlığında ailenin 
televizyon tutumunun etkisi büyüktür. Evde te
levizyona büyük baba statüsü verip baş köşeye 
koymamalı. Hele ailenin topluca oturduğu ve 
sohbet etme imkanı olan odadan uzak tutulma
lıdır. Aile içi iletişimi engelleyen televizyon lü
zum görüldükçe ailece seyredilmelidir.

Televizyon yalnızca bir medyumdur. Çocu
ğa hiçbir zaman arkadaş olamaz. O kendine yük
lenen komutları yerine getiren bir robottur. Bu
nu içindir ki televizyonu çok fazla ciddiye alma
malıyız.

Araştırmaya katılan deneklerin büyük ço
ğunluğu televizyonu ailesiyle birlikte seyrettiği
ni belirtmişlerdir. Bu olumlu olgunun azalma
ması gerekmektedir. Çocuğu televizyonla baş 
başa bırakmaktansa ona hoşça vakit geçirecek 
başka imkanlar sağlanmalıdır.

Çocuklar televizyon seyretmemiş olsalardı 
spor yapmak ve gezmek isteyeceklerdi. Çocuk
ların bu arzularını dikkate alıp gezi alanları ve 
spor sahalarını yaygınlaştırmak gerekmektedir. 
Özellikle büyük şehirlerde buna acil ihtiyaç var
dır.

Çocuklara televizyonu yasaklamak çare ola
maz. Onlarda yasaklanan şeylere karşı aşırı bir 
merak vardır. Anne baba olarak televizyonun 
seyredilmesine rehberlik yapmak ve seçici dav
ranmak gerekmektedir. Televizyonun çocuklar
da dil gelişimini sağladığı, hayal dünyasını geliş
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tirdiği, söz dağarcığını ve bilgisini artırdığı dik
katten uzak tutulmamalıdır.

Çocuklar en çok yerli dizilerden hoşlandık
larını belirtmişlerdir.Yerli dizilerde alkol, şiddet 
ve müstehcenlik içeren sahnelere yer verilme-

Notlar:
1 Onur Bekir, Toplumsal Tarihte Çocuk, Tarih Vakfı Yurt

Yayınları, İstanbul 1994, s.274
2 Güneş Sadık, M edya ve Kültür, Vadi Yayınlan, İstanbul

1995, s .l6 ;1 7
3 Avcı Nabi, Enform atik Cehalet, Rehber Yayıncılık, An-

melidir. Dizi kahramanı ile özdeşleşen çocuklar 
onun yaptıklarını taklit edeceklerdir.

Geleneksel müzik türlerimizden Türk Halk 
ve Türk Sanat müziklerini mutlaka çocukların 
dikkatini çekecek ritimlerde yeniden yorumla
mak ve sevdirmek zorundayız.

Çocuklar, bir davranışın doğru ve yanlış ol
duğu konusunda öncelikle ailesine inanmakta
dır. Bu çok olumlu bir tespittir. Bu tespitten ha
reketle anne ve babaların onlara iyiyi ve doğru
yu göstermede ilgisiz ve duyarsız kalmamaları 
gerekir.

‘Gerçekte bunu yapmanın iki yolu vardır. İl
ki, çocukların medya karşısında maruz kaldıkla
rı teşhir miktarını sınırlamaktır. İkincisi, çocuk
lara neyin gösterildiğini dikkatlice gözlemek ve 
onlar için medyada sunulan programların tema 
ve değerlerinin sürekli bir akılcı eleştirisini yap
maktır.’7

Eğitim düzeyi yüksek aile çocuklarının sos
yal olaylara ve başkalarına yardım etmede , eği
tim düzeyi düşük aile çocuklarına göre geride 
kalması olumsuz bir durumdur. Oysaki eğitim 
düzeyi arttıkça duyarlılığın da artması gerekirdi. 
Günümüz eğitiminin amaçlarını yeniden sorgu
lamamız gerekmektedir.

Derslerinde başarısız olan çocukların fazla 
televizyon seyrettikleri hipotezi doğrulanma
mıştır. Dolayısıyla çocuklarımızın başarısızlıkla
rında başka faktörler aranmalı ve onlara yardım
cı olunmalıdır.

Ülkemizdeki televizyon yayınlarını her ne 
kadar Radyo-Televizyon-Üst Kurulu denetliyor
sa da istenilen amaç gerçekleşmiyor. Çünkü film 
yayınlanmış oluyor, olumsuz etkiler önlenemi
yor; ancak ilgili kuruma ceza vermekle yetinili
yor. Oysa k f bu_ kuramlarda en az bir psikolog,

kara 1990, s .114
4 Yavuzer Haluk, Ç ocuk Psikolojisi, Altm Kitaplar Yayı

nevi, İstanbul 1995,s.300
5 Aslantürk Zeki, Sosyal B ilim ler İçin Araştırma M etot ve

Teknikleri, İFAV Yayınları, İstanbul 1995, s.29
6 Araştırmanın Bulguları bölümündeki tespit, genelleme

ve teklifler hazırlamış olduğumuz doktora tezinden 
alınmıştır. Bkz.Hüseyin Emin Öztürk, Çocuğun Sos
yalleşmesinde Televizyonun Etkisi (Yayımlanmış 
Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sakarya 2000

7 Postman Neil, Çocukluğun Yok Oluşu, İmge Kitapevi,
İstanbul 1995, s.192
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SCapak

OKULLARDAKİ ŞİDDETLE SAVAŞ

MELISSA KELLY
Türkçesi: ZeWha Sare ŞANLI

Amaçsızlık ve hedefsizlik girdabında savrulup duran batı(lı) gençliğin yaşadığı problem ve başvurdukla
rı şiddet olaylarına her geçen gün yenilerinin eklendiğine şahit oluyoruz. Yaşanan söz konusu şiddet 
olaylarına yaklaşım ise maalesef şaşırtıcı, hatta can sıkıcı diyebiliriz. Yaklaşımların birçoğu, böyle bir 
problemi derinlemesine irdelemekten ve köklü bir çözüm önerisi belirtmekten uzak olmakla birlikte, in
san dünyasını, yani insanı ve onun aşkmlığıııı göz ardı eden pozitivist bilim anlayışının uzağında insa
nı okumak diyebileceğimiz, aşkm bir yaklaşımdan da pekâlâ uzaktır. Sunulan çözüm önerileri genelde; 
güvenlik önlemlerinin arttırılması, gençlerin davranış bozukluklarının tedavi edilmesi, şiddet içeren 
oyunlara yönelenlere psikolojik destek vererek onları uzaklaştırmak gibi, son derece yalın, tek düze ve in
sanı (gerçekten) anlamaktan uzak yaklaşımlardır. Yine sunulan çözüm önerilerinin, kişinin kendi haya
tını anlamlandırmak ve bu anlam zemininden hareketle, çevresiyle, kâinatla, yaratıcıyla sağlıklı bir iliş
ki kurabilecek bir ufuktan da hayli uzaktır.

Ne yazık ki ülkemizde de son dönemlerde gençlik dünyasında buna benzer problemler zuhur etmeye 
başladı. Yaşanan bu sendromlar üzerine birçok şey yazıldı, söylendi. Umarız ve temenni ederiz ki, ülke
mizde yaşanan bu anlamsız ve hayırsız görüntülere ilişkin tavrımız batı dünyasından farklı olur, mese
lenin ciddiyetine vakıf bir biçimde söz konusu yangına uzun vadeli, insanı ve insan fıtratını merkeze alan 
çözüm önerileri sunarız■

Ümran

A caba okullardaki şiddet kimin sorunu? 
Aslında sorun hepimizi ilgilendiriyor, üs
tesinden gelmek zorunda olduğumuz bu 

sorun için ancak hep birlikte çözüm yolları ara
yabiliriz. Toplum olarak, idareciler, öğretmen
ler, ebeveynler ve öğrenciler bir araya gelebilme
li ve okulları daha güvenilir mekânlar haline ge
tirmek için çaba göstermeliyiz. Aksi takdirde, ne 
engelleme çabaları ne de cezalar şiddeti önlemek 
için etkili olacağa benziyor.

Peki şu an okullar bu konuda ne yapıyor? 
NCES anket sonuçlarına göre devlet okullarının 
%84’ünde düşük güvenlik sistemleri mevcut. 
Yani okula giriş çıkışlar, bir güvenlik görevlisi 
yahut bir metal detektörü olmaksızın kontrol 
ediliyor. Okulların %11’inde ise orta seviyede

bir güvenlik uygulaması bulunuyor ki bunlarda 
da ya giriş çıkışları kontrol etmeyen veya metal 
detektörü kullanmayan full-time çalışan bir gö
revli var, yahut part-time çalışan ve giriş çıkışla
rı kontrol eden bir görevli.

Sadece %2’yi oluşturan sağlam güvenlik uy
gulaması bulunan okullarda metal detektör kul
lanarak giriş çıkışları denetleyen full-time çalı
şan bir görevli bulunduruluyor. Hiçbir güvenlik 
sistemi bulundurmayan okulların oranıysa %3. 
Yüksek güvenlik sistemine sahip okullarda şid
det örnekleri de en yüksek oranda. Peki ya diğer 
okullar?.. İlk atılması gereken adım, okullardaki 
güvenliği artırmak olmalı. Bir çok okulun yaptı
ğı -benim okulum da buna dahil- bir şey de, ta
şıdıkları ismin tek başına yeterli olacağını dü
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şünmeleri. Sürekli taşımak zorunda oldukları 
isimler... Kaldı ki bu öğrencileri şiddetten alı
koymaz, sadece dışardan gelen tehlike yaratabi
lecek kişilerin okul içinde rahatça dolaşabilme
lerini engeller. Hatta öğretmen ve idareciler hu
zursuzluk yaratan öğrencileri tanımlamada ko
laylık elde ederler.

Okullar şiddeti önleme amaçlı programlara 
ve sıfır tolerans politikalarına yönelik çalışmalar 
yapabilirler.

Ebeveynler ne yapabilir?

Çocuklarındaki gizli veya açıktan değişimlere 
dikkat gösterebilirler. Çoğu zaman aileler şidde
te yaklaşan çocuklardan birtakım sinyaller alabi
lirler. Bunları gözlemledikten sonra uzman reh
berlere, danışmanlara durumu rapor edebilirler. 
Şüpheli davranışlara birkaç örnek vermek gere
kirse:

İlginin aniden kaybolması,(ani ilgisizlik), 
Şiddet içeren oyunlara karşı takıntı (obses- 

yon),
Depresyon ve ruh halinde değişmeler, 
Çaresizlik ve soyutlanma içeren yazı/notlar, 
Ölüm hakkında, okula silah götürme hak

kında konuşmalar,
Öfkeyi kontrol edememe,
Hayvanlara karşı şiddet uygulama.

Öğretmenler ne yapabilir?

Tıpkı ebeveynler gibi yukarıda belirtilen sinyal
leri izleyin.

Endişeniz olduğunda, velilere çocuklarıyla 
iletişim içinde olmalarını telkin edin.

Çocukla ilgili herhangi bir endişeniz oldu
ğunda danışmanlara ve idareye bildirin.

Sınıf ve okula yönelik politikaları uygulama
da tutarlı ve kararlı olun.

Sınıfınızı tarafsız(önyargısız) bir hale getirin 
ilk günden (ilgili)politikalan belirleyin ve uygu-

Öğrenciler ne yapabilir?

Negatif baskılara yenik düşmemeye çalışın, özel
likle şiddet içerenlere.

Okul içindeki silahlara dair edindiğiniz her 
tür bilgiyi rapor edin.

Diğer öğrencilerde gördüğünüz şüpheli dav
ranışları öğretmenlerinize bildirin.

Kavgadan, çatışmalardan uzak durun.

Özetle

Okullardaki şiddete yönelik endişeler biz eği
timcileri işimizi yapmaktan alıkoymamak. Yal
nız, şiddetin her yerde ortaya çıkabileceği ihti
malini de göz önünde bulundurmak zorundayız. 
Gerek kendimiz gerekse öğrencilerimiz için da
ha güvenli bir çevre yaratmak amacıyla bir araya 
gelip, çaba sarfetmeliyiz. Bir kez daha sizin dü
şüncelerinizi duymakT~istiyorum. Gerçekten, 
kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz? m 

(M.Kelly: Secondary School Eğitimcilerinden)

Not: Yukarıda Türkçeye çevrilen yazının İngilizce oriji
nal metnine www.712educators.about.com adresinden 
ulaşabilirsiniz?

layın.
İhtiyaç olduğunu düşündüğünüzde, öfkenin 

nasıl kontrol edileceği hakkında sınıfınızı bilgi
lendirin ve sınıf için iyi bir model/örnelc olun.

Öğrencilerle birlikte,acil durumlarda ne ya
pacağınıza dair bir plan oluşturun.
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Kapak

BUGÜNKÜNDEN DAHA FARKLI 
—  BİRŞEY OLAMAZLARDI

AHMET GÜNDOĞDU*

• usanın öyküsü nerede başlar?-diye bir giriş 
yapıp sonra üç farklı düzlem tasarlayıp, ta- 
şarladığım bu düzlemler üzerinde öyküyü 

devam ettirmek niyetiyle yazıma başlıyorum.
İlkin, insanın yeryüzü yolculuğuyla başlasam 

diyorum; ama bunun, günümüz dünyasında 
karşılığını bulabilir miyim, endişesini taşıyo
rum. Örneğin, “Ey Adem! Sen ve eşin(Havvü) be
raber cennete yerleşin, orada kolaylıkla istediğiniz 
zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin, şu 
ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her 
ikinizde kendi kendine kötülük eden zalimlerden 
olursunuz. ’’(Bakara 39)

Bir tek yasak meyve, insanı; zalimler sınıfına, 
kendisini kötülükler safına itmeye yetiyor. Oysa 
bugün yasak meyve her yere ışık hızıyla yayılı
yor. Üstelik bir uzaktan kumandanın, bir klav
yenin tuşlarında saklı yasak meyveler. Bu mey
velerin tüketimi, bir tutulmaya yol açar, insan ve 
derin benliği arasında bir perde oluşturur ve bu 
yeni bir sürgünün başlangıcı olabilir mi?

Bir başka başlangıç noktası olarak da avlana
rak ve yiyecek toplayarak yaşadığımız zamanı 
seçebiliriz: En azla yetinirdik, avlanır ya da top
lardık. Boş kalan zamanlarımızda yeni silahlar, 
yeni araçlar icat etmek, daha çok saygıyı hak et
mek... Açlık: sevgi açlığı, cinsel açlık, macera 
açlığı... Etrafımızı kuşatan görkemli dünya ve 
olaylar karşısında duyulan hayranlık, korku, ça

resizlikte anlam ve inanç açlığı.
Biz en iyisi modern zamanlardan devam ede

lim. Elçinin: ‘Beni Rahibim terbiye etti, ne gü
zel terbiye etti.’ demesinden bin altı yüz yıl son
ra ‘Beni skandal ve imaj tacirleri terbiye etti 
ve ne kötü terbiye etti.’ demeliyim.

îllrol in ca n ^ o n  n r \  forl/lı Aİm or1ım rm 7i r\ Vi ııunııuuıı <j.uıv ıuı xvxx uiiij.uu.ıcııııı^ı UU'

şünmekte zorlanmıyorum; en çok saygıyı hak 
edecek bir iş bulmak ve bunun içinde donanım
lı olmak -silahları kuşanmak- rekabet edilmeye
cek bir rakip olmak...

Peki yasak ağaç nerede? Onu kaybetmemeli
yim diye titizleniyorum, müslümanca bir duyar
lılıkla ya da bir aydının kendine çizdiği erdem 
sınırlarını korumalıyım gibi bir şey bu.

Ancak tehdit; sınır tanımıyor, seçmiyor. İn
sanların varolma gerekçelerini ellerinden alıyor; 
övündüğü, kıvanç duyduğu şeyleri önüne katıp 
kovalıyor. Skandal ve imaj tüccarları ürünlerini 
çeşitlendiriyor, ürünlerinin tüketicilerini de bir 
yandan üretiyor bir yandan çeşitlendiriyor. Şu 
parfüm, bu losyon, şampuan, araba, giysi, çiko
lata bunları tüketmezseniz güzel, çekici, baş 
döndürücü olamazsınız. Şu ya da bu besin türü
nü alırsanız çocuklarınıza karşı sorumlulukları
nızı yerine getirmiş olmazsınız.

Ne yani, yetişkinler, okumuş yazmışların si
pariş yoluyla üretildiği, dönüştürüldüğü kapita
list ekonomide, gençlerin korunacağını mı sanı

' E ğ itim  B ir-S en  Genel Başkanı.
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yorsunuz? Öyle düşünüyorsanız kafanızı kuma 
gömmüşsünüz demek bile saçma. Sahi bir kafa, 
bir akıl taşıyor musunuz?

Mesela her sabah söylediğimiz ‘And’ımız, her 
Pazartesi-Cuma hep birlikte seslendirdiğimiz 
Marşımız; yaşamla bağını çoktan kaybetmiş ma
lumat yığınının zorla ezberletildiği odalar-okul- 
lar mı demeliyim? Gençleri korur mu? Korur 
mu dersiniz?

Çocuklarını tüketen, öğüten odalarda ezber
den sınava çekilmiş, MYSÖ’den başarılı olmuş, 
Kur’an’ı yüzünden okumayı ve kısa sureleri, 
uzun sureleri ezbere bilen, ama bildiklerinin in
san ve hayatla bağını bir türlü kuramamış, hoca 
efendilerin rahle-i tedrisatından bile geçmemiş 
anne baba mı korur dersiniz?

Belki de Türkiye’nin her tarafında ve her dü
zeyde insan için olabilirmiş gibi, çalakalem ya
zılmış merkezi hutbeler mi korur diyorsunuz?

Manzara tanıdık geliyor mu kardeş?
Düş kırıklığına uğramak istemiyorum: sav-

sem ne olacak yani. Affedersiniz ben de sanmış
tım k i...

Boş verin, benim daha iyi önerilerim var: İs
terseniz bir de onları dinleyin, kim bilir belki işi
nize yarar. Magazin eklerinden bir yaşam sun
sam, gazete ilavelerinden mesela, aylık, haftalık 
moda dergilerinden, reklamlardan, dizilerden, 
talk showlardan, yarışma programlarından, tele- 
volelerden, televoleleşen haberlerden söz gelimi. 
Büyük aşklar, büyük yalanlar, dedikodular, iha
netler, şöhret peşinde koşanlar, yitirdiği çocuğu
nu, eşini hatta adaleti TV ekranlarında arayanla
rın arasında bir yer bulsam... Seçkinler için ero
tiği, kitleler için pornografiyi.

Bitmedi. Başka adresler de var, net com’da. 
Malazgirt’ten Viyana’ya yolculuk işinizi görür 
mü? Eski bir hırka, saçı sakalı birbirine karışmış 
bir derviş, elinde asasıyla yürürken etrafa yaydı
ğı manevi ışıkla aydınlanabilir misiniz? Olmadı, 
üstüne başka bir otoritenin rüya mı, cehennem 
mi olduğu tam da kestirilemeyen bir sorgulama

gm, farklı, güzel, çekici...mesela elleri saçlarıma 
takılıp kalmasın, dişlerim sararmasın, ter kok
mayayım, kötü bir imaj salgılamayayım, diyor. 
Eh haksız da sayılmaz, siz ne dersiniz?

“Heva ve hevesini ilah edineni gördün mü?” 
‘Evet gördüm. Hem de milyonlarca gördüm.’ de

sahnesi bulalım, üstelik bembeyaz kefen giymiş 
gibi görünen bir dini otorite. Üzerine bir kurban 
keselim, bir ay oruç tutalım. Sorunlarınıza çö
züm olur mu?

‘Uyuşturucu, silah ticareti,'kumar, borsa’ Suç 
İmparatorluğunun belli başlı ayakları... Ve
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Osman Sınav ustayı dinlemenin tam da zama
nı: ‘Bizim işimiz; yaşananlardan çıkan kodları, ha
yali kahramanlara yükleyip tarif etmektir. Bizim 
malzememiz, sistemdeki çatışmaları tarif ve ne
denleri kurgulamaktır.’ Usta, bize bu yaptığı açık
lamayla bir de soru sormuş olmuyor mu? Mesela; 
dizi mi hayattan doğuyor, hayat mı diziden? 

Çağdaş mitler, yarı tanrılar yaratılıyor... 
Fıtrat yeniden tanzim ediliyor. Sürekli sihir 

üreten teknolojik araçlar tarafından. Hangi dü
zeyde mi? Bilinç, bilinçaltı, en derin katman
lar... Yalancı cennetler. Eğlenirken biçimleni
yorsunuz farkında mısınız?

Ekrandan yansıyan seçkin beğenilere, zevk
lere ortak oluyorsunuz. Teknolojiden uzak kal
mamak lazım, değil mi birader?

ve biyolojik dürtüler, geleneksel değerleri birer 
birer yerinden söker atar. Anne-baba, öğretmen 
öğütleri bir gecelik konaklamak için bile yerbu- 
lamazlar.

Şekil verme bakımından gücü kalmamış her 
şey, birer birer silinir. Can çekişmeler, homurtu
lar, yakarışlar, çığlıklar, bizi görmeye zorluyor. 
Nereye gittiğini daha doğrusu sürüklendiğini 
bilmeyen bir nesil ve onların çocukları...

Sanki her şey başka türlü olabilirmiş gibi, 
gördükleri manzara karşısında şaşırıyorlar. Bi
yolojik anne-babaların feryadını, bu gençleri do
ğuran ‘kültürel anne’ yapmalıydı. Ancak onun, 
böyle duyarlı bir yanının olmasına da izin veril
miyor.

Gençler; aldıkları eğitimle, bugünkünden da
ha farklı bir şey olamazlardı.

Tekrar tekrar kodlamalar... dikiş üstüne di
kiş...

Allah’a sığınmak mı? Sinemanın çekmecele
rinden bir kahraman gelir, özlemlerinizi giderir.

İnanç, bilgi, ahlak ve tabiî ki insan temel da
yanaklarını yitiriyor. Ekrandan yansıyan oyun
larda, her şey, her şeyle bir araya getirtilerek si
nemanın malzemesi haline dönüştürülüyor. Ve 
bu malzeme kurgusundan hayatla ilgili temel 
anlayışımızın ne olması gerektiği, doğrudan ya
da dolaylı yollarla belirlenir.

Bu görüntü ve mesaj kaosu içinde insan ken
disini ve hayatı öğrenir. Ama bu bir kalıcı kim
lik inşası değildir. Şiddet hastası, güç bağımlısı, 
tüketim kölesi bir zavallı.

Kültür coğrafyası, insanın varolduğu coğraf
yadır. insan orada bulur ve geliştirir kimliğini, 
kişiliğini. O coğrafyayı ele geçiren, insanı ele ge
çirir.

Özetle ne mi demek istiyorum?
Hayat öyküleştirilir, senaryolaştırılır, çeşit 

çeşit versiyonları üretilir. Yaşam örgümüzün do
kunduğu döngüdür bunlar: Kültür, estetik, sa
nat, ticaret.

Şiddet: politik, dinsel, sosyolojik, psikolojik 
bir biyografidir. Yazılı ya da sözlü anlatıdan se
çilmiştir. Projedir anlatılanlar ve şiddeti ticari 
meta haline getirmek. Birey; içinde şiddeti, bir 
çözüm aracına dönüştürür.

Artık gizlice işleyen bir süreç vardır: ‘Artık

Unutuyoruz, bilgi insan için yeme, içme gibi 
temel bir ihtiyaçtır. Kişi olaylar hakkında ne öl
çüde bilgi sahibiyse yaşadığı ya da tanık olduğu 
oranda kendini güvenceye alır. Kendini kontrol 
etme düzeyi de, sahip olduğu bilginin düzeyi ile 
doğru orantılıdır. Oysa sınav sisteminin ve ide
olojik dayatmanın ürünü eğitimlerle, müfredat
larla bu içsel düzenekler, mekanizmalarla ancak 
bu kadar...

Gençlerin üzerine yağmur gibi yağan öç al
ma, cezalandırma ve haz almanın çarpıcı görsel
liğinde başka türlü bir bilgilenme süreci yaşan
maz.

Her şeyi kendi egemenlik alanında hayal 
edenler de ‘Talk Show’ kültürün karşısında sü
rekli zemin kaybediyor, geleneksel ritüellerin 
yerini, gösteri elçilerinin ritüelleri alıyor. Genç
ler nesneleşiyor, bütün insani ve ulusal değerle
re yabancılaşıyor, ilahını ve atalarım kaybeden
ler ‘medya tanrısına’ ve onların ‘gösteri peygam
berlerine’ tabi oluyorlar.

Elindeki anahtarı atmış, ‘boğuluyorum’ diyen 
bir toplum ve onun çocukları.

Kışkırtılmış, doyurulmamış, arzuların yakıp 
yıktığı cemiyet ve onun evlatları. Anahtar özgür
leştirici, açık berrak görüştür. Ki bize nesneleş- 
tirilenlerin doğasını açıkça gösterir. Ve sonrasın
da uyum. Her düzeyde; bilinçaltı, bilinç, ulus, 
dünya...

En azından ben böyle düşünüyorum. m
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Düşünce

İDEOLOJİK PESPAYELİKLER

ATASOY MÜFTÜOĞLU

I rkçı, milliyetçi ihtiraslar bütün toplumlarda 
siyasal bir nefrete, ideolojik bir nefrete dö
nüşüyor. Irkçı, militer ve ideolojik yakla

şımlarla, tarih ve kültür belirlenmeye çalışılıyor. 
Her ırkçılık çok romantik ve çok mitik bir dile 
sığmıyor. Irkçı, milliyetçi söylemler cahil önyar
gılara dayalı olarak gelişiyor. Hiçbir ırkçı/milli
yetçi söylemin tutarlı, sağlam, güçlü, etkili, in
celikli düşüncelere ve birikime sahip olduğu gö
rülmemiştir.

Irkçılıklar ve milliyetçilikler, insani kimlik 
ortaklığı bilincini tahrip ediyor. Her ırkçılık in
sanlığı paramparça bir tabloya dönüştürüyor. 
Irkçı anlamı olan sözcüklerle, ideolojik anlamı 
olan sözcüklerle, insana/insanlığa hitap edilemi
yor. Ulusal kültürlerin tekleş
tirilmesi, kültürlerin etnik 
kimlikle sınırlandırılması,
Türkiye’de yaşandığı üzere, 
her toplumda derin gerilimle- 
re neden oluyor. Her ırkçılık 
insani dünyayı doğal nitelik
lerinden uzaklaştırıyor. Her 
ırkçılık, kendi ırkının hayat- 
larmı değerli, diğer hayatları

Siyaseti fikirler ve ahlaki amaçlar yö 

netmiyor. Günümüzde her türlü ahlak
sızlığı mümkün kılan bir özgürlük an
layışı var. Her tür ahlaksızlık, mo
dernlik adına kurumsallaştırılırken, 

ahlaki duruşlar, tercihler, tavırlar

bütünlüklerinden yoksundur. Her ırkçılık biyo
lojik bakımdan farklı olduğunu iddia edebil
mektedir. Irkçılıklar ve ideolojik çerçeveler de
rin bilgisizlikler ve ucuz polemiklerle malûldür. 
Irkçı saplantıları olan, yerel/ulusal saplantıları 
olan akıl’la, küresel gelişmeler, yapılar, olaylar 
kuşatılamıyor. Ortak insani kimlik, insanlığın 
sorunlarına evrensel bir akıl’la yaklaşmamızı is
ter.

Bugünün ırkçılıkları, tarihi ve dünyayı hem 
kirletiyor, hem de tahrip ve tahrif ediyor. Bugü
nün ırkçılıkları ve ideolojik pespayelikleri nede
niyle; hiç bir olay, oluşum, gelişme, nesnellik 
içerisinde, mantık içerisinde, ilmi yada ahlaki 
çerçeveler içerisinde değerlendirilemiyor. Gü

nümüzde ırkçı/ideolojik kö
tülüklerin zirvesini, Siyo- 
nist/ırkçıhk/sömürgecilik/ya- 
yılmacılık temsil ediyor. İsra
il’in ve Siyonizm’in güvenliği 
adına bütünüyle Ortadoğu 
ülkeleri, her alanda istikrar- 
sızlaştırılıyor, güçsüzleştirili- 
yor ve yalnızlaştırılıyor. Siyo- 
nist sömürgecilik Batının Or-

marjinalleşiyor. Ahlâki duruşlar, ter- tadogu’daki çıkarlarıyla bü- 

cihler, tavırlar yadırganacak hale ge-
değersiz sayıyor.

Hem ideolojik iklim, hem cj(1|er taV|F|ar y a d la n a c a k  hale ge- tünleşiy° r - Günümüzde ulus-
de ırkçı iklim tek renkli bir _ _  ̂ . . . . . .  . lararası siyaset realpolitiki
iklimdir, daha doğrusu renk- lebİlİyOL BÜtÜll kÖtÜlÜkİBTİG İÇ İÇG yâ" esas alıyor. Realpolitik açısm-
siz bir iklimdir. Irkçılıklar ve Ş0[]]gyg gliştirillyOTUZ ^an insanlığı yalan-
ideolojik yaklaşımlar anlam larla oyalamak, yalanlarla
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uyutmak bir gelenek lıalini 
almıştır. Ortadoğu toplumla- 
n, kişisel iktidarlar tarafın
dan yönetildikleri için, halk
ları temsil etmiyor. İktidarı 
kişiselleştirenler bütün em
peryalist projelere yardım ve 
yataklık ediyorlar. Bu top- 
lumlarda halklar içi boş res
mi söylemlerle, ulusal yada 
dini popülizme dayalı politik 
dille avutuluyor.

Emperyalist strateji, İslam 
dünyası ülkelerini, küresel 
kapitalizmin çıkarlarını tem
sil edebilecek bir noktaya ge
tirmek istiyor. En büyük dik
tatörlüğün kapitalist dikta
törlük olduğu unutturuluyor;- 
İslam toplumlarmm kapitalist düzenlemelere el
verişli hale getirilebilmesi için, küresel kültür 
yoluyla sosyal mühendislik çalışmaları yapılı
yor. Küreselleşme her ülkede büyük kültürel yı
kımlara neden oluyor. İslam toplumlan, küresel 
tahribata, özgür ve kuşatıcı kendi projeleriyle 
değil, popülist milliyetçiliklerle, gelenekçilikler
le, muhafazakarlıklarla yanıt vermeye çalışıyor. 
Toplumlarımız yeni bir popülist dönem daha 
yaşıyor. Siyaseti fikirler ve ahlaki amaçlar yönet
miyor. Günümüzde her türlü ahlaksızlığı müm
kün kılan bir özgürlük anlayışı var. Her tür ah
laksızlık, modernlik adına kurumsallaştırılır
ken, ahlaki duruşlar, tercihler, tavırlar marjinal
leşiyor. Ahlaki duruşlar, tercihler, tavırlar yadır
ganacak hale gelebiliyor. Bütün kötülüklerle iç 
içe yaşamaya alıştırılıyoruz.

Aziz İslam’ın ideolojik terimlerle tanımlan
ması, ideolojik klişeler içerisine hapsedilmesi, 
ideolojik ön yargılarla malûl bir dünyada yaşadı
ğımızı gösteriyor. Anlam ve amaçtan, erdem ve 
ahlaktan yoksun bir hayat tarzını temsil etmek, 
başıbozukluk, keyfilik vb. " özgürlük ° olarak ta
nımlanıyor. Bu özgürlük anlayışı farklıların/mu
haliflerin özgürlüğünü içermeyen bir özgürlük 
anlayışıdır. Ahlaksızlık, vicdansızlık, merhamet
sizlik bir çığ gibi büyüyor. Her şey bir mal gibi 
pazarlanabiliyor.

Günübirlik hayatlar yaşıyoruz.
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yor. üeieneksei alışkanlıklara bağlılık, 
ilahi anlamlara bağlılığın yerine geçi

yor. Biçimci, taklitçi yorum ve yakla
şımlardan bağımsızlaşarak düşünme
ye ve araştırmaya geçemiyoruz. Gele
neksel yaklaşımları değiştirmek, dö

nüştürmek için derinlikli perspektifler 
gerekiyor. Ahlaki görevlerimizi sav

saklıyoruz. Kolektif bilinç üzerinde 
olumlu yankılar uyandıracak, etkiler 

bırakacak çalışmalar yapmıyoruz.

En iyiye sahip olmalı yeri- 
ne, en çoğa sahip olmale için 
mücadele ediyoruz.
- İbadetlerimiz bile bir tek

niğe dönüşüyor.
Geleneksel alışkanlıklara 

bağlılık, ilahi anlamlara bağlı
lığın yerine geçiyor.

Biçimci, taklitçi yorum ve 
yaklaşımlardan bağımsızlaşa
rak düşünmeye ve araştırma
ya geçemiyoruz. Geleneksel 
yaklaşımları değiştirmek, dö
nüştürmek için derinlikli 
perspektifler gerekiyor. Ahla
ki görevlerimizi savsaklıyo
ruz. Kolektif bilinç üzerinde 
olumlu yankılar uyandıracak, 
etkiler bırakacak çalışmalar 

yapmıyoruz. Geleneksel tarzımızı sürdürdüğü
müz için, eleştirel düşünceye imkan tanımıyo
ruz. Bu nedenle, konformist yaklaşımlara, yo
rumlara, değerlendirmelere mahkûm oluyoruz. 
Bütün tanımlar, ideolojik fırsatçılığa hizmet ede
cek şekilde kullanılarak Müslümanlar baskılanı
yor. Bütün dünyada, devlet terörizmlerini dışarı
da tutan bir terör tanımı gündemde tutuluyor.

Liberal bayağılıklar, aşırı yapaylıklar, maga
zinle sınırlı ilgiler, estetik yozlaşma kültürel ha
yatın bir parçası haline geliyor. Araçsal akıl, her 
şeyi ekonomiye indirgiyor. Bütün modernlikler, 
maneviyatsızlık, ruhsuzluk şeklinde tezahür 
ediyor.

Arkaik ve yıkıcı bir çağda yaşıyoruz..
Her şey bir tekniğe dönüştüğü için, bütün 

doğallıkları ve derinlikleri yitiriyoruz.
Derinlikleri temsil ve ifade eden bütün kav

ramlarımız birer birer tedavülden kalkıyor. Ah
laki değerlerin dünyasından uzaklaşan in
san/toplum akılcı hesaplamaların dünyasına ta
şmıyor. Düşünsel ufuklara kapalı olanlar, soyut 
sloganlaştırmalara yöneliyor. Her sloganlaştırma 
eylemi aynı zamanda bir filcirsizleştirme eylemi 
olarak sonuçlanıyor. Bugün, bizler, müslüman
lar olarak, daha çok otoriter indirgemelere ve içi 
boş genellemelere muhatap oluyoruz. İdeolojik 
indirgemecilik ve genelleştirme tutarlı ve sağlık
lı bir bilgi içermediği gibi, ahlak da içermez, m
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Geçmişten Geleceğe K o(nu)şanlar

P rof. Dr. Erdoğan Gürmen Hoca ile, tatil 
için geldiği İstanbul’da, sevgili Abdur
rahman Aslan ağabeyin fakirhanesindeki 

çiğ köfte muhabbetinde tanışma bahtiyarlığına 
erdik. Hoş sohbeti, tevazuu, sevecenliği, sami
miyeti ve dünya meselelerine vukufiyeti ile biz- 
leri hayli etkileyen Erdoğan Hocamızdan bir 
randevu koparıp Büyük Çamlıca’daki Belediye 
tesislerinin Osmanlı salonunda nefis bir müla
kat gerçekleştirdik.

Erdoğan Hocamızdan, öncelikle kısa bir ter- 
cüme-i hâl istirham ettik:

Aslen anne tarafından Samsun/Kavaklı ve 
baba tarafından Trabzonlu olan Erdoğan Gür
men Hoca, 1937 doğumlu. İlk, orta ve lise öğ
renimini İstanbul’da yapmış. Yüksek tahsil 
yapmak üzere 1958’de Amerika’ya gitmiş. Mic
higan Üniversitesi’nde Fizik, Matematik ve 
Elektronik Mühendisliği diplomalarına sahip 
olarak Türkiye’ye dönmüş ve iki yıl süreyle 
(1964-1965) Çekmece Nükleer Araştırma Mer
kezinde çalışmış Sonra tekrar ABD’ye giderek 
Michigan Üniversitesinde Nükleer’den master 
ve doktora eğitimini, Fizik dalında doktora te
zini tamamlayarak Missouri Üniversitesinde 
öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olmuş. Da
ha sonra (1979 yılında) Visconsin Üniversite
sinde Fizik fakültesinde öğretim görevlisi ol
muş ve Medical Fizik, Nükleer ve Matematik 
alanlarında kendisini kanıtladığı için General 
Elektrik’te Tıbbi Sistemler bölümünde çalışma
ya başlamış ve Medical Fizik sistemlerinde bir
çok buluşa imza atan patent sahibi bir ilim ada
mı olarak danışmanlık yapmış. Geçen yıl 
emekli olan hocamız, Türkiye’ye daha sık gelip 
daha fazla kalabilmenin planlarını yapıyor.

PROF. DR. ERDOĞAN GÜRMEN:

“İSLÂMÎ NASILSA 

ÖYLE ANLA(T)MAU VE 

YAŞAMALIYIZ”

ABDULLAH YILDIZ

Bilimsel Çalışmalarla 
İslami Faaliyetler BirArada

Daha lise yıllarında iken İslâm’a ilgi duyan, 
kendi araştırmaları ve okumaları ile İslâmî bil
gi eksikliklerini tamamlamaya gayret eden, o 
yıllarda namaz kılmaya başlayan Erdoğan Gür-
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men, Amerika’ya gittiğinde derhal Müslüman 
Talebe cemiyetlerinin faaliyetlerine katılır 
“Orada dünyanın çok farklı yörelerinden gelen 
Müslümanlarla bir arada olmak, ciddi manada 
ufkumuzu açtı.” diyen Erdoğan Hoca, Müslü
man üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek
kurdukları bu organizasyonlarda görev aldığını, 
bülten veya dergi çıkarma, Cuma namazları ve 
Ramazan etkinlikleri düzenleme gibi faaliyetlere 
katıldığını söylüyor. 1958’de bu tür İslâmî çalış
maların lokal ve dağınık olduğunu ama 1963’de 
Amerika’daki tüm Müslüman talebe dernekleri
nin bir araya gelerek Müslüman Talebe Cemi
yetler Birliğini oluşturduklarını hatırlatarak 
kendisinin de 1965’te Türkiye’den döndükten 
sonra bu organizasyonda aktif rol aldığını vur
guluyor. Erdoğan Hoca, bu tür İslâmî faaliyetler
de aktif rol almasına rağmen, İlmî çalışmalarını 
da_asla_aksatmadığmı;_ayrıca"bu vesileyle düııya 
müslümanlarmm durumunu da Amerika’ya ge
len Müslümanlar üzerinden tanıma fırsatı bul
duğunu belirtiyor. Hocamız, bu kadar yoğun İl
mî ve İslâmî çalışmalarına 40’lı yaşlarında 
Kur’ân hıfzını da ekliyor ve ayni zamanda 
Kur an m tefsirim etüt ediyor ve son eksiklerim

de tamamlayarak 35 yaşında tam hafız-ı K'ur’ân 
oluyor. Bu sebeple Erdoğan Hoca’nın bugünün 
genç ve orta yaşlı nesillerince bir gayret, ihlas ve 

-samimiyet abidesi olarak örnek alınmasını tavsi
ye ediyoruz.

1970’lerde Müslüman Talebe Cemiyetine 
bağlı örgütlerin sayısında da, bunlara üye olan 
öğrencilerin sayısında da ciddi artışlar olur; tabi 
ki faaliyetler de aynı oranda artar. Bu arada üni
versitelerden mezun olan ve çeşitli alanlarda gö
rev alan Müslümanlar, bu organizasyonun sade
ce öğrencilere has bir faaliyet olmaktan çıkarıl
masına karar verirler ve nihayet 1980’de İsmail 
Raci el-Faruki’nin desteği ve diğer Müslüman 
önderlerin girişimiyle, İslamic Society of 
North Amerika (Kuzey Amerika İslam Cemiye
ti) adıyla şemsiye bir kuruluş altında birleşirler. 
Bu cemiyetin kurulmasında Erdoğan Hoca’nm 
da~ büyük emeği vardır; Hamza Yusuf, Ömer 
Faruk Abdullah ve Yusuf Ziya Kavakçı gibi 
şahsiyetlerin de bu cemiyette bir çok faaliyetleri 
olur. Ardından, ABD’nin çeşitli şehirlerinde Ce- 
miyet’e bağlı olarak İslâm Merkezleri ve talebe 
cemiyetlerinin adedi artar. İslâm Merkezleri 
(İslamic Centers), camileri, ilkokul, ortaokul ve
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hatta lise düzeyinde eğitim veren, bu arada ge
rekli dini bilgileri de öğreten Amerika çapındaki 
yaklaşık 250 civarındaki okulları ve çeşitli sos
yal etkinlikleri ile bölgedeki Müslümanların bir
çok ihtiyacına cevap verir hale gelirler. Şu an sa-

sonra “Ortodoks İslâm ’a  döneceklerini” açıkça 
beyan etti; böylece o kanat büyük oranda bildi
ğimiz geleneksel İslâm’a yöneldiler yani namaz 
kılmaya, oruç tutmaya, hacca gitmeye başladı
lar; halbuki daha önceden bunu yapmıyorlardı.

yıları iki bin civarında olan bu merkezler sade
ce bir tek Müslüman ırka ait olmadığından üm
met şuurunu da geliştirmekte ve 6 ila 10-12 mil
yon arasında olduğu söylenen tüm Müslüman 
topluluklara hizmet vermektedir.

Amerika’daki İslâmî Hareketler

Sorumuz üzerine, Amerika’daki İslâm! hareket
ler, topluluklar ve fikir akımları hakkmdaki göz
lemlerini de aktarıyor Erdoğan Hoca. Öncelikle, 
dünyanın her yöresinden gelen ve çoğunluğunu 
^rap ve Hind-Pakistan kökenlilerin oluşturdu
ğu- Müslümanların kendi İslâmî çizgilerini, an
layışlarını ve alışkanlıklarını da oraya taşıdıkla
rını, dolayısıyla Müslümanların birbirlerinden 
çok şey öğrendiklerini, ufuklarının açıldığını ve 
bu çok renkliliğin İslâm kardeşliğini ve ümmet 
bilincini pekiştirdiğini belirtiyor. Bu çerçevede, 
Seyyid Kutub ve Mevdudi gibi İslâm alimleri
nin eserlerinin, Amerika’daki Müslümanları 
Kur’ân ve Sünnet’e yönelterek onların sahih İs
lâm’la buluşmalarında ve zihinlerinin cahiliye- 
den ve cahili sistemden arınmasında önemli bir 
etkiye sahip olduklarının altını çiziyor. Ama bu 
arada, Selefi akımlar dahil bir çok İslâmî anlayı
şın da orada taraftar bulabildiğini söylüyor.

Yine sorumuz üzerine, o yıllarda gündemde 
olan Amerika’daki Zenci Müslümanlar Hareketi 
ve bu hareketin sonraki yıllardaki durumu hak
kında bilgi veriyor Hoca:

“Elijah Muhammed hareketi, gerek konuş
malarına, gerekse çıkardıkları gazete ve dergile
re baktığımızda, her ne kadar Allah’tan, Ki- 
tap’tan, Peygamber’den bahsetseler de, İslâmî 
mesajdan tamamen uzak bir durumdaydılar. Bi
liyorsunuz, Malcolm X, hacca gittiğinde bu sap
mayı farketmiş-v.e onlardan ayrılmıştı__Ehjah-

L.Farakham ise, uzun süre eski çizgiyi sürdür
dü, ama onlardan da bir hayli geleneksel İslâm’a 
dönenler oldu; son sıralarda Farakhan’m bu 
yönde mesajlar verdiği söyleniyor. Organizas
yon olarak baktığımızda, L.Farakhan daha ka- 
rizmatik bir lider, muazzam bir hatip ve örgütü 
de merkezi bir yapıya sahip; W.Muhammed ise, 
daha etkili ve daha büyük bir yapıda iken, son
radan kendine bağlı cemiyetlere otonomi tanıdı, 
bu da yapıyı biraz dağınık hale getirdi.”

11 Eylül Sonrası Amerika ve İslâm Dünyası

Amerika’daki Islâmi çalışmaların dünü ve bugü
nü üzerine devam eden sohbetimiz, dönüyor do
laşıyor, 11 Eylül’e geliyor. Erdoğan Hoca’ya şöy
le bir soru yöneltiyorum:

“Sadece Amerika’da değil, tüm dünyada 
1980’lerden itibaren hızla yükselen İslâmî dalga
nın küresel sistemi rahatsız ettiği kesin. Bu İslâ
mî yükselişi durdurmak, hatta geriletip tama
men etkisiz hale getirmek için, ABD’nin yeni bir 
Pearl-Harbour’u olarak tanımlanan 11 Eylül ola
yım tezgahladığı ve bunu bahane ederek İslâm’a 
karşı fiilen saldırıya geçtiği söylenebilir mi?” 

Hoca, bu soruya, sadece Müslüman dünyada
ki yorumlarla yetinerek değil, Amerika’da yazı
lıp çizilenlere de bakarak cevap aramanın daha 
doğru ve sağlıklı olacağını belirtiyor öncelikle. 
Sonra da kendi gözlemleri ve okumalarına daya
narak şöyle devam ediyor:

“Meseleye, Amerikan yönetiminin bakışım 
yansıtan yayınlar zaviyesinden bakarsak; onla
rın, İslâm merkezlerinin, camilerin, okulların 
sayısının artmasından ziyade ‘radikalleşen’ İslâ
mî anlayışlardan rahatsız olduklarını görüyoruz. 
Küresel ölçekte de -kendi tabirleriyle- “siyasal 
İslâm” dan. çekiniyorlar; despotik- rejimlerin.xa-

Muhammed’in ölümünden sonra hareket bölün
dü. Büyük bölümü Elijah Muhammed’in oğlu 
Wallace Muhammed’e, diğer bölümü de Louis 
Farakhan’a bağlı olmak üzere iki ana gruba ay
rıldılar. Wallace Muhahammed, kısa bir süre

dikal İslam’ı güçlendirdiğini söylüyorlar. Politik 
İslam’in rol almadığı ‘Demokratik’ rejimlerin 
yerleştirilmesinin zorluğundan da bahsediyor
lar. Tabii onların söylemleri böyle...”

Tam burada, Amerika’nın, mesela Suudi Ara-
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despotik rejimlerden pek de rahatsız olmadığını 
hatırlatıyorum. _“Doğru” diyor; “önceleri bu tür 
ilişkilere sadece petrol vb. gibi ekonomik çıkar
lar açısından bakıyorlardı. Hatta bazı Suudilerin 
İslâmî kuruluşlara yaptıkları yardımları bile, İs
lâm’ın yumuşatılması açısından ve Amerika’nın 
menfaatleri açısından yararlı görüyorlardı. Ama 
şimdi durum değişti; bu tür çalışmaların ve yar
dımların radikal İslâm’ı güçlendirdiğini ve Ame
rikan karşıtlığını beslediğini düşünüyorlar.”

Yine yeri gelmişken; İslâm’ın, seküler Batılı 
yaşam biçimine alternatif olabilecek hayat tarzı
nı üretme potansiyeline sahip yegane din olma
sının ve Müslüman dünyadaki dinamizmin, Sa- 
muel Huntington’un sözünü ettiği “Medeniyet
ler Çatışması”na yol açıp açmayacağını ve bu 
gelişmenin 11 Eylül’le bağlantısını soruyorum. 
Hoca, bü konuda da, Amerika’da yazılan ve söy
lenenlerden hareketle çok önemli tespitlerde 
bulunuyor:

“Bir kere, Amerika’daki resmi ağızlar, ‘mede
niyetler çatışması’ tezini kabul etmiyorlar. Ama 
şu da kesin ki, Batı dünyası İslâm’ı hep bir anti
tez olarak görmüştür ve Batı’aa Haçlı seferlerin
den bu yana İslâm’a karşı bir düşmanlık vardır. 
Bugünkü Batı’nm ve Amerika’nın Anti-lslâm 
duyguların etkisinde olduğu da bir gerçektir. 
Ama, resmi olarak şunu söylüyorlar: ‘Bu karşıt
lığı bir çatışmaya, savaşa dönüştürmeyelim de 
diyaloglarla ve kültürel ilişkilerle problemi çö
zelim.’ Yalnız, burada açık söyledikleri bir şey 
daha var: ‘İnsanlığın eninde sonunda varacağı 
yer Batılı değerlerdir; dolayısıyla Müslüman 
dünyayı da bu tür ilişkilerle bizim değerlerimize 
yükseltelim.’ Tabi, kendilerini dünyanın merke
zi olarak görüyorlar.”

Burada, bu anlayışın, Batı-merkezci oryanta
list yaklaşımın yeni bir biçimi olduğunu paylaşı
yoruz. Bu vesileyle Francis Fukuyama’nm “Ta
rihin Sonu” tezini de hatırlıyoruz. “Bizde, ABD 
yönetiminin, Fukuyama’nm tezini bir kenara bı
rakıp Huntington’un tezine sarıldığı kanaati ha
kim, siz ne diyorsunuz?” diyorum. “Hayır” di
yor; “ABD yönetimi iki projeyi bir arada yürütü
yor. Hem kendi değerlerini dünyaya dayatıyor 
hem de nihai tahlilde gücünü kullanarak dünya 
hegemonyası kurmaya çalışıyor. Fakat, bir yan-
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tışması’ tezi çok hırpalandı; Fukuyama’nm tezi
ne karşı da “Tarihin Sonunun Sonu” demeye 
başladılar. Ama bütün bunlar,- Amerika’nın İs
lâm’ı anti-tez olarak gördüğü ve radikal ve Ame
rikan karşıtı bir İslâm’dan rahatsız olduğu gerçe
ğini gizleyemez.”

“İslâm’ı Nasılsa Öyle Anlamalı, 
Anlatmalı ve Yaşamalıyız”

Nihayet, dünyadaki son gelişmeler ve bu geliş
melerin İslâm âlemine işgaller, katliamlar ve çe
şitli sıkıntılar olarak yansıması çerçevesinde 
Müslüman zihinlerde meydana gelen travmalar, 
kırılmalar ve yalpalamalar karşısında neler yapı
labileceğini, nasıl bir tavır geliştirilebileceğini 
konuşuyoruz. Hocamızın bu konudaki düşünce 
ve önerileri çök net:

“Bizler, her şeyden önce, İslâm’ı nasılsa öyle 
anlamalı ve anlatmalıyız. İslâm bize ne söylüyor
sa, ne emrediyorsa, bizden ne yapmamızı isti
yorsa, biz de eğmeden-bükmeden insanlığa onu 
söylemeli ve yaşamalıyız. Bizim dosdoğru anla
tacaklarımızdan İslâm’ın bağımsız, anti-emper- 
yalist karaktere sahip, mazlumların yanında ve 
zalimlere karşı olduğunu çıkarırlarsa, varsın çı
karsınlar. Bundan nihai tahlilde biz kazançlı çı
karız. Ama, İslâm’ı Batı’ya şirin göstereceğiz di
ye şekerleme yaparak eğip bükersek, Amerika 
veya Batı ‘politik İslâm’dan uzak durmamız için 
baskı yapıyor diye İslâm’ın temel normlarım de
ğiştirmeye kalkışırsak, işte asıl o zaman kaybe
deriz. Zira, savunmacı bir yaklaşımla birilerinin 
hoşuna gitsin diye söylediklerimize zamanla biz 
de inanmaya başlıyoruz. Bunu karşımızdakiler 
de biliyorlar ve bizi buna zorluyorlar. Ayrıca, 
onların nazarında bir bakıma Müslümanm ılım
lısı ve radikali az farkeder; ‘ılımlı’ hatta işbirlik
çi grupların bile mülahaza hanesi açıktır ve gü
venmezler.”

Erdoğan Hoca, genelde Batı’yı, özelde ABD’yi 
eleştirirken bile ‘ödünç’ bir dil kullandığımızı, 
mesela, sistemi kendi mantığı içinde eleştiren 
Noam Chomsky’nin görüşlerine Türkiye’de 
fazla değer verildiğini ve çoklarımızın ABD-tsra- 
il ilişkilerini de Chomsky’nin gözüyle okuduğu
muzu ifade ediyor, ama mesela aynı konularda



farklı görüşlere sahip olan James Petras’ı da 
okumamızı tavsiye ediyor.

Yeri gelmişken, Türkiye Müslümanlarının 
söylem ve eylem olarak, gerek kendi içlerinde 
gerekse gelenekle ciddi kopukluklar yaşadıkları
nı üzülerek müşahede ettiğini söylüyor Hoca. 
Müslümanların meselelere Kur’ân gözlüğüyle 
bakmak yerine Batılı kavramları içselleştirmeyi 
yeğlediklerini, biraz ondan biraz bundan alarak 
eklektik bir retorik kullanır olduklarını ve bu 
yüzden de dünyaya kendi özgün kavramlarını ve 
bakış açılarını olduğu gibi sunamadıklarmı söy
lüyor. Yine aynı savunmacı psikoloji gereği, gü
nümüz Müslümanlarının herkese göre tanımı 
değişen “demokrasi” kavramını hiç irdelemeden 
içselleştirip “şûra” ile özdeş algılar hale geldikle
rini, baskılar sebebiyle “cihad” kavramının içini 
iyice boşaltarak tanımlamaya kalkıştıklarını, 
“insan hakları” söylemini neredeyse aynen alıp 
kullandıklarını ekliyor.

Bu sıkıntılardan, savunma psikolojisinden, 
zihinsel savrulma ve kırılmalardan kurtulmak 
için, Müslümanların Kur’ân’ı birinci öncelikli 
beslenme kaynağı olarak alıp ondan sonra diğer 
geleneksel Islâmi kaynaklara ve çağdaş bilime 
yönelmeleri gerektiğini vurguluyor: “Kur’ân’a 
pozitivist bakış açısıyla yaklaşmak, Kur’ân’ı bir

bilimler ansiklopedisi düzeyine indirgemek gibi 
yanlışlardan kurtulup Kur’ân’dan bilime ve bi
limden tekrar Kur’ân’a dönerek Kur’ân merkezli 
bir bakış açısına sahip olmalıyız. Mesela, dikka
timi çeken bir şey var; kimi Müslümanlar, kaina
tın yaratılışı ile ilgili olarak ‘big-bang’ teorisini 
hiç sorgulamadan kabul ettiler; oysa, ‘big-bang’ 
son tahlilde yaratılışa değil fakat ihtimâliyete da
yanır. Oysa Allah’ın yaratışında hiç bir ihtimale, 
tesadüfe, en küçük bir çelişkiye yer yoktur. Al
lah ‘ol’ der, olur. Kısaca şunu demek istiyorum: 
Kur’ân, bir bilim ansiklopedisi değil, bir hayat 
kılavuzudur ve Allah’a kul olarak yaşamamız ve 
O’na gereğince kulluk etmemiz için gerekli olan 
her şeyi açıklamıştır.”

Son olarak, 11 Eylül sonrası gelişmelerle, İs
lâm’ın insanlığın gündemine geldiğini ve Müslü- 
manlara da, İslâm’ı hiçbir komplekse girmeden, 
eğip bükmeden, yamultmadan olduğu anlatma
ları için büyük bir fırsat doğduıunu belirtiyor 
Erdoğan Gürmen hocamız ve bu sürecin -eğer 
biz dik durabilir ve iyi değerlendirebilirsek- İs
lâm’ın lehine gelişeceğini vurguluyor. Nitekim 
bu süreçte İslâm’ı araştırıp öğrenerek Müslüman 
olanların sayısının arttığını da ekliyor.

Kendisine teşekkür ediyor, Cenab-ı Hak’tan 
sağlıklı ömürler diliyoruz. q
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Yaşayan İslâm

HAC'LA YENİDEN ÜMMET OLMAK 
-Ali Şeriati'nirı "Hacc,,mdan Hülasa-

ABDURRAHMAN EMİROĞLU

M İ KAT: Ulusal/bireysel kimliklerden soyu
nup Ümmet okyanusunda bir damla olmak

Gösteri Mikat’ta başlar; burada elbiseler de
ğiştirilir; çünkü kişinin elbisesi kendisi kadar ka
rakterini de örter, gizler. Bu yüzden elbiseler çı
karılır, düz beyaz kumaştan kefen giyilir. Hacı, 
herkes gibi, o bembeyaz insan selinin bir parça
sı, okyanusta bir damladır artık.

“Mikat’ta ırkını veya kabileni hiç düşünme
den, günlük hayatında seni bir kurt (vahşet ve 
zulmün sembolü) bir fare (kurnazlığın ve istifçi
liğin sembolü) bir tilki (hilekarlığın sembolü) 
veya bir koyun (köleliğin sembolü) yapan bütün 
örtüleri çıkar at. Bunların hepsini Mikat’ta bırak 
ve sonunda nasıl bir ölü olacaksan, şimdi de bir 
insan, yalnızca bir Adem olarak başlangıçtaki 
şekline bürün.”

Herkes aynı basit ve sade ihramı giyer; hiçbir 
görünüm farkı yoktur. Hacı, Allah yolunda, ol
duğu gibi değil olması gerektiği gibi davranmalı
dır; zira dönüş Allah’adır. Allah’a dönme bilin
ciyle bütün ben(cil)lik eğilimlerini Mikat’ta gö
mer; kendi ölü bedenini görür ve kendi mezarını 
ziyaret eder.

“Allah’la karşılaşmak üzere kendinden uzak
laş. Dünya sürgününden kurtulup ahirete uzan.”

NİYET: Kul ve Ümmet olma kararlılığını 
ortaya koymak

Büyük bir değişim sürecinin başlangıcı olan 
Mikat öncesinde niyet edilir; benlikten Allah’a, 
günlük hayattan ebedi hayata, bencillik ve gaye- 
sizlikten bağlılık ve sorumluluğa geçiş için...

“Niyetini kuvvetle belirlemelisin. Hurma to
humları gibi kabuğundan çıkacaksın. Son derece 
bilinçli olarak inancını kalbinde duymalısın. 
Kalbini aşk aleviyle aydınlat. Kendini tamamen 
unut! Geçmişteki hayatın ihmal ve cehaletten 
ibaretti; şimdi bu yaşama şeklini bırak. Allah’a 
dön!..”

KÂBE: Kulluğun, Ümmetin mihveri; Allah- 
merkezli bayatın sembolü

Siyah taşlardan, oldukça sade yapılan Kâbe 
boş bir küp şeklindedir. Yönsüzlük ve sonsuzlu
ğun sembolü Kabe’yi boş görmek ne güzel! Ora
da yalnız hac için bulunduğunu hatırlarsın. Va
racağın son nokta değil, yön gösteren bir kılavuz
o. Hacc Kabe’ye doğru değil, Allah’a doğru son
suz bir yürüyüş...

“Allah’ın pak kulu olmakla şereflendirilmiş 
bulunuyorsun. Hala kendini düşünüyorsan bu 
kutsal eve girmene izin verilmez. Mekke’ye Beyt’i 
Atik denir. Atik hür oluşu temsil eder. Mekke 
kimseye ait değildir. Mekke’nin sahibi Allah’tır. 
Benliğinden gelen eğilimlerin tamamını atabilir
sen aileye katılmaya hazırsın demektir. Allah’ın 
ailesinin kıymetli bir ferdi ve dostu olarak kucak 
açarlar sana.”

TAVAF: Değişim ve farklılığa rağmen aynı 
mihver etrafında dönmek

Kâbe çevresinde insanlar daire çizerek döner
ler. Kâbe Allah’ın ölümsüzlüğünü ve sonsuzlu
ğunu sembolize eder; dönen daireler ise yaratık
larının sürekli hareket ve değişimlerini...
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“Allah’ın yolu insanların yoludur; Allah’a 
yaklaşmak için önce insanlara yaklaşmalısın. Ta
vaf. süresince Kabe’ye giremezsin. Çevresinde 
herhangi bir yerde duramazsın. Kalabalığa katıl
malı, tavaf eden insan çağlayanının içine dalmalı 
ve orada kaybolmalısm. Hacı olmanın yolu bura- 
dan geçer.”

HACERÜ’L-ESVED: Kulluk ve Ümmet bi- 
lincini/biatını tazelemek

Tavaf Hacerü’l-Esved’in bulunduğu noktadan 
başlar. Burası evrenin düzenine girdiğin yerdir.

“İnsanlara katıl, eğer katılmazsan yörüngeni 
bulamayacak ve Allah’a yaklaşamayacaksın. Ha- 
cerü’l-Esved’e dokunmalı yahut selâmlamalısm. 
Zira, “Hacerü’l-Esved yeryüzünde Allah’ın sağ eli
dir”.”

Hacer insanlık için bir örnek. Ona memedeki 
çocuğu ile evini terk etmesi emredildi. Hiç bir 
bitkinin, deve dikeninin bile bitmediği korkulu 
Mekke vadisine girmesi söylendi. O da Allah’a 
teslim oldu, bu emri anladı ve kabul etti. Böyle 
bir yerde su, varlık için gerekli; bebek süte, insan 
arkadaşa muhtaç... Kadın bir destek ve bir anne 
yardım bekler... Bütün bunlar doğru ama ilahi 
aşk tüm bunların yerini alabilir. Eğer ruhu O’nu 
tanırsa, bir kimse yalnızca aşkıyla yaşayabilir. 
Sonuç: Allah’a güven...

MA KAM-1 İBRAHİM: İbrahim makamında, 
İbrahim gibi tek başına Ümmet olmak

Yedinci dönüşü tamamladıktan sonra tavaf 
sona erer ve Makam-ı İbrahim’de iki rekat namaz 
kılınır. İbrahim’in makamı ayak izlerinin bulun
duğu taş parçasıdır; o, bu taşın üzerinde durarak 
Kabe’nin köşe taşını (Hacerü’l-Esved) yerine 
koydu, Kabe’yi yapmaya buradan başladı.

“Tavafla bu sevgi deresinde bir saat yüzdük
ten sonra üzerine titrediğin ölümcül varlığını 
terk edecek ve Allah’ın sonsuz yörüngesinde 
sonsuz var oluşa eren insanlar arasında yeni bir 
hayata kavuşacaksın... İşte şimdi İbrahim gibi
sin.”

man ve çaba harcaman demektir. Sa’y ihtiyaçla
rın için tabiatın kalbinde araştırma yapmak ve 
kavga etmektir; taştan su çıkarma girişimidir. Şa
şırtıcıdır ki mesafe olarak tavafla sa’y arasında 
ancak bir kaç adım ve bir kaç saniye var. Yine de
bu ikisi arasında büyük bir farklılık göze çar- 
par... Tavaf: mutlak sevgi; Sa’y: mutlak akıl... Ta
vaf: tamamen O; Sa’y: tamamen sen... Tavaf: yal
nızca Kadir-i Mutlak’m iradesi; Sa’y: yalnızca se
nin iraden... Ve Hac: tavaf ile sa’ym birleşimidir.

“Tavaf: yaşamak için değil Allah davası için 
yaşamak; Sa’y yalnızca kendin için değil insanlar 
için de elinden geleni yapmak... O halde, Allah 
davası için yaşa ve insanlar için çalış!..”

BUYUK HAC: Asıl Hac, Kabe’yi terkettiğin- 
de başlar

Zilhiccenin 9.günü hac başlar. Mekke’ye git
mek de, Kâbe ve Kıble de haccm hedefleri değil
dir. Tevhid önderi İbrahim, haccm Kabe’de bit
mediğini, tersine Kâbe’yi terk ettiğinde başladığı
nı öğretir...

“Kâbe varacağın son durak değil, başladığın 
ilk nokta. Umre için ve Mikat’ta evini terk edi
yorsun, şimdi ise hac için Allah’ın evini terk et
melisin. Şimdi Allah’a yaklaşacaksın. Evi bırak, 
Sahibine yönel! Varış Allah’adır. Kâbe son durak 
değil, yalnızca yöndür. Mekke’ye geldin, burada 
kalma, Haram’da durma, daha büyük bir yolcu
luğa (Hacc-ı temettü) başla! Zilhiccenin 9’unda 
nerede isen ihramını giy. Mekke’ye sırtını dön ve 
yürü! Mekke’den daha kutsal ve saygıdeğer nere
si var?.. Durma göreceksin!..”

ARAFAT: Ümmet olarak bu dünyada Mah- 
şer’i yaşamak

İhramı giyip de Mekke’den çıkınca güneş ba- 
tımma kadar kalınacak olan doğuya (Arafat’a) 
doğru yola çıkılır! Geri dönüşte Meş’ar-i Haram 
arkasında Mina’da kalınır. Vakfe için yavaş yavaş 
Arafat’a giderken durup dinlenilmez. 10.günün 
sabahından 12.güne veya 13.güne kadar Mina’da 
kalınır.

ı—“Allah’a dönerken içinden- geçeceğin-üç bö- 
lüm var: Arafat, Meş’ar ve Mina. Onların isimle
rini bizzat Allah verdi. Arafat: hikmet ve ilim... 
Meş’ar: bilinç ve anlayış... Mina: aşk ve inanç...” 

Arafat’ta güneş batınca insanlar Meş’ar’a doğ
ru yola koyulur ve orada dururlar; sonra da Mi-

SA’Y: Kul ve Ümmet olma çabası
Sa’y bir arayıştır, amacı olan bir hareket; ‘koş

mak ve seyretmek’ diye tanımlanır. Sa’y çalışma
sıdır bedenin; susuzluğunu gidermek ve çocuk
larını doyurmak için su ve ekmek ardından koş
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“Güneşin emri zamanın emridir. Bu emre
“Arafat’ta ihtişam bakışında olmalı; baktığın 

şeyde değil! Orada, gününü dolu dolu geçirmeli
sin. Senden istenen şey durman (Vakfe) ve sonra 
Arafat düzlüğünü güneş batımı terk etmendir.”

MEŞ’AR: Ümmetin düşmanlarına karşı ha
zırlık

Arafat’ta gün batarken hacılar da oradan ayrı
lırlar. Arafat kaybolmuştur. Durmak mı asla, 
oturmak mı hiç bir yerde; yarım gün, tam bir ge
ce veya iki gün kalmak, hepsi bu kadar... Tüm 
çadırlar sökülür.

Karanlıkta ve gecenin sessizliğinde düşünce
leri bir noktaya daha fazla toplayabilmek suretiy
le elde edilen anlayış gücüne Meş’ar  denir. Ara- 
fat-tecrübe ve nazar,- Me-ş’ar ise görüş ve basiret 
bölümüdür.

“Mikat’ta kendim unutup insanlara katılmış, 
Tavafta onlarla sürüklenmiş, Sa’y’da kendini 
bulmuş, Arafat’ta okyanusa çekilmiştin; 
Meş’ar’da yeniden kendini bulacaksın. Böyle bir 
kalabalıkta herkes kendi başına. Burada örtüsüz, 
renksiz, maskesiz veya makyajsız pak gerçeğini 
keşfettin. Bu gece bir dostla (Allah) özel bir ko
nuşma yapacaksın. Kendini ona aç ve günahları
nı itiraf et. Şimdi bütün bu sınırları görmeyip du
varları yıkma zamanıdır. Yıllardır içinde tutsak 
kaldığın şeylerden sıyrıl. Burada kendinlesin. 
Elini çenene koy ve Allah’la baş başa ol. Yalnızca
O ve sen varsın. Eğer Muhammed’in iyi bir üm
meti isen O’nun gibi yap. Orduda kurallara dik
kat et. Üç gün(10.,ll.,12.gün) Mina’da kalman 
gerektiğini unutma. Kurşunların (Meş’ar’da top
ladığın taşlar) boşa gitmeyeceğinden emin ol. 
Yalnızca-düşmana çarpanlar kabul görecek. Mina 
savaş alanı. Savaşmak lazım. Meş’ar kamp yeri. 
Sabah namazında sessizlik hakim. Meş’ar’da her
kes uykudaymış gibi gece dağların üzerinden sü
züldü. Meş’ar’da uyuyanların üzerinden sıyrıldı 
ve Mina boğazında kayboldu ve şu anda güneş 
doğuyor.”

MİNA: Ümmetin ortak düşmanlarına/şey
tanlara karşı savaşa koşmak

Son ve en uzun kalış Mina’da. Güneş doğduk
tan sonra Meş’ar’da durulmaz. Çünkü gündüz ilk

uyTTTYalmzca güneşe kulak ver-ve onuncu günün 
güneşini, bayram güneşini gözle. Her şeyi anladı
ğını söyleyen hiçbir şey anlamayandır...”

Allah’a yaklaşmaya karar vermiş olan ümmet, 
birlikte harekat eden devasa bir cemaat halinde 
bütün kaya ve setleri delecek ve sonunda kuşku
suz denize ulaşacak olan gürleyen sel...

“Evet. Meşar’dan Mina’ya giden yolun üzerin
de durmaz, yanlış yola gitmez ve insanlara karı
şırsan Mina’ya ulaşacak, şeytanları yenecek ve İs
mail’ini kurban edeceksin. Bu Allah’ın açık emri
dir.”

RECM (Şeytan Taşlama): Savaş cephesi ve 
Şeytanları mağlup etmek

Kral caddesi boyunca yerleşmiş üç Şeytan bir
birinden 100 metre kadar uzaklıktadır, her biri 
bir anıtı, bir heykeli veya bir putu temsil eder; 
her yıl yüzleri beyaza boyanır.

‘Allahu Ekber’ ne kadar anlamlı! Ordu geldi; 
ellerinde silahlar(taşlar) ve ateşlemeye hazırlar...

“Birinci puta vardığında ateş etmeden geç git. 
İkinci puta vardığında da aynısını yap. Fakat 
üçüncüye vardığında geçme, ateş et! Niçin? Bu
rada kumandan İbrahim’dir, ilk hücumda so
nuncuyu vur; vuruşların başından ve yüzünden 
olmalıdır. Savaş bitmiştir. Son put düştüğü za
man birinciler ve İkinciler karşı koyamaz. Cep
heden ayrılınca işimiz kurban kesmektir. İhra
mını çıkar, istediğin elbiseyi giy, saçını kes, ister
sen koku sürün... Artık serbestsin. Hac süresince 
her hareket niyetine bağlıdır.”

KURBAN: Ümmet oluşu engelleyen sev- 
gi(li)leri / İsmail’leri kurban etmek

“Sevgili oğlun, hayatının meyvesi, neşen, 
oluş nedenin, varlığının anlamı, oğlun; hayır, İs
mail’in. O’nu bir kuzu gibi yatır ve kurban et!.. 
Ey ‘itaatkâr’ olan Allah’ın kulu! Allah’ın senden 
istediği bu. Bu inancının çağrısı, tebliğinin özü. 
Bu sorumluluğun... Ey ‘sorumlu adam!’ Ey İs 
mail’in babası!’”

İbrahim’in iki seçeneği vardı; ya kalbinin ağ
layışlarına kulak verecek ve İsmail’i kurtaracak 
veya Allah’ın emirlerine uyup onu kurban ede
cekti! Birini seçmek zorundaydı. İçinde ‘sevgi’ ve
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‘gerçek’ kavga ediyor
du; ‘sevgi’ hayatı, ‘ger
çek’ ise inancıydı! Al
lah kendi hayatını iste
miş olsaydı, vermek
çok daha kolay olacak
tı... İbrahim, hayatını 
Allah davası uğruna 
adamıştı... Çağrıyı dü
şününce her şeyiyle 
teslim oluyor, fakat sıra 
İsmail’i kurban etmeye 
gelince katlanılmaz bir 
acı duyuyor, kemikleri
nin kırıldığını hissedi
yordu. İbrahim’i böyle 
kötü bir durumda gö
ren şeytan; nerede ve 
kimde bir korku, zayıf
lık, kuşku, kıskançlık, 
ümitsizlik belirtisi görse çirkef işini yapmaya ko
yulur.

“Bilin ki, m allarınız ve çocuklarınız ancak 
bir fitnedir”. (Enfal 28)

Oğluna olan sevgi bile, seni ‘deneme’ yolu
dur. İsmail sevgisi İbrahim için bir imtihandı; 
şeytanla karşılaşmalarında onun tek zayıf yönü 
olmuştu bu. İbrahim bunun açık bir vahiy oldu
ğunu ve oğlunu kurban etmesi'gerektiğini bili
yordu. Üzgün ve kalbi kırıktı. Şeytan bu durum
dan faydalanarak aynı şeyi fısıldadı: “Bu çağrıyı 
rüyanda duydun”. “Hayır bu yeterli, bu yeterli” 
dedi İbrahim kendi kendine; karar verdi ve seçi
mini yaptı: “Mutlak hürriyet olarak Allah’a ita
at”, yani İsmail’i kurban etmek...

Mina’da kuytu bir köşede Ibrahim(a.s) oğluy
la konuştu! Yüz yıl yaşamış ak saçlı-sakallı baba
nın yanı sıra İsmail gençlik çağma yeni giriyor
du. Dünyanın değil Arap yarımadasının göğü 
böyle bir görünüme katlanamazdı! Tarih, baba 
ile oğul arasındaki böyle bir konuşmayı kaydet
memişti hiç!

İbrahim, nihayet Allah’ın güvenine sığındı ve

sine hızlı söylemişti ki bu kelimeleri, kendisi bi
le işitmedi. Sonra sustu. Korkulu ve solgun, İs
mail’in gözlerine bakmaya dayanamıyordu. İs
mail babasının içinde bulunduğu durumu seze
rek onu teselli etti. “Baba itaatkar ol ve Allah’ın

emrini yerine getirmek 
için tereddüde düşme. 
Beni de itaat edici ola
rak bulacaksın. Katla
nabilirim ben.” dedi.

Allah Teala ders ve- 
riyordu... Bundan böyle 
Allah için insan kurban 
olarak kesilmeyecek
tir...

“İbrahim gibi, İsma
il’ini seçip Mina’ya ge
tirmelisin. Kimdir İsma-. 
il’in? Kendin bilecek
sin... Karın olabilir, ye
teneğin, işin, cinsiyetin, 
gücün, rütben, mevkiin 
vs. olabilir. Hangisi ol
duğunu bilmiyorum, fa
kat senin İsmail’inin, 

İbrahim’in yanında İsmail ne kadar sevgiliyse, 
senin yanında da o kadar sevgili olması gerekir! 
İsmail’in bazı göstergeleri, hürriyetini senden 
alan ve görevlerini yapmana engel olan, sorum
luluğu kabul etmekten çok seni özür aramaya 
iten her şeydir. Onu hayatında arayıp bulmalısın. 
Eğer Allah’a yaklaşmak istiyorsan, İsmail’ini Mi
na’da kurban etmelisin. İsmail yerine bir koyun 
kesmek kurbandır, fakat yalnızca kurban kes
mek için, bir koyun kurban etmek kasaplıktır.”

BAYRAM: Kul ve Ümmet olma sevincini 
yaşamak

Hareket bitti ve biraz sonra hac sona erecek. 
Nerede?

Mina’da!
Şaşırtıcıdır ki, Mekke’nin komşusu olan yerde!
“Neden hac Mekke ve Kâbe yanında bitmez 

de, burada biter? Haccm bu sıralarını anlamalı
sın. Bu kalabalığın ortasında ne yaptığının tam 
anlamıyla bilincinde olmalısın. Burada düşüne- 
bilmelisin; evinin bir köşesinde veya hayallerin
de değil! Hac, birlikteliği teşvik eden bir bütün- 

(c.c), İbrahim (a.s),-Muhammed 
(s.) ve insanlarla karşılaşılan yerdir. Haccı anla
mak ve tanımlamak, gidebilmek ve şimdiye ka
dar söylediklerimizi yapabilmek demektir.”

Haccın özünü anlamayan kimse boş bir zihin
le ülkesine döner.
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SON MESAJ: Kur’^n’: 
birleşmek

ınıcsiîjı ctnıfınd^ Vıo r'i I tİTrplrir roancı^ı İroK,-,!yagi İOİiil İVUUUi

Hac süresince yapılan bütün davranışlar, 
Kur’an’m kelimelerle anlattığı mesajı nakleder^—

“Haccı bitirmeden, Kur’an’ı hiç olmazsa baş
tan sona bir kez okuman ve son sûresinde bir 
ders çıkarman öğüt verilir. Neden son sûre? 
Hacc’ın son aşaması vurmak olup, Kur’an’m son 
suresinin son kelimeleri de bir tehlikeye dikkat 
çeker! Hacc’m sonunda sen üç putu vurursun, 
Kur’an’ın sonu da üç gücü reddeder. Hacc’m son 
bölümünde bir tehlikeye karşı uyarılırken, 
Kur’an’m son bölümünde de bir şerre karşı uya
rılırsın. Kur’an’m son iki suresi, “şer’den sığın- 
»nflfe”tan söz eder ve aynı zamanda, İbrahim’in 
peygamberliğini tamamlayan, tevhidin son pey
gamberi Hz. Muhammed’i(s.) uyarır. Ve Hacc’m 
son iki günü, kişinin savaşmak zorunda kaldığı 
ve Allah’ın İbrahim’e uyarıda bulunduğu Mi
na’da geçer. Ve sen ey o kutlu nebilerin yolunda 
giden, yalnızca menasike uyman değil, fakat ‘şif
releri çözmen gerekir. Mina’dan sonra nereye gi
diyorsun? Ey hacı, ülkemize dönmek için Mi
na’dan ayrılmadan önce oturup muzaffer Pey
gamberimizin uyarıldığı tehlikeyi anlamak için 
Kur’an’m son iki suresini okuyalım. Allah’ın sev
gili elçisinden sığınmasını istediği şeyleri anla
mak için, vahye kulak verelim. (...)

‘Ey Habilin varisi’, ‘babanın katilinden öc alı
cı’; Kabil ölmedi! Ey ‘Adem’in varisi’; şeytan şim
di öç alıyor! Üç yüzü, yedi rengi, yetmiş bin hi
lesi olan ve insanların kalbine fısıldayan bu şer- 
den uzak dur... Allah’a, Şafağın Rabbi’ne , İnsan
ların Sahibi’ne, İnsanların Maliki’ne ve İnsanla
rın Sevgilisi’ne/İlahı’na sığın. Ve sen ey hacı, 
Kurban bayramından sonra Mina’da kal ve gün
de yedi kez üç putu vur! Her günü Kurban günü, 
her ayı Zilhicce, her yeri Mina ve...hayatı hac 
bil!..”

SONUÇ: Bireycilikten Paylaşmaya / İsyan
dan İtaate / Ulustan Ümmet’e...

Mina’da kalma zamanı bitti ve Mekke sınırı 
yakınında törenler son buldu.

“Zilhiccenin sonuna doğru, istediğin zaman, 
gerektiğinde Arafat’a gitmeden yapabileceğin bir 
tavaf ve sa’y daha var. Hac menasiki bitmiş bulu
nuyor, işte yapman istenen şeylerin hepsi bu ka
dar. Ey, haccm son bölümü olan Mina’dan ayrı-

hayatımn kısır döngüsünden kurtuldun. Zama
nında Mikat’a geldin; Vahy’e kulak verdin; elbi

selerini çıkarıp beyaz kefenini giydin. Evini ve
ülkeni terk ederek bir misafir gibi Allah’ın Evi’ne 
ve cihad toprağına geldin. Sağ elini sıkarak Al- 
lah’a söz verdin. Tavaf çemberine katılarak in
sanların arasında kayboldun. Kendi kendineliği 
bıraktın. Dağların tepesinde su bulmak için elin
den geleni yaptın. Sonra Mekke’den Arafat’a in
din ve bölüm bölüm (Meş’ar ve Mina’ya giderek 
) Allah’a dönüp bilinç kazandın. Meş’ar karanlı
ğında silah topladın. Aynı zamanda, diğerleriyle 
birlikte Mina sınırını geçtin. Şeytan ilk hücu
munda yenildi. Hür oldun; inanç ve aşk toprağı
nı kurtardın. İbrahim makamına ulaştın, şerefin 
zirvesine -şehâdetin ötesine- çıktın. Son olarak 
İni çabanın bitiminde bir koyun kurban ettin.

En tehlikeli geçitleri -tevhid, isar, cihad, şe- 
hadet, iblisle savaş ve aşk ülkesini fethi- geçtik
ten sonra bu en büyük kutsal gezinin ve en yük
sek insani dereceye çıkışın bitiminde nereye ge
liyorsun? Ne yapıyorsun? Kurban: Bir “koyun” 
boğazlamak! Neden ? Hangi düşünceyle? Sırrı ne 
bunun? Haccm sonunda bir koyun boğazlama
nın sırrı nedir? Bir şey diyemem! Bırak cevabı 
Allah versin:

“Elbette onlann etleri \e kanlan Allah’a 
ulaşmaz■ Ancak O’na sizin takvanız erişir." 
(22/37)

Ey hacı! Nereye gidiyorsun şimdi? Hayatına 
ve dünyana mı? Geldiğin aynı yola mı dönüyor
sun hacdan sonra? Asla! Asla! Bu sembolik gös
teride İbrahim’in rolünü oynadın! Ömür boyu 
onun gibi olmalısın. ‘Makam-ı İbrahim’desin; 
tam durduğu yerde. Yükselişinin en son basama
ğı, Miraç’da Allah’a olan en kısa mesafedir. Şim
di Makam-ı İbrahim’de onun rolünü oynayacak
sın; onun gibi yaşayacak ve inancının icâbesinin 
mimarı olacaksın. İnsanları içinde yaşadıkları 
bataklıktan kurtar. Cehaletin karanlığı ve zul
mün fileleriyle uyuşmuş ve ölmüş bedenlerine 
yeniden hayat üfle. Ayağa kalkmalarına yardım 
et. Onları hacca, tavafa çağır. İbrahim’in nitelik
lerini kazanmak için tavafa katılıp bencilliğini 
bırakarak temizlendikten sonra yolunu izlemek 
için Allah’a söz verdin. Allah şahidindir.” n
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Yaşayan İslâm

ALLAH'A YÖNELİŞİN VE DİRİLİŞİN SEMBOLÜ
HİCRET

KERİM BULADI

H icret, sözlükte, ayrılmak, terk etmek, bir 
yerden bir yere gitmek, göç etmek anlam
larına gelir. Muhacir ise, hicret eden kim

se demektir. Hz. Peygamberle birlikte Medine’ye 
hicret edenlere Muhâcirûn (Hicret edenler) de
nilmiştir. İslam Tarihinde bu sıfatla anılan 
mü’minlerin ayrı bir yeri vardır. İki hicretten söz 
edilir. Birisi Habeşistan’a yapılan hicret, diğeri de 
Medine’ye yapılan hicret. (İbn Manzûr, Lisânü’l- 
Arab, Beyrut, 1995, XV, 31-32). İslâm literatü
ründe hicret denilince öncelikle, Hz. Peygam- 
ber’imizin Mekke’den Medine’ye hicreti akla ge
lir.

Hz. Peygamber(s.), “Yaratan Rabbi’nin adı 
ile oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan 
yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, 
kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük 
kerem sahibidir” (Alak, 96/1-5) âyetleri ile ilk 
olarak vahiy ile muhatap oldu. Allah Teâlâ O’nu 
âlemlere rahmet olarak seçti (Enbiyâ, 21/107) ve 
peygamberlerin sonuncusu'toldı (Ahzâb, 33/40).

“Deki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin he
pinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın 
elçisiyim...” (A’raf, 7/158). “Biz seni bütün in
sanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler” 

_(SebeI,JH/28CLâyederinde açıkçaifade edildiğLgi-.

ranmak zorunda idi.
Hz. Peygamber, risâletle görevlendirildiğini 

ilk önce sevgili eşi Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice 
ona tereddütsüz inandı. Hz. Peygamber’e ilk 
inanma şerefi ona nasip oldu. Sonra Resül-i Ek
rem, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd gibi gü
vendiği kimselere davetini yaptı. Gizliden gizliye 
İslam’a davet devam ediyor ve Müslümanların sa
yısı gün geçtikçe artıyordu.

Hz. Peygamber, üç sene gizlilik içersinde pey
gamberlik görevini sürdürmeye devam etti. Müs- 
lümanlar, Kureyş’in taassubundan korktukları 
için ibadetlerini açıktan yapma imkanı bulamı
yorlardı. İbadet yapmak isteyenler, Mekke vadisi
ne gider, gizlice namaz kılarlardı. Müslümanların 
sayıları henüz otuzu aşmamıştı. Resül-i Ekrem, 
onları Erkam b. Erkam’m evinde topluyor ve on
lara İslam’ı öğretiyordu. (Muhammed. Hudarî, 
Bey, Nûru’l-Yakîn, Mısır, tarihsiz, S. 42-43). Tam 
bu sırada şu âyetler indi.

“Sana emrolunanlan açıkça söyle ve ortak 
koşanlardan yüz çevir .”(Nahl, 16/94). “(Önce) 
en yakın akrabanı uyar.” (Şuarâ, 26/214). Bu 
âyetlerin inmesinden sonra Hz. Peygamber, en 
yakın akrabasından başlamak üzere davetini 
açıktan yapmaya devam etti. Bu dönemden sonra 
m ü ş r ıV İp r ın  b a s k ı la r ı  giHprpk a r t t ı __

bi, o bütün insanlığın peygamberi idi. O, sadece 
Arap toplumuna gönderilmemişti. O’nun pey
gamberliği bir millet, bir kavim, bir mekanla sı- 
nırlandırılmamıştı. Bütün insanlığa hakkı tebliğ 
etmekle yükümlü kılındığı için onun görevi ağır 
ve mesuliyeti fazla idi. Bu sebeple ihtiyatlı dav

Hz. Peygamber, İslam’ı aleni olarak tebliğ et
meye başlamasından itibaren Müşrikler onunla 
alay ettiler, deli yakıştırmasında bulundular, bü
yülenmiş olduğunu iddia ettiler, sihirbaz ve kâ
hin iftirasında bulundular, şair olduğunu söyledi
ler ve sözlü sataşmalarına devam ettiler. (Nahl,
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16/95,, Hicr, 15/6, Tevkî, 81/22, Şuaıâ, 26/185, 
Zâriyât, 51/52; Tûr, 55/27 29; Hâkka, 69/41-42 
vb.). Bütün bunlara rağmen Hz. Peygamber’in İs
lam’ı anlatmaktaki kararlılığını ve asla davasın  ̂
dan vazgeçmeyeceğini anlayınca birkaç kez Ebû 
Talib’e müracaat ettiler. Ebû Talib’ten Hz. Pey- 
gamber’e olan himayesini kaldırmasını istediler.

ıız. j_uoeyne, riz. /.ıııunı, cız. Nendıyye, nz. 
Ümmü Ubeys gibi garip ve zayıf Müslümanlar 
çok ağır işkencelere maruz kaldılar. Kimisi, kız
gın kumlar üzerine yatılır;- göğsüne yığınlarca 
taşlar konur, kimisi bayılıncaya kadar dövülür, 
kimisi bir mızrak darbesiyle şehit edilirdi. Kimisi 
ayağına bağlanan ve boğazına geçirilen iple yer-

Son müracaatlarında Ebû Talip, durumun ciddi
yetini kavrayınca yeğenini çağırdı: “Oğlum, ken
dine acı. Bana taşıyamayacağım yükü yükleme” 
diyerek Hz. Peygamber’e durumu bildirdi. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber: “Ey amca Allah’a yemin 
ederim ki, bu adamlar sağ elime güneşi, sol 
elime ayı koysalar, yaptığım bu davetten asla 
vazgeçmem ya da bu uğurda ölürüm” dedi ve 
ağlayarak amcasının huzurundan ayrıldı. Ebû Ta
lip, yeğeninin bu durumuna dayanamadı. “Git 
oğlum, istediğini yap. Vallahi seni asla (onlara) 
teslim etmem— (-Hudarî Bey, a.g.e., s.-45-46-)^—

Müşrikler, Peygamberimizin zatına karşı yap
tıkları sözlü sataşmaların yanında fiili olarak da 
ona eziyet ve işkence uyguladılar. Ebû Cehil, Uk- 
be b. Muayt, Ebû Leheb, Übey b. Halef gibi müş
riklerin önde gelen liderleri Hz. Peygamber(s.)’e 
akla gelmedik eziyetlerde bulundular. Mescid-i 
Haram’da namaz kılarken başına deve işkembesi 
koydular, mübarek başına pislikler attılar, boğ
mak istediler. Ancak Hz. Peygamber, onların yap
tığı bu insanlık dışı muamelelere boyun eğmedi. 
Yeterli olmasa da Resûl-i Ekrem ve onun güzide 
ashabı, mensup bulundukları kabileler tarafından 
korunuyorlardı. Bu durum, ne de olsa müşrikle
re karşr bir caydırıcılık sağlıyordu. Bunun üzeri
ne müşrikler, bütün baskılarını himayesiz, kim
sesiz Müslümanlar üzerinde yoğunlaştırmaya 
başladılar.

Hz. Habbab b. Eret, Hz. Bilal b. Ebî Rebah, 
Hz. Ammâr, Hz. Ammar’m babası Hz. Yasir, an
nesi Hz. Sümeyey, Hz. Suheyb, Hz. Ebû Fükeyhe,

lerde kızgın kumların ve çakılların üzerinde sü
rüklenir, kimisi boğazından sıkılarak boğulmaya 
maruz bırakılır, kimisi de eli kolu bağlanarak iş
kence görür, kimisi de yapılan eziyetle gözünü 
kaybederdi. (Geniş bilgi için bakınız. Mevlânâ 
Şiblî, Asr-ı Saadet, terr: Ömer Rıza Doğrul, İstan
bul, 1977, I, 170-172). Bu kadar işkence ve bas
kılar, tek bir Müslüman’ı dininden döndüreme- 
miştir. O kadar eziyet görmelerine rağmen bu fe
dakar mü’minler, Hz. Peygamber’in etrafında ke
netlenmişler, onu canları pahasına müdafaa et- 
tııişlerdir. Onlar öyle güçlü bir imana-sahip bulu
nuyorlardı ki, zatlarına yapılan hakaret, istihza 
ve işkenceler onları yıldırmamıştı.

Bütün âlemlere rahmet saçan Peygamberimiz, 
bu haksızlıklara ve tecavüzlere rağmen Kureyş’in 
sükûnet bulmadığını görünce, arkadaşlarının Ha
beşistan’a hicret etmelerine izin verdi. Peygam- 
bprli&in 5 vılmda Habeşistan'a v a n ı la n  ilk hicretUy------~ / i - 1-- '---- - I. y r

kafilesinde 12 erkek ve 4 kadın bulunuyordu. İlk 
hicret teşebbüsü başarı ile tamamlanınca Hz. 
Peygamber(s.), ertesi yıl Hz. Ali’nin kardeşi Hz. 
Cafer’in başkanlığında ikinci olarak Habeşistan’a 
hicret izni verdi. Bu ikinci kafilede 83 erkek, 18 
kadın bulunuyordu. (Mevlânâ, Şiblî, a.g.e, I, 172; 
Hudarî, a.g.e.; s. 64-69).

İslam dini zor şartlara rağmen yayılıyor, Müs
lümanların sayısı günden güne çoğalıyordu. Pey
gamberimiz, çeşitli kabilelere giderek İslam’ı an
latıyordu. Her sene hac mevsiminde Ka’be’yi zi
yaret edenlerle görüşüyor, çeşitli panayırlara gi
derek orada karşılaştığı kimselerle konuşuyor ve
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onları İslam’ı davet ediyordu. Hz. Peygamber(s.) 
bir hac mevsiminde sayıları 6’yı bulan ve başla
rında Es’ad b. Zürâre’nin bulunduğu Medine’den 
gelen Hazrec kabilesine mensup kişilerle görüş
tü. Onları İslam’a davet etti. Peygamberlik göre-

Medinetü’r-Rasûl (Peygamber’in şehri), Medine-i 
Münevver’e (Nurlu şehir) unvanı ile anılmayı 
bekliyordu ve öyle de oldu. İnsanlık ufkunu ay
dınlatacak bu şehir merkezi, İslâm’ın kalbi olma
ya müştaktı ve bu da gerçekleşti.

vini tebliğ etme konusunda onlardan yardım iste
di. Onlarla gelecek yıl hac mevsiminde tekrar bu
luşmak üzere anlaştı. Ertesi yıl Medine’den 12 ki
şi geldi. Peygamberliğin 12.yılında Akabe denilen 
yerde onlarla buluştu. Bu 12 kişi İslâmiyet’i kabul 
etti ve Hz. Peygamber’e biat ettiler. Akabe’de ya
pılan bu ilk görüşmede Müslümanlar, Allah’a 
hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve 
zina yapmayacaklarına, çocukları öldürmeyecek
lerine, kimseye iftirada bulunmayacaklarına, iyi 
işlerde Hz. Peygamber’e karşı gelmeyeceklerine 
dair söz verdiler. Birinci Akabe biatim takip eden 
yıl 73 kişi Medine’den Mekke’ye geldi. Akabe’de 
Hz. Peygamber’imizle buluşarak Müslüman oldu
lar ve ona biat ettiler. (Bkz. Mevlânâ Şiblî, a.g.e., 
191-192; Hudarî, a.g.e., s. 85-87).

I. ve II.Akabe görüşmelerinde Müslüman 
olanların Medine’ye dönüşü ile İslâm dini Medi
ne’de hızla yayılmaya başladı. Hz. Peygamber’in 
Akabe’de Müslüman olanlarla anlaşma yaptığını 
duyan müşrikler baskılarını daha fazla artırmaya 
başladılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber, bütün 
Müslümanlara Medine’ye hicret iznini verdi. Ço
ğu kimse müşriklerden korktukları için gizliden 
gizliye Medine’ye hicret etti. Mekke’de Hz. Ebu 
Bekir, Hz. Ali, Suheyb er-Rûmî ve Zeyd b. Hârise 
ve hicrete imkan bulamayan zayıf ve aciz kimse
lerden başka kimse kalmadı. Peygamberimiz hic
ret izni isteyen Ebu Bekir’e “Acele etme! Bana 
izin verilmesini ümit ediyorum” buyurmuştu. 
Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir “Babam sana feda 
olsun! Bunu ümit ediyor musun?” deyince Hz. 
Peygamber “Evet” diye cevap verdi. Hz. Ebû Be
kir, Hz. Peygamberle arkadaşlık etmek için hicret 
etmekten vazgeçti. Yanında bulunan iki binek 
hayvanını (deveyi) hicret yolculuğuna hazırla
mak için ağaç yaprakları ile besledi, (bkz. Huda
rî, a.g.e., s. 89-90).

Allah tarafından Medine’ye hicret izni verildi. 
Kureyş’in suikast haberini Allah Teâlâ, Hz. Pey
gamber’ e bildirdi (Enfâl, 8/30). Peygamberimiz, 
Hz. Ebû Bekir ile beraber yola çıktılar. Mekke’de 
doğan Islâm güneşi, Medine’de kemalini bulacak
tı. Eski adı Yesrîb olan bu şehir, artık tarih boyu

Medineli Müslümanlar, Hz. Peygamber’e İs
lam davasının yayılmasında yardım edeceklerine 
dair söz verdikleri ve Mekke’de malım mülkünü 
kısaca her şeyini Allah rızası için terk ederek ge
len muhâcir kardeşlerine destek oldukları için 
“Ensâr’ (yardım edenler) unvanını almışlardır. 
Kıyamete kadar da bu güzel sıfatla anılacak olan 
Medineli Müslümanlardan Akabe görüşmelerin
de alman sözü iyi okumak ve derin bir değerlen
dirmeye tabi tutmak gerekmektedir. Hicretin 
mahiyeti ve gayesi ancak bu şekilde anlaşılır.

Hicret, bir fedakarlığın eseridir. Hicret Allah’a 
bağlılığın ifadesidir. Hicret, Allah’a yönelişin ve 
İslâm’ın hükümlerini doyasıya yaşama özleminin 
bir neticesidir. Hicret, günahlardan kaçışın ve 
uzaklaşmanın bir göstergesidir. Hicret, İslam 
davasının yayılması için her türlü sıkıntıya kat
lanmanın tezahürüdür. Hicret, zulme maruz 
kalan Müslümanlara kol kanat germenin bir 
alametidir. Hicret, paylaşmanın, yardımlaşmanın 
ve kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde başkalarını 
kendisine tercih etmenin yoludur. Hicret, bir 
kaçışın, bir korkaklığın, bir yılgınlığın değil, bir 
şecaatin, şirke, küfre, baskıya, insanlık değer
lerine tecavüz edenlere ve İslâm’ın hükümlerinin 
uygulanmasına mani olanlara karşı dik duruşun 
sembolüdür. Hicret, meşrû olamayan nefsânî ar
zulara karşı koymanın adıdır. Hicret, toplumda 
yaygıplaşan günahlara ve her türlü ahlaksızlığa, 
zulme, insan haklarına tecavüze karşı mücadele 
etmenin bir işaretidir. Kısaca hicret, bütün insan
lığın yaratılış hamurunda bulunan İslam’ın ev
rensel ilkelerini hayata hakim kılmak için gös
terilen gayrettir. Hicretin sadece bir mekan ve bir 
ülke değişikliğinden ibaret olmadığını anlamak 
için, Peygamberimizin ve onun seçkin ashabının 
hicretten önce ve sonra Allah rızası ve onun dini
ni yaymak için sergiledikleri fedakarlığa bakmak

dan, yeri geldiğinde mallarından ve yeri geldiğin
de çoluk çocuklarından vazgeçerek tarihte ben
zerine az rastlanan fedakarlık örneğini ser
gilemişlerdir. Bu anlamlar çerçevesinde düşünül
düğünde, fert, aile, toplum, ve millet olarak hep
imizin hicrete ihtiyacı vardır. m
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Yaşayan [İslâm

HELAL GIDA VE ÜRÜNLER MESELESİ
İslâm Fıkhı Açısından Bazı Temel Prensipler

MEHMET ÇELEN*

• nsan, İslam dininde muhterem ve değerli
varlık tır .  B u n d a n  dolayı varlığı ve  hayatı  m a-

sun ve dokunulmazdır. Bu dokunulmazlığın 
korunması da farz-ı ayndır; yani her Müslüma- 
nın tek tek yükümlü ve sorumlu olduğu bir iba
dettir. Bu nedenle, insanın hürmetini zedeleye
cek, değerini küçük düşürecek ve ona zarar ve
recek her şey de bizatihi haramdır.

İşte bu çerçevede insanın hayatını ve onuru
nu korumak, koruma altına almak, ona zarar ve
recek her türlü şeyden uzak tutmak gerekir. İs
lam fıkhının temelini oluşturan “makasıdu’ş-şe- 
ri’a”nm üç esası bunu açıkça belirler:

1 Canın Korunması,
2 Neslin Korunması,
3 Aklın Korunması.
Can denilince ilk akla gelen insan vücudu

dur. Elbette insanın maddesini oluşturan vücu
dunun korunması ve ona zarar verilmemesi ge
rekir. Ama bununla birlikte mana ve iç dünyası
nın, ruhunun ve maneviyatının da korunması 
gerekir. Onu küçük düşürecek, şerefini zedele
yecek söz ve davranışlardan, yiyecek ve içecek
lerden kaçınılması gerekir.

Neslin korunması derken, birinci derecede 
kastedilen anlam kabilelerin, soyların, boyların 
ve kavimlerin birbirlerine karışmaması, soysuz 
bir neslin yetişmemesidir. Ancak bir diğer husus 
da, geleceği oluşturacak ve kuşatacak, toplumun 
devamını sağlayacak olan gençlerin ve çocukla

*  Is lâm  H u ku ku  ve İs lâm  Fıkhı üzerine a ra ş tırm a la r yap ıyo r.

rın, ilk etapta korunması ve onlara zarar verecek 
ortamlardan, yiyecek ve içeceklerden uzak tu
tulmasıdır. Böylelikle onların geleceğe sağlıklı, 
dinamik ve canlı olarak, nesillerini devam ettire
cek bir şekilde hazırlanmasıdır.

Aklın korunması da en büyük esastır. Çün
kü insan, aklı sayesinde kâinattaki varlıkların en 
üstünü konumunda yer almıştır. Bu yüzden akıl, 
insana verilen en büyük nimettir. Allah’ın ema
neti, ancak onunla yüklenilmiştir. Aklın işlevini 
dumura uğratacak, aklı devre dışı bırakacak, ak
lı kullanmayı ve zihinsel faaliyetlerde bulunma
yı engelleyecek, aynı zamanda insan şahsiyetini 
lekeleyecek olan uyuşturucular ve her türlü al
kollü içecekler, elbette İslam fıkhı tarafından ya
saklanmıştır. Bunların üretimi, tüketimi ve satı
şı haram hükmüne dahil edilmiştir.

Bu çerçevede İslam fıkhının bazı esaslarını 
belirtmekte yarar vardır:

1- “Zarar vermek ve zarara uğratılmak me- 
nedilmiştir.” Rasulüllah (s.a.v.)’m bir hadisi 
olan bu ifade, Mecelle’de de bir fıkhı kural ola
rak yer almıştır.

2- Bir başka fıkh! kaide ise; “Aldatmak ha
ram ise, aldanmak da günahtır.” Rasulullah 
(s.a.v.): “Bizi aldatan bizden değildir.” buyur
muştur. Aynı zamanda bir Müslüman ferdin, 
zulme ve haksızlığa razı olması mümkün değil
dir. Bile bile aldanmayı kabullenmesi sözkonusu 
olamaz. İşte bu noktada, üretici firmalar insanla

7 6  Ü M R A N  A R A LIK  '06



rı aldatmayacak, eksik tartmayacak, kalitesiz 
ürünü kaliteli diye piyasaya sürmeyecek, yasak
lanan, zararlı ve faydasız ürünlerin üretimini 
yapmayacaktır. Üretim ve son kullanma tarihle- 
rini doğru bir şekilde tesbit edecektir. Aynı za- 
manda fertlerin ve toplumun bilgisizlik sonucu 
aldanmasını önlemek amacıyla, Tüketici örgüt
lerine ve sivil toplum kuruluşlarına büyük gö
revler düşmektedir.

3- İslam fıkhının tali kaynaklarından biri 
olan sedd-i zera’î de, harama giden yolların ka
patılması olayıdır. İnsanın varlığı, nesli ve aklı
na zarar verecek veya onun şahsiyetini küçük 
düşürecek, onur ve şerefini ayaklar altına alan 
her şey haram olunca; buna sebebiyet verecek ve 
vesile olacak her şey de doğal olarak haram ola
caktır. İşte bütün bunlar için önlem alınması, ön 
çalışmaların yapılması oldukça elzemdir.

4- Yine İslam fıkhının tali kaynaklarından 
biri de maslahattır. Ferdin, çocukların, gençle
rin ve toplumun yararının her zaman ve her yer
de korunmasıdır. Kamu yararına uygun düzen
lemeler yapılması, kanun, tüzük ve yönetmelik
ler çıkartılmasıdır. Neticede her alanda, ferdin 
ve kamunun menfaatine uygun işlemlerin ger
çekleştirilmesidir.

O halde her türlü gıdada ve tüketim madde
lerinde esas olan prensipler neler olabilir? Buna 
geçmeden önce Rasulüllah (s.a.v.)’m sahih bir 
hadisinde şöyle buyurduğunu belirtmemiz ya
rarlı olacaktır: “Helal apaçık bellidir. Haram da 
apaçık bellidir. Ama bu ikisi arasında şüpheli 
şeyler vardır. İşte bunlardan kaçının.” Bir Mecel
le kuralında da: “Eşyada asıl olan ibahadır.” de
nilmiştir. Böylece kâinatta var olan varlıkların 
büyük bir kısmı, helal kapsamına girmiştir. Bu
nun aksine haramlar sınırlı ve dar çerçevede kal
mıştır. Bu arada şüpheli şeyler de, belli bir ye
kun tutmaktadır.

İşte helal ve haram sınırları içerisinde, in
sanlar ve hayvanların tükettiği besinler ve ürün
ler ilgili şu prensipleri zikredebiliriz:

2- Bütün domuz mamulleri haramdır. An
cak bazı âlimlerimiz tarafından, domuzun ta
baklanmış derisi ile kılının kullanımına cevaz 
vermişlerdir.

3- Genetiği değiştirilmiş sebze ve meyve
ler. Yüce Allah’ın şu ayetinde şeytanın ağzıyla 
şöyle ifade ediyor: “Elbette ben emredeceğim, 
onlar Allah’ın yaratışım değiştirecekler.”

4- Hormonlu gıdalar, çünkü bunlar nedei- 
niyle insanın ve hayvanın organizmasının doğal 
yapısı bozulmuş, asıl yapı zarar görmüştür.

5- Yapay ve sentetik koruyucu ve tatlandı
rıcılar. Bütün ‘E’ kodlu gıda katkı maddeleri gibi.

6- Endüstriyel gıdalar. Cips, kola, bisküvi, 
sakız, şekerlemeler ve benzerleri gibi..

7- Özel durumlara göre hükümlerin değiş
mesi. Şahsilik prensibi. Bir insan için haram 
olan,

diğeri için helal olabiliyor. Örneğin astım 
hastası için haram olan, diğeri için helal olabilir.

1- Kur’an’m ve sahih sünnetin yasakladığı 
her şey haramdır. Bütün sarhoş edici maddeler 
ve alkollü içecekler gibi. Kozmetik sanayiinde 
insan cenininin kullanılması, böylece bu madde
den yapılan parfümerinin kullanımının günah 
oluşu gibi..

Burada bir örnek olarak, kolayı incelemeyi 
yararlı görüyoruz:

Sürekli kola içen bir kimse için muhtemel 
hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

a- Demiri yok ettiği için kansızlık/anemi 
hastalığına neden olması.
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—c=̂ —-Kolanın asidi, mide duvarım tahriş edip 
mide ülserine yol açması.

d- Ayrıca Amerikan kolaları da bağımlılık 
yapıyor.

Ayrıca çikolatalar, bisküviler çocuklarda üst 
solunum yollarında (bronşit, astım, farenjit gibi) 
rahatsızlıkları açık hale getiriyor.

Burada şu önemli fıkhî prensibi açıklamak 
istiyoruz. Haramlar, haram liaynihi/bizzat ha
ram olan ve haram ligayrihi/dolayısıyla haram 
olan şeyler diye ikiye ayrılır.

Örneğin, silah üretmek, satmak helaldir. 
Ama bu silahı, İslam düşmanlarına, Müslüman
ları yok eden, köylerini, şehirlerini, bölgelerini 
ve ülkelerini bombalayan, nükleer, kimyasal ve 
lazer bombaları ile her yeri ve insanlığı mahve-

davisınin vc bitki ılsçlannıır kıılleiıiiîBtı y-a!yğiri“ 
laş tinim ¿ılı dır.

insan sağlığına, onuruna ve hayvanların 
yaşamına zarar veren her türlü maddenin hayata 
tan çıkarılması ya da zararsız hale getirilmesi ge
rekir.

6- Ferd ve toplum bilincinin, zihinsel yapısı
nın doğal gıdaları tüketmeye, zararlı, kanserojen 
madde taşıyan gıdalara karşı uyanık olmaya, bu 
tür gıdaları tüketmemeye, naylon içinde satılan 
ürünleri, plastik tabak ve bardakları, PVC kapı 
ve pencereleri ve diğer mamulleri kullanmamaya 
çağırmak gerekir. Bu noktada toplumsal ve bi: 
reysel bilincin kazanılmasını sağlamak gerekir.

7- Bu alanda İslam alimleri öncülüğünde bir 
heyetin kurularak bunun yürütülmesinin sağ
lanması ve bu ilim adamlarına araştırma, incele
me yapabilecek ve kararlar alabilecek ortamın

den bir güce satılması haramdır. Bunun gibi İs
lam’a düşmanlık eden, Müslümanların ülkeleri
ni işgal eden, çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden 
Müslümanları katleden, tonlarca bombayı onla
rın üzerine üzüm salkımları gibi gönderen, bu
nu yaparken de hiçbir acıma ve merhamet duy
gusuna sahip olmayan güçlerin ürünlerini tüket
mek elbette doğru değildir. Böylesi İslam, Müs
lüman ve insanlık düşmanlarının ekonomisine 
katkıda bulunmak günah ve haramdır. Bundan 
dolayı onların ürettiği malları kullanmak da ca
iz değildir.

Bazı Öneriler

1- Öncelikli bir şekilde Müslümanlar olarak İs
lam’ın haram kıldığı bütün mamullerden uzak 
durmak.

2- Kimyasal koruyucular yerine, doğal koru
yucular ve katkı maddeleri kullanmak gerekir.

3- Kapitalist değerlerin egemen olduğu bir 
ülkede yaşayan bizler olarak; kapitalist üretim, 
tüketim ve satış mantığı yerine, insanı esas alan, 
insan onurunu ayakta tutan ve insan sağlığım 
koruyan tarzda üretim, tüketim ve satışın ger
çekleştirilmesi gerekir.

4- Doğal hayat esas alınarak, doğal gıdaların 
tüketimi, doğal olarak üretimi gerçekleştirilme- 
lidir. Ayrıca nerdeyse sömürü şirketleri haline 
gelen dev ilaç sanayiinin yerine, natürel ilaç te-

sağlanması, maddi ve manevi imkanların sefer
ber edilmesi gerekir. Bu alanda kuramların oluş
turulması fıkhî açıdan bir zorunluluktur. Biz bu 
çerçevede görev yapacak müstakil bir “tslami 
İlimler Helal Gıda Enstitüsü” kurulmasını 
öneriyoruz. Öncelikli olarak bu enstitüde pro- 
fesvonel elemanların istihdam edilmesi gerekir.J  C_J

Bu, üretici firmaların desteği ile kurulup yaşatıl
malıdır.

8- İslâm ulemasının saygınlığını artırmak ge
rekir. Ülkemizde genel anlamda böylesi bir say
gınlık kazanılmamıştır. Her alimin kendi çevre
sinde bir saygınlığı var ama, bu genele şamil 
olan bir durum değildir. Halbuki İslam alimleri 
toplumun doğal öncüleridir. Kur’an’da Nisa su
resinde geçen “Ûlu’l-emri minkum” (Sizden 
olan emir sahipleri) birçok müfessir tarafından 
alimler olarak tefsir edilmiştir. İşte bu âlimlere 
bağlanmanın Islami bir görev olduğu, onların al
mış olduğu kararlara uymanın da bir mecburiyet 
olduğu bilincinin zihinlerde iyice yerleşmesi ve 
pratiğinin çok güzel bir şekilde gerçekleşmesi 
gerekir.

9- Helal Gıda Sertifikası olayı gerçekleştik
ten sonra da buradan gelen gelirlerin bu enstitü
ye ve alimlere aktarılması gerekir ki, araştırma 
ve incelemeler sağlıklı olarak devam edebilsin.

10- İslam Konferansı Teşkilatı ile irtibata ge
çilerek, bu olayın uluslar arası boyut kazanması
nın sağlanması gerekir. m
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Kültür Sanat

A
nnesiz büyüyen çocuk- 

la rr b ir ta ra fı yıkılmış ev BABALAR VE ÇOCUKLARI
g ib id ir. Çocukluğum un 

yaz günlerin i, beni çok seven ve 

erkek çocuğu olmayan dedemin 

ç iftliğ inde  geçirdiğim  için, anne 

eksikliğ in in çocuklarda nasıl bir 

yara o luşturduğunu b ilirim . 0 

yüzden ş iirim izd e  anne-çocuk 

yakınlığı, b iraz da çocukluk hül

yalarına bağlı bir nostalji ile b ir

lik te ge liş tiğ i için pek çok şiire 

konu o lm uştur.

Babalarını kaybeden çocuk

lar ise, damı-çatısı çökmüş evle

re benzerler. Kaç yaşında olursa 

olsun, babasını kaybeden insan, 

evini barkını kaybedenlerin ruh 

hâliyle garip bir ye tim lik  duygu

su yaşar. Babanız artık yoktu r ve 

buna alışmak çok zordur. Yaşıt

larınız baba la rıy la  do laştıkça, 

babaları onların zor zamanların

da yanlarında oldukça, siz baba

nızın eksikliğ in i daha fazla hisse

dersiniz.

Annesini babasını şiirlerine, 

hikâyelerine konu edinen, k itap 

larını onlar için yazan pek çok in

san var. Bunların bir kısmı yazar 

olarak tanınmış, bazıları da ta 

nınmış k iş ile rin  çocukları olarak 

annelerini-babalarını, bazen de- 

delerin i-n ine lerin i anlatm ışlardır. 

Bazıları anne-baba kadar yakın

lık gördüğü akrabalarını veya ho- 

ca la rın ı-üs tad la rın ı an la tır la r. 

Burada söz konusu kişinin yaz

dıkları değil, onların hayatından 
anlatanın kalemine yansıyanlar

dır önemli olan...

Nedense bizim edebiyatım ız

da babasını toplum un gözündeki 

yeri d ikkate alarak ve o imajı 

bozmadan, ama olabildiğine tabii

Mustafa Miyasoğlu

ve samimi anlatabilen çok güzel 

k itap la r yok. Bunda biraz da ya

şadığımız batılılaşma, yani baba

ların kü ltürünü beğenmeme duy

gusu e tk ili oluyor.

Son günlerde Necip Fazıl'ın 

oğlu Mehmed Kısakürek ile Beh

çet N ecatig il'in  kızı Ayşe Sarısa- 

yın'ın babalarını anlatan m etin le 

rini okumak bende fa rk lı çağrı

şım lar uyandırdı. Bunlara kısaca 

değinmeden önce edebiyatta ba
ba meselesi üzerinde durm ak is

tiyorum .

Edebiyatta Baba Meselesi

Hom eros des tan la rıy la  Dede 

K orku t'tan  beri babaların edebî 

m etin lerde çok farklı b ir yeri var.

Babalar kitaplarda kurucu bir ka

raktere sahip görünüyor. Sop- 

hokles'in K ra l Oidipus, Antigone  
ve Elektra, Shakespeare’in Ham

le t  ve K ra l Lear adlı p iyes le ri;__ sağlıklı toplum ların

ele alan belli başlı edebî ese rle ri

dir.

Bizde Ahm et M ithat Efendi 

ve sonraki rom ancılar baba m i

rası hastalıkları çokça ele a lırla r. 

Peyami Safa'nm Fatih-H arbiye 

romanı, babanın kız evlâdı üze

rindeki ikaz ederek kollayıcı ta v 

rını anlatırken; Necip Fazıl'ın B ir  

Adam Yaratmak adlı piyesinde, 

babası in tiha r etm iş tu tku lu  b ir 

yazarın Ölüm Korkusu adlı eseri 

etrafında gelişen olaylar ışığında 

"ya ra tm ak" kavramını idrâk ed i

şi fe lse fî bir mesele olarak ele 

alınır. Bu eserin ifade e ttiğ i te 

mel fik rin  b ir ta ra fı da top lum  

mühendislerine verdiği mesajdır: 

Devlete göre insan yaratam azsı

nız...

Kral O idipus'un bilmeden ba

basını öldürmesi, baba-oğul ça

tışmasına yol açan kom pleksle

rin adı o lm uştur. Buna rağmen, 

tem eli olan

Balzac'ın G orio t Baba, Dosto- 

yevski'n in K aram ozof Kardeşler 

ile Turgenyev 'in  B aba la r ve 
O ğulla r adlı rom anları, dünya 

edebiyatının baba-evlât ilişkisini

soylu a ile le rde  baba m esleğ i 

önem lidir. Kim baba mesleğine 

yönelir, o ötekilerden daha başa

rılı olur. Çünkü arkasında babası

nın bir ömür oluşturduğu çevre
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N e c ip  F a z ı l  K ıs a k iir e k B e h ç e t N e c a tig il

ve tecrübe onun için hazır b ir m i

rastır. Bu anlamda aile gelenek

lerini top la r ve farklı n ite lik tek i 

toplum  kesitlerin in  b irik im in i bir 

araya getirirsen iz , b ir m ille tin  

kü ltü r mirası ortaya çıkar.

Aziz Nesin'in Şim diki Çocuk

la r Harika adlı kitabı, ilkokul çağ

larındaki iki çocuğun a ile leri hak
kında b irb ir le r in e  yazd ık la rı 

mektuplardan o luşm aktadır İn- 

san ilişkilerine daha çok muzır 

b ir bakış açısıyla yaklaşan mizah 

yazarı, kendi gözlem lerin i iki ço

cuğun diliy le  anlatırken, ana-ba- 
banın günlük hayattaki kusurla

rını ve çe lişk ile rin i ça rp ıta rak 

e leştiriyor. Böylece, kitabı oku

yan yetişm e çağındaki çocuklara 

büyüklerin in hatalarını a raş tır

ma ve onları her fırsa tta  yalanla

ma alışkanlığı kazandırılıyor.

Tanıtımını gördüğüm Babam 

Sınıfta Kaldı adlı çocuk kitabının 

adı bile benzer tavrın  yaygınlaş
tığını gösteriyor. Mizah yazarı 

Aziz Nesin'in çocuklarla toplum u 

uyandırmak şeklinde özetlene

cek tavrının yanlışlığı anlaşıla- 

madığı için, 4 0  yıl boyunca pek 
çok yazarı etkiled i. K itap la r ço

cukları m utlu e tm iyor artık. Çün
kü bir toplum u uyandırmak işi 

çocukların omuzlarına yüklene

mez. Onları çok erken yaşlarda 

"H a rika la r D iyarı"ndan gerçek 

dünyaya indirm enin pek bir ya- 

rari-yok. Babalarmın güçlü-oldu- 
ğunu sanan çocuklara  bunun 

böyle olmadığını söylemek, onla

rı m utlu e tm eyecektir tabii... Ba

ba imajını bu ta rz  yayınlarla boz

maya çalışanların, anne-baba ay
rı yaşayan bir " veledşâhî a ile "  

h0j!i
Ana-baba okulları veya kurs

ları düzenleyerek ebeveynlik öğ

retm eye çalışanlara söylenecek 

fazla bir şey yok. Fakat dikkat 

edilirse, anne-babalık gibi ya ra tı

lış gereği, fıtra te n  öğrenilecek 

şeyleri koşuşturmanın te lâş ve 

stresinden ötürü  unutan babala

rın gerçekten "sın ıfta  kalacağı" 

da muhakkak. Herhalde bir insa

nın düşebileceği en kötü durum 

budur sanıyorum.

Babaları s ın ıfta  kalan to p 

lumlar, şirazesi dağılmış kitap lar 

g ib id ir. Babaları s ın ıfta  kalan 

top lum lann anneleri de m utlu o l

maz çocukları da. Yetim lik ök

süzlüğü dâvet eder çünkü...

"Çok Şey Yarım H â li"

Babası Necip Fazıl'ın İstanbul 

konusundaki yazılarını İstanbula

H asret adlı b ir k itap ta  toplayan 

Mehmed Kısakürek'in kitabın ba

şına yazdığı üç sayfalık kısa not, 

bana çok şey müjdeledi doğrusu. 

Üstadın öldüğü günlerde yayın

lanan Türk Edebiyatı dergisinin 

özel sayısında "Onun Anla ttığ ı 

ve Benim Yazdığım Dakikalar” 

adlı b ir mülakat vererek, b ir ba
kıma böyle b ir hatıra  kitabını 

m ¡"*! j d0 Isy on M 0 h !"?"■ K!S3kö_ 

rek 'in  22 yıl sonra b ir derleme 

kitap vesilesiyle yazmaya başla

ması gerçekten hoş olur. Esasen 

iki kere çekilen Üstad belgeseli

nin senaryosu böyle b ir çalışma

nın ilk denemesidir, ama orada 

konuşan yine Üstad'ın eserler 

aracılığıyla kendisi. Ben şahsen 

Mehmed Kısakürek’in bu Not ya

zısında olduğu gibi kurgusu ve 

cümle yapısı tam amen kendine 

a it b ir metinden oluşmuş hatıra 

veya portre  kitabı bekliyorum...

Böyle bir k itabın nasıl olama

yacağı konusunda B. N ecatig il'in  

kızı örnek ortaya koymuş...

Behçet N ecatig il'in  kızı Ayşe 

S arısayın 'ın  babasını an la tan  

" Çok Şey Hâlâ Yarım ”  adlı k ita 

bını okurken, doğrusu çok şaşır

dım. Gizli Sevda, Solgun Bir Gül 

Dokununca ve Dar Çağ gibi pek 

çok anto lo jiye g irm iş ş iirle rin  şa
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ire  dönüşmesini anlatamazsınız. 

Ayrıca, onun dini görüşlerin i ve 

yaşayışını da ancak başkalarına 

yazdığı mektuplardan çıkarabi

len bir k im yager hikayecinin tav-

iri olan babasını daracık çalışma 

odası ile m utfaktan  çıkmayan bir 

N ecatig il'e dönüştürm ekte nasıl 

b ir yarar umduğunu anlayama
dım, anlayıp açıklayacak b irin i de 

tahm in edem iyorum. Çünkü bu 

has şairin dokunulm azlıkları var

dı hep...
Evet, N ecatig il'in  Evler şairi 

olduğu doğrudur, ama "e v ”  imajı 
onda bir dünyayı anlatacak ge
nişliğe sah ip tir. Bu sembolizmi 
yok e ttiğ in iz  zaman, anne ve ba
ba tarafından din adamı kimliği 
olan ve çocukluğu hastalıklarla 
geçen, sonraki yıllarda iki tek a t
madan kendini bulamayan bir şa

rını kimse açıklayamaz. Bütün 

bunlar kitabın adını doğruluyor: 

Evet, “ Çok Şey Hâlâ Yarım "...

Bu iki büyük şairin m izaçları 

farklı, o yüzden onları anlatırken 

yöntem  de fa rk lı olmalı:

Necip Fazıl her şeyini an la tır

ken Behçet Necatigil'iıjı özellikle 

sakladığı, bazen m ülâkatla rda  

sorulan sorulara bile cevap ve r

mediği b ilin iyor. Böyle bir ada

mın anlatmadığı ayrın tıla rı bulup 

çıkararak onu büyüteceğini san

mak çok yanıltıcı...

B ir bakıma Necip Fazıl için 

çok şeyin yarım  kalması, ipek bö

ceği dâvâsına adanmış hayatının 

tam  bilinmemesi büyük bir eksik

lik, ama N ecatig il'in  hayatının 

çok bilinm esi onun için de hiç iyi 

değil; asıl olan çok sevilen ş iir le 

rin in oluşturduğu şair imajıdır. O 

yüzden onun için "çok şey hâlâ 

ya rım " demek hiç de küçültücü 

değil; aksine kendisinin istediği

bir yarım maskedir. O tıpkı Ziya 

Osman Saba gibi eve sığınır ve 

dünyasını orada kurup kendisini 

korur.

Fakat Necip Fazıl için "çok 

şey hâlâ ya rım " demek hiç de 

uygun değil, o "Ya hep ya hiç!" 

derdi. O yüzden Mehmed Kısakü- 

rek ’in Not yazısındaki üslûpla 

ha tıra la rın ı yazm asını gerekli 

görüyor ve verd iğ i sözü bir kez 

daha hatırla tıyorum : Onun an la t

tığı sizin yazdığınız dakikalar si

zin için olduğu kadar bizim için 

de önemli o lab ilir Mehmed Bey, 

lütfen deneyin... m
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Edebiyat

ZAMANIN RAKSI

A. Havap Akbaş

B
azen bir cümle ya da bir 
iki mısra dilime takılır ka
lır. Son günlerde Necip 

Fazıl'ın mısraları davetsiz m isafi
rimdi:

Nedir zaman nedir
O.V m .. A>.V b,,<- m.,O  
ı s 11 o u  ı ı ı u ,  u ı ı  r \ u ğ  ı ı ı u :

Bu mısralar, başka bir şairin 
benzer mısralarını çağırıveriyor: 

Yerleri gökle ri öz akışıyla 
Halden hale salan bu zaman, 

nedir?

Bu çetin sorunun cevabını ve
rebilen var mı acaba? Derken bir 
"zaman tüne li"ne  g iriveriyorum  
adeta. Felsefe kitaplarına gidive
riyor elim. Oysa ta tm in  olamaya
cağımı biliyorum . Einstein, Kant, 
Hegel ve diğerlerin in görüşleri 
aklımı biraz daha karıştırm aktan 
öteye geçemeyecek. Sorular ço
ğalacak. Zaman ve mekan yalnız 
aklen mi m evcuttur?  insan şu
urunun dışında da bu kavram lar 
var mıdır? Hegel'in bahsettiğ i g i
bi "zamanın ruhu”  diye bir şey 
var mıdır? Bu kavram üzerine 
düşünmek, iddia edildiği gibi mo
dern bir bakış tarzı mıdır? Ger

çekten geleneksel insanın böyle 
bir kaygısı yok muydu? Tanpı- 
nar'ın bir cümlesini hatırlıyorum : 
" İnsan düşüncesi zaman ve m e
kanın ya ra tıc ıs ıd ır."  İnanasım 
gelm iyor. İçerliyorum  hatta.

D.r--xl, o .. f iU - ,A fU r .  /4!ı>/\r. . u ıı an ş u ı ııuz-uı la ı ı, u ıy u ı u m .

a  i i i d Kant in z-aiTian sessiz o ir  
te s te re d ir "  sözünü bozuk b ir 
plak gibi tekrarlam aktan alamı
yorum kendimi. Bunun filozofça 
değil, daha çok şairce bir söz o l
duğunu düşünüyor ve bunun için 
seviyorum.

Eskilere bakıyorum. Özellikle 
mutasavvıflara. Zamanın iki ucu
nu seviyor onlar. İki nokta arası 
adeta boş. Onlar için yalnız 
“ ezel" ve "ebed" vardır sanki. 
Sarhoşlukları, âşıklıkları bulun
dukları zamanla alakalı değil. Her 
şey ezel bezminde başlamıştır. 
Hedef ise ebedî o lm aktır. İşte 
Nesimî’nin mısraları:

Bezm-i ezelde içmişem vah
det meyinin cür'asın

Şol cür'adan ki ta ebed ser- 
m est ü m ahm ur olmuşam

Necip Fazıl da biric ik mesele
sinin "sonsuza varm ak" olduğu

nu söyler; Yunus Emre'nin ebedi
leşmesini "Zaman onun kem ent 
a ttığ ı se lm iş "  mısraı ile ifade 
eder.

Bir de “ ibn-i va k t" olanlar var. 
Zamana uyanlar, vaktin uyarına 
gidenler. Tasavvufta ibn-i vakt 
sufîdir. 0  geçmişle veya gelecek
le uğraşmaz. Yaşadığı zaman ne
yi gerektiriyorsa  onu yapar, ki 
bu, A llah'ın tecellis ine uymak de
m ektir. Hayalî'nin güzel beyti bu 
anlayışı ihtiva etm ektedir:

Harabat ehline duzah azabın 
anma ey zahid  

— Ki bun lar ibn -i vakt olmuş 
gam-ı ferdayı b ilm ezler

Bunları "d e m "i yaşayanlar
dan ayırmak gerekir. "Dem bu 
dem dir" d iyerek yaşadığı anın 
kıym etini bilmenin m arife t oldu-
ğunu savunanlar az dönü. Söyİ8- 
yeni belli olmayan şu beyit, bu 
fik r in  m uh ip le rince  te rennüm  
edilm iştir:

Yüzünü toprağa ind ir dem be 
dem

Dem bu dem dir dem bu dem
d ir dem bu dem

Mutlu olmanın yolunun “ bu- 
gün"ü idrak etm ekten geçtiğ ini 
düşünenler var. Mutlu olmak üze
rine k itap la r yazan Dale Carne- 
ige, okuyucularına mutlu olmala
rı için, geçmiş ve geleceğin üzeri
ne dem ir kapılar kapamalarını ve 
gün geçirmez bölmeler içinde ya
şamalarını tavsiye eder. Onlar
dan kendilerine şu soruyu sor
malarını ister: "Gelecek için üzül
mek veya u fuktak i s ih ir li gül bah
çesinin hasre tin i çekmek için bu
günde yaşamayı te rk  e tm eli m i
yim ?"

Carneige, bu hususta bazı f i 
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lozofların sözlerini de aktarıyor. 
Eski Yunan filozo fu  Heraklitus, 
“ Aynı nehre ik i defa girem ezsi
n iz ”  demiş. Eski Romalılardan bi
rin in düsturu da şu imiş: "Gününü 
ya ka la ."  İk inci Mezm ur 'da da 
şöyle deniyormuş: "Bu Allah'ın  
yaratm ış olduğu gündür; bu günü 
neşeyle yaşayacak ve memnun 
olacağız.”

Tasavvufta, yukarıda bahset
tiğ im iz  "ibn-i vak t”  tab irin in  zıd
dı olarak "ebû 'l-vak t" tab iri de 
kullanılır ki bu, Carneige’nin m ut
lu olmak için tavsiye e ttiğ i kura l
larla çelişir. Çünkü "ebû 'l-vakt", 
yaşanılan zamanın etkisinde kal
mayan, is tik ra rlı k işid ir. Sufî, de
vamlı A llah'ı anar ve vaktin i boş 
geçirm ez. Öyleyse o, renkten 
renge girem ez, zamana uyum 
gösteremez.

Şair ve yazarların çoğu zama
nı veya zamanın be lirli d ilim lerin i 
kendilerince yorum lamışlar. Kadı 
Burhaneddin, Nebi Nuh'un yaşa
dığı uzun ömürle gözyaşı döktü
ğü bir lahzayı aynı tu ta r:

Bin yılda eğer Nuh yaşadıysa 

bin yaş
Ol yaş bana b ir lahzada mem- 

nuh değil m i

Necip Fazıl'ın şu iki mısraının 
da özü aynıdır:

Şu zaman dediğinden 
B ir tek anmış son hisse.

Günümüzde zamana başka 
açılardan yaklaşmayı deneyenler 
var. B ilim kurgu film lerinde za
man kavramı a ltüs t ediliyor. Geç
mişle gelecek arasında kaybolan 
insanlar, zaman tüne lleri saye-

sitle rine  gidip gelenler, üç sani
yede sekiz yüz kat yerin dibine 
girenler; değişik zamanlarda vu
ku bulmuş T itan ik  faciasına, 
Amerika İç Savaşı'na ve tarih in

başka dönem lerindeki b ir d izi 
olaya katılanlar... Bu film lerin  b i
rinde "Zamanı denetlemek insa
noğlunun en büyük başarısı o la
cak" deniyordu.

Yıllar önce seyre ttiğ im  bir 
filmde de geçmiş, hal ve gelecek 
yok sayılıyordu. Bu filmde ünlü 
bir yazarın gençlik, orta yaşlılık 
ve yaşlılık dönemleri b irb iriy le  
çekişiyordu. Film bu amansız he
saplaşmayla sürüp gidiyordu.

Zamanı denetlem ek ya da 
geçmiş, gelecek ve hal arasında
ki perdeleri kaldırmak gerçekten 
mümkün müdür? Bu düşünceler
den "İdraklere  sığm ıyor zamanın 
devren" diyerek sıyrılmak müm
kün. Ama yapamıyorum. İşte Ne
cip Fazıl'ın başka bir mısraı:

Zamanın raksı ne b ir yuvar
lakta?

Bu sorunun cevabını sahibi
nin başka mısralarında arıyorum:

Belki de b ir hırsız
İzi, lekesi var.

O yok gölgesi var.

Kim ine göre tavşandır za
man, kim ine göre ise tosbağadır. 
Kiminin yüzüne güler, kimine ise

kan damlayan dişlerin i gösterir. 
Bazen "O, her yaratığı yiyen ya
ra tık "  bazen sudan çıkarıp suya 
daldıran dolap"tır.

Yukarıdaki son iki tanım , za
man üzerine fazlaca kafa yoran 
Necip Fazıl’a a itt ir . O da birçok 
kişi gibi sınırlı zamanı istem e
mektedir. Gözü hep öte lerdedir. 
"Zamanın üs tü "ne h a sre ttir ve 
A llah'tan büyük sırrı is tem ekte
dir: "Geçmez an"ı.

Erdik o l âleme k i anda ne 
subh ne mesa

Erdik ol devre k i devrinde za
man istemeyiz.

diyen Osman Şems gibi za
mansızlıkla uğraşmaktadır:

Gökte zamansızlık hangi nok
tada?

Zamanla ilg ili soru lan bitm ez 
Necip Fazıl’ın:

Zaman korkunç daire, ilk  ve 
son nokta nerde?

Bu mısra "İdeo lo jya  Örgü
s ü n d e  şöyle açıklanır: "Zaman 
b ir daireye benzer. Tıpkı koşu at- 
larmın etrafında döndüğü kavis 
gib i b ir daireye... Mesela üç devir 
sonunda b itirilecek olan koşuyu 
b ir devir fazlasıyla koşan at, bu 
daire üzerinde, öbür a tla rın  geri
sinde koşuyor g ib i görünm ez mi?
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Evet, bu a t bin m etre lik  daire he
sabına göre tam dokuz yüz m e t
re ileridedir. Fakat kaba göz onu 
yüz m etre geride görü r."

"Zamanın ça rk la rı"  bizi yürü- 
tedursun, "zamanın ça rk la rı" bizi 
öğütedursun, bakıyorum, Erzu
rumlu İbrahim Hakkı hazretleri 
zamanın boyu tla rı arasındaki 
perdeleri çekip kaldırmış bile: 

Geçmişle geri kalma 
Müstakbele hem dalma 
Hal ile dahi kalma 
Mevla görelim  neyler 
Neylerse güzel eyler

bir mana tünelinde yaşamakta- 
dır: "Uğraya uğraya devirden
devre /  Bütün kâinatı aşarak gel
d im ." Cahit Sıtkı, geçmiş zamanı 
"b ir  güvercin hüznünde" sustu
rur. Kem alettin Kamu, odasında
ki iki kardeşin, dün ve yarının 
arasında bir köprü olduğunu söy
ler. Yahya Kemal, "Süleymani- 
ye'de b ir bayram sabahı, kendi 
gök kubbem iz a ltında, dokuz  
asırda bütün halkı, bütün m em le
k e ti"  görebilmek için "toz lu  za
man perdesi"ni aradan kaldırır. 
Yine Yahya Kemal, “ V usla t" şi
irinde  "za lim  saa t"e  "ihm a l 
edilen vak ti”  çaldırır. Tanpı- 
nar, "Ey zaman gülü seni ta 
nıd ım " diye haykırır. Yine 
Tanpınar, b ir makalesinde 
şöyle der: "Zaman hakika
ten kendi kanunları olan 
m üstakil b ir cihazdır k i ba
zen behemehal yeniden ya
şamak is te r gib i yakamıza 
sarılır ve b iz i kendi âlemine 
çağırır."

Zamanın akıp gidişinden 
şikâyet etmeyen var mı, b il
mem. Çoğumuz suçlarımızı ona 
yük le riz . "Zam andan ş ikâ ye t 
edenler daima zamanlarını kö tü 
ye kullananlardır" derler. Bu söz

doğruysa, zamanını kötüye kulla

nanlar hiç de az değil.
D ivanü 'l-Lugatü 't-Türk 'te  za

mandan yakınan epey şiir  var. 
Yunus Emre " Gelui geç ti ömrüm  
benim /  Şol ye l esip geçmiş g ib i"  
mısralarında zamanın hızlı akışı
na işaret ediyor. Ahmet Paşa, şu 
bey itte  zamanın kötülüklerinden 
bizardır:

H ikâyet-i gam-ı h icrân-ı yâri 
m i diyelim

Ş ikâyet-i s item -i rûzigârı mı 
diyelim

Beytin manası şöyledir: Dost
tan ayrılış üzüntüsünün hikâyesi
ni mi anlatalım , yoksa zamanın 
kötülüğünden şikâyetim izi mi d i
le getire lim ? Şairler Sultanı Bakî
ise doğrudan iletmez şikâyetini. 
Ustaca, "perişan yaprak” a söyle
t ir  derdini:

Bakî çemende hayli perişan  
im iş varak

Benzer k i b ir ş ikâye ti var rû-

Söyleyeni belli olmayan şu 
bey itte  de hem zamanın izafiliğ i 

güzel b ir şekilde

Arzu edilen "sonsuzluk”  basit 
manada bir sonsuzluk değildir. 
Montaigne, denemelerinden b i
rinde Khiron'un zaman tanrısın
dan ölümsüzlüğün şartlarını öğ
renince ölümsüz olmak istem edi
ğini yazar ve hükmünü ve rir: 
"Sonsuz b ir hayatın ne çekilmez 
olacağını b ir düşünün."Ö lümsüz- 
lüğü maddî manada düşününce, 
öyle. Konuya gönül erlerin in gö
züyle bakmak gerekir.

Zaman hakkında kafa yorm a
yan yok gibi. Mevlana, kendi dı
şında akan zamanı istem ez: 
"Bensiz geçme ey zaman, is te 
m em ." Neyzen Tevfik ise adeta
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ifade edilir, hem de gam m üpte
la ların ın  ş ikâ ye tle ri te rennüm  
edilir:

Şeb-i yeldayı m uvakkitle  m ü
neccim ne b ilir

M übtela-yı gama so r kim ge- 
celer kaç saat

Yakup Kadri de "Y ılla r yâ rla r

dan, yâ rla r yıllardan vefasız" di
yerek ş ikâyetçile r kervanına ka

tılır.
Ahm et Muhip Dranas, zama

nın bağışlayıcı olmadığına inanı
yor:

Zaman kesin; bağışlamaz!

Bulur beni, ben ölürüm
Zaman kesin; bağışlamaz

La Martina, "Göl" adlı şiirinde 
zamanı durdurm anın yo lla rın ı 
aramakta, "Zaman adlı denizde 
b ir gün b ir lahza demirleyemez 

m iy iz? "  diye sormakta; "zaman 
dur geçme, bahtiyar saatler, siz 
akmaz olunuz a rtık "  diye  haykır
makta, fakat ne yazık ki zamanın 
seyrine  engel o lam am aktadır. 
Zaman, karanlık gecelerde bir 
çeşmenin ağzından düşen damla
lar gibi durmadan akmaya devam 

eder.
Shakespeare, sonelerinde za

mandan öylesine yakınır ki za
man zaman işi sövmeye kadar 

gö türür. "Yıkıcı zaman, rüzgâr 
kanatlı zaman, geçkin zaman, za
man ejderi, pasaklı zaman, zama
nın gaddar eli, zamanın zalim e li" 
g ibi ifade le r ku llanır. Zamana 
olan öfkesinin sebebi ise sevgili
sinin güzelliğini alıp götürm esi
dir. Bu uğurda zamanla savaşır.

Ama satırlarım da güzelliğin  
ışıldar.

Ömer Hayyam'ın zamana kar
şı çıkışı daha da se rttir:

Ey zaman bilmez misin e tt i
ğin kö tü lükleri?

Sana düşer azapların, tövbe
lerin  beteri.

A lçak la rı besler, yoksu lla rı 

ezer durursun:
Ya bunak b ir ihtiyarsın, ya da 

eşeğin biri.

Oysa merhum Fethi Gemuhlu- 
oğlu, "Zamana sövm eyin iz”  der 

dururdu. Bunu "zaman da b ir  
mahluktur, onun da b ir eceli va r"  
şeklinde izah ediyordu. Herkesin 
bir zamanı olduğunu ve bu zama
nın aziz olduğunu söylüyordu.

"Zaman m ahluktur." Ne güzel 
ta r if. Zamanın mahluk olması ve 
aziz olması güzel şey, diye düşü
nüyorum. Tagore, bir ilahisinde 
bakın nasıl söylüyor: "Boş geçir-

ne kadar tevekkülle  söylenmiş 
sözler...

Amerikalı zenci Müslümanla
rın liderlerinden, 1965'te ö ldürü
len Malcolm X (Malik el Şahbaz) 
saat kullanmayan kimselere ta 
hammül edemediğini söyler ha tı
ralarında. Çünkü bu tip le r zama
nın farkında olmayanlardır. Hal
buki ona göre, her işim izde başa
rı veya başarısızlığımızı zamana 
duyduğumuz saygı tay in  eder.

Mahatma Gandhi de zamana 
haddinden fazla değer veren ler
dendir. Zaman onun en büyük 
tu tkusudur. Ona göre hayatın her 
dakikası tanrı'n ın  bir bağışıdır. 
Ve onu insanlığın hizmetinde kul
lanmalıdır.

"Zam an ned ir?" sorusu ile 
başladık. Konu dallanıp budaklan
dı, içinden çıkılmaz duruma geldi. 
Dönüp bakınca gördük ki, zaman 
bir yuvarlağın içindeki akreple 

yelkovan gibi bizi de raksına dahil 
etm iş. Ve biz sualin cevabından

O, çelik kapıları bile çürütür. Gü
zelliği ondan kurtarm anın tek ça

resi onu kara yazı üzerinde ışıl
datm aktır:

Seni pasaklı zaman pis b ir 

mezara gömer

zaman için üzülmüşümdür. Ama
o asla boşa geçmez efendim. Ha
yatımın her anını sen kendi e lle
rin le  almışsın."

Shakespeare ve Hayyam’ınki- 

lere oranla ne kadar huzur verici,

"Bugün yepyeni b ir söz söylemek 
gerek"  diyen Mevlana’ya inat, 
hep söylenmişler arasında gezin
mişiz. Allah'ın yarattığı ve bize 
bahşettiği zamanın bir bölümünü 
daha heder mi e ttik  yoksa?
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Röportaj

Günümüz çocuğunun değişen ve değişmeyen 
yanlarını ayırarak konuştuğumuzda çocuklara hi
tap etme amacında olduğunu söyleyen yığınla 
dergi var. Yanıltıcı bir zenginliğin yoksulluğunu, 
yönünü saptayamamış çocuk dergileri ile yaşadı
ğımızı söylemek abartı olmasa gerek. Çocuğun 
okumaya, bilgilenmeye ilgi duymasında çocuk 
dergileri önemli bir yer tu ta r. Türkiye'de "çocuk- 
luk’’un okuma uğraşına dâhil oluşunda dergilerin 
yeri şöyle ya da böyle "çocukluk ta rih i" kategori
sinde değerlendirebileceğimiz çalışmalarda görü
lebilir. Çocuk sabah uyanır uyanmaz dergisini eli
ne almasa da kendisini ilgilendiren ve kendisine 
yönelik olan dergiyi bir biçimde okuma serüvenine 
dâhil eder. Hatta bazıları bazı dergilerin/yazarla
rın tiryakis i olurlar. Onları okumadan edemezler. 
1860'lı yıllardan itibaren çocuklara yönelik olarak 
süreli yayınların hazırlanmakta olduğunu biliyo
ruz. Çocuklara yönelik süreli yayınlar içerisinde 
mühim bir yer tutan dinî içerikli çocuk dergileri 
üzerinde ayrıntılı, temele inen incelemeler de ya
pılmamıştır. ileride yapılacak mıdır? Ufuklarda 
pek belirti görünmüyorsa da yapılacağına inan
mak istiyoruz. Bu ay dinî içerikli çocuk dergileri
nin çocuklara yönelik süreli yayınlar içerisindeki 
yerini konuşmak istedik. Hem şimdiye, hem geç
mişe, hem de geleceğe yönelik bir perspektifle, 
konuyu, ilk sayısı Ekim ayında yayımlanan Birdir
bir dergisinin yayın kurulu üyelerinden Alpaslan 
Durmuş'la konuştuk. Her yeni çıkış kendinden ön
ceki geleneği ya yadsır ya da ihya eder zira...

ALPARSLAN D U K M U Ş İA
Ç O C U K  DERGİLERİ =  

İÇERİSİNDE D İN Î İÇERİKLİ 

Ç O C U K  DERGİLERİNİN  

YERİ ÜZERİNE

Konuşan: Mustafa Aldı

1) öncelikle bir çerçeve çizmek bakımından "Çocuk 
dergisi nedir?" diye başlayalım isterseniz.

-Çocuk dergisini, çocukların okuması için - ço
cuklara yönelik olarak, hafta lık, on beş günlük, ay
lık gibi m utat zaman aralıklarıyla yayımlanan süre
li yayınlar şeklinde çerçevelevebiliriz. Bu çerçeve
lemenin de işaret e ttiğ i üzere çocuk dergileri, ço
cuk edebiyatının mütemmim cüzüdür. Şifahî edebi
yatla  başlayan çocuklara yönelik edebiyat gelene
ğinin büründüğü bir ta rz  olan çocuk dergisinin ta r i
hi bizde 1869'da Mümeyyizce başlar.

2) Bu noktada ülkemizde çocuk dergiciliğ in in 
nasıl b ir gelişim çizgisi izlediği ve hangi noktaya 
geldiği üzerine kısa bir ufuk turu yapsak...

-Bizde süreli yayınlar genel olarak batıya açılan 
pencereden g irm işlerdir. Tanzimat dönemiyle baş
layan ilk çocuk dergileri ve onların ardılları (Cüneyt 
Okay’ın1 be lirttiğ i üzere) genellikle siyasi ve sosyal 
konjonktüre uygun hareket ederler. Önceleri sa lta
natçı, ardından m eşrutiyet ve cum huriyet ta ra fta 
rı... Bu konjonktür (d)uyarlı ta rz, Cumhuriyet döne
minde de devam eder: Cumhuriyetin ilk yılları itiba 
rıyla m illiyetçi ve toplumcu söylem, ardından batıcı 
b ir yaklaşım 7 0 ’lere dek gelmiş, 7 0 ’lerle b irlik te  
toplumcu ve nihayet seksen sonrasında "pedagojik" 
b ir renk kendini h isse ttirm iş tir. Bütün bu süreci çok 
üstten özetlediğim izin altını çizerek şunu ha tırla t
mak isterim : Aslında çocuk dergilerine has bir ayrın
tılı inceleme bilebildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla
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özetlediğim çerçeve biraz " iz le 
nim" biraz da "genel kabuT'ü ifa 
de etm ektedir. Ötesinde şeyler 
söylemek için -en azından kendi 
adıma- daha detaylı araştırma ve 
incelemelere ihtiyaç var. Çünkü 
yukarıda söylediğim  araştırm a 
eksikliğine ilaveten dünden bugü
ne kalan dergilerdeki görece azlık 
(istikrarsızlık), arşivlerdeki eksik
likler, konunun önemine dair idra
kin geç gelişmiş olması gibi se
bepler hâlen alanın "b ik r"in i mu
hafaza eden unsurlar.

3) Değindiğiniz süreksizlik ve 
çocuk dergilerine dair idrakin 
(belki de "çocuk dergileri üzerine 
düşünmenin" de diyebiliriz) geç 
gelişmesi gibi hususlar akla şu 
soruyu getiriyor: Çocuk dergisini, 
yetişkin dergisinden ve yetişkin 
dergilerine, gazetelerine ek ola
rak verilen dergilerden farklı kı
lan nedir?

-Öncelikle muhatap kitle. Ço
cuk dergisinin hedef kitlesi çocuk 
ve ailesidir. Dolayısıyla üreten le
rin bu iki hedef grubun da bek
lentile rin i ta tm in  etmesi gereki
yor. Çünkü çocuk dergisini " tü ke 
ten" her ne kadar çocuk ise de 
satın alma kararını veren, dergiyi 
çocuğa ulaştıran çoğunlukla aile. 
Bir diğer ayırt edici özellik ise 
"d il" . Çocukların dil ve düşünce 
dünyasının henüz yetişkin kav
ramlarına aşina olmaması sebe
biyle "özel bir dil ve anlatım " ço
cuk dergilerin in olmazsa olmaz 
şartı. Bu noktada hemen şunu da 
belirteyim : Bu konuda birtakım  
itiraz la r, "Çocuk da bir insandır, 
dolayısıyla yetişkin lerin  anladığı 
her şeyi anlar."  gibi iddialar-var- 
dır ki bu "zehî lâf ü güzâf"dır. Bu 
konu bana göre tartışm adan bile 
vabestedir. Zira yetişkin de her 
şeyi anlamaz, anlayamaz. Çocuk 
derg ile rinde muhatap kitle ve 
dil/anlatım  İk ilis in in  üzerine

oturduğu platform  olarak " tü r ” , 
üçüncü bir ayırt edici öze llik tir. 
Çocukların yetişkin lere göre da
ha bir fantastik duruşları olması 
başta masal olmak üzere rasyo- 
nel olanın dışında ve/veya üstün
de olan tü rle ri daha sık ve sıkı bir 
şekilde gündeme g e tirm iş tir (Ce
m il M eriç 'in  harika ifadesiy le  
"akıl-dışı başkadır, abes başka"). 
Bu arada yetişkin ler için üretilen 
ürünlerden bir d iğer önemli ayırt 
edici özellik de maliyetlerdir. Z i
ra editoryal h izm etler, çizgi ve 
tasarım gibi artı fak tö rle r çocuk 
ürünlerinin hem zaman açısından 
hem de maddî giderler açısından 
daha fazla bir m aliyetle  üre tilm e
sini beraberinde getirm ekted ir.

4) Çocuk dergiciliğinde mis
yon anlayışı daha bir belirgin. 
Doğrudan doğruya dinî içerikli bir 
dergi olmayı amaçladığınızı bili
yoruz. Bu noktada biraz önceki 
ayırt etmeye yönelik konuşma
mızı sürdürürsek, anlatı biçimi ve 
içerik açısından doğrudan dinî 
içerikli bir çocuk dergisini diğer 
çocuk dergilerinden ayıran belli 
başlı farklılıklar nelerdir?

-Çok kaba bir tasn ifle  Türki
ye'de üç tü r dergiden bahsedebi
liriz. B irinci öbekte batıda yayım 
lanmakta olan herhangi bir derg i
nin bire bir ü re tim i şeklindeki 
mütercem (tercüme edilm iş) mü
messil dergileri tesp it edebiliriz. 
Bunlar hem doğrudan tercüm e 
olmaları hem de belli bir yaşam 
tarzını ve dünya algılayışını içer
meleri bakımından aslında birer 
"ile ri karakol" vazifesi görm ek
ted irle r. Orta vadede bile değil, 
çok-kısa vadede be lirli bir yaşam 
tarzına uygun, "uydu" bir nesil 
ye tiş tirm e k  is teyen ler için bu 
derg iler b ireb ird ir, ik inci dergi 
öbeği batılı örneklerinden hare
ketle yerli yazar çizer kadrolar 
tarafından üretilen sözde yerli

d e rg ile rd ir ki bunların b irinc i 
öbekten tem elde hiçbir farkı bu
lunmamaktadır. Sadece biçimsel 
ye te rlilik le r açısından eksiklikleri 
bu lunm aktadır. Üçüncü öbekte
ise dinî duyarlılığı olan insanlar 
ta ra fından üre tilen , çocukların 
dinî b ir arka plana yaslanarak o r
taya konulmuş edebi ürünlerle ve 
eğlenceyle buluşmasını hedefle
yen derg iler bulunmaktadır. Bu 
öbekte üretilen dergilerin -m a- 
a lesef se le fle ri bu lunm adığın
dan- başa çıkmaları ve çözmeleri 
gereken hayli sorun bulunm akta
dır. Özgün bir dil oluşturm ak, ilgi 
çekici bir biçim geliştirm ek, uy
gun satış ve dağıtım ağları bul
mak, duyarlı b ir iz leyici k itle  vü
cuda getirm ek, ka lite li ve insaflı 
geri b ild irim  almak gibi. Bu üçün
cü öbek gerçekten zorlu bir yo l
da ilerlem ekte ve varlık göster
m e k te d ir le r. Çünkü b irinc i ve 
ikinci öbekteki dergilerin selefle
rin in olması, görece bir geleneği 
devra lm ış o lm aları, ana akım 
medya desteğine ve önemli bir 
sermayeye yaslanmaları, dağıtım 
kanallarına hâkim olmaları gibi 
a rtıla r üçüncü öbekteki dergiler 
için söz konusu değildir. Bizim 
Birdirbir dergisi olarak üçüncü 
öbekteki de rg ile rim iz  arasında 
bir ilâve güçlüğümüz ise din eği
tim i ve öğretim i vermek gibi bir 
amaca sahip olmamızdır. Z ira de
ğindiğim zorluklara ve çözülmesi 
gereken güçlüklere ek olarak biz 
"d in  d ili"ne  çocuklar için anlaşılır 
ve sahiplenilir b ir “ biçim " ve r
mekle de kendim izi vazife lendir
miş bulunuyoruz. Bu yönüyle ön
celikle "em ek verm ek" üzere yo- 
la çıktığım ızın farkındayız. Bu 
emeği alanın fa rk lı boyutlarında 
uzmanlığı olanların "b ir ik im ” le- 
riy le  "dene tlem e” yi önem siyo
ruz. Eğlence için çıkan bir dergi 
olmamaklığın ge tird iğ i "m anevî 
bir baskı"yı üzerim izde hissedi
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yoruz. Öte yandan bir dil kurma- 
ya çalıştığımızın farkındalığıyla 
üçüncü öbekteki türn kardeş der
gilerin "deneyim "le rin i önemsi
yor ve tem ellük etm eye çalışıyo
ruz. Başta bu kardeş derg iler o l
mak üzere bütün dinî kaygı sahi
bi dost ve kardeşlerim izin "geri 
b ild irim "le rine  ve "yardım "larına 
açık olmaya çalışıyoruz.

5) insan etk in lik le rin in  ta rih in  
içine gömülü olduğunu, bundan 
dolayı da yapıp etm elerin in iç in 
de yaşadığı ta r ih î şartla rla  yakın
dan ilg ili olduğunu göz önünde 
tu ttuğum uzda ve sözünüzün B ir- 
d irb ir 'e  geldiği bu noktada böyle 
b ir dergi çıkarmaya "n iç in " ve 
"neden ş im di" gereksinim duy
dunuz diye sorm ak istiyorum ?

-İnsanların, alanlar arası ilg i
leri b irb irin i e tk ile r, d ikkatlerin i 
uyand ırır. Böylece daha önce 
fark etm edikleri ya da naif b ir şe
kilde fark e ttik le ri ayrıntıların da
ha açık bir şekilde ayırdına va rır
lar. Başka bir ifadeyle bir alanda
ki zenginleşme, müteselsilen d i
ğer alanları da etk is i altına alır. 
B ird irb ir’ i vücuda getiren ekip, 
uzun zaman farklı düzeylerdeki 
eğitim  kurumlarında farklı branş

larda ve değişik pozisyonlarda 
eğitim ci olarak görev yapmış, a r
dından birçok eğitim  kurumunda 
danışmanlık h izm eti ve rm iş tir. 
Uzunca bir süredir de farklı ku- 
rumların ta lep leri üzerine çocuk
lar için k itap la r ve ders kitapları 
ü re tm ekted irler. Aynı ekibin bu 
çerçevede D iyanet İşleri Başkan
lığı için hazırlamış olduğu ‘‘D inimi 
Öğreniyorum " ve “ Yaz Kur'an  
Kursları Ö ğretic i Kılavuzu" adlı 
çalışmaların, din eğ itim i-öğre ti- 
mine mesailerini vakfeden mes
lektaşlarım ız tarafından övgüyle 
ve "devaırTına dair teşvikkâr ifa 
delerle karşılanması da bize bir 
sorum luluk tevdi e tti. Dolayısıyla 
din eğitim i ve öğretim ine dair ih
t iy a ç la r "va z ife  başı" çağrısı 

yaptı. Böylesi b ir ortamda “ Bize 
çıkarılan daveti geri item edik." 
diyebiliriz.

6) Dinî içerikli çocuk dergicili
ğinin geçmişinde önemsenmesi 
gereken atılımlar var mıdır? Sizin 
bu atılımlarla kan bağınız nedir?

-Bugün dinî duyarlılığa sahip 
insanlarca çıkarılan birçok dergi, 
gerek çocuk edebiyatı alanına 
gerekse dinî duyarlılıklara sahip 
bir çocuk edebiyatı alanına son

r l o r o r o  ö n o m I i  l/af l/ ı larH a h ı ı l ı ı n -

muştur. Özellikle bir aravışın ifa

desi olması yönünden ve kendi

Iarı sebebiyle ben "Çocuğa Se
lam" ve "Adak Çocuk" deneyim
lerin i önemsiyorum. Bu iki derg i
de "D ini çocuklara nasıl aktarı-

Hatta bu derg iler âdeta b ire r "ev 
okulu" işlevi görm üşlerd ir. Öte 
yandan az önce yaptığım tasnif 
çerçevesinde "üçüncü öbek" ola
rak adlandırdığım dinî duyarlılığı 
olan insanların çıkardıkları derg i
lerde, bugün de görm ekte oldu
ğumuz birçok imzanın özellikle 
"Çocuğa Selam" mektebine uğ
ramış olduğu da hatırlanmalıdır. 
Bu arada yanlış anlaşılmamak ve 
yanlış anlamaların önüne geç
mek için hemen şu hususu da be
lirg in leş tirey im : Sadece bu iki 
dergiyi anmamın sebebi, bu iki 
derginin “ dinî içe rik li"  olmasıdır. 
DîçjGr dergilerim izi "d in î duyarlik - 
i r  oiarak is im lendirdiğim  için nis- 
peten ayrı bir p la tfo rm  olarak gö
rüyorum . Sizin sorunuzu d inî içe
rikli değil de dinî duyarlıklı derg i
ler olarak anlayacak olursak "a tı
lım yapan", " fa rk  o lu ş tu ra n ", 
"önem li", "katkı sağlamış" gibi 
nite lem elerle anmamız gereken 
çok sayıda dergi o lacaktır. Bizim 
bu gelenekle öncelikle bir okur 
olarak ilişkim iz vardı. Geçmişte 
oluşmuş ve hâlen hayatta olan 
dergilerle de süregitm ekte. A yrı
ca bu dergilere emek veren ya
zar, çizer, yayıncı arkadaşları
mızla istişare lerim iz ve işb iriik le- 
rim iz de tabii ki olmakta.

7) Benzerliğe değindiniz, bir 
de benzemezliğe değinelim ister
seniz. Derginizi, çocuk dergileri
nin hâkim ya da patika yolların
dan ayıran, sizi bambaşka kılan 
nitelikleriniz nelerdir?

-Dergim izin a lt başlığında ifa 
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de e ttiğ im iz husus farkım ızı da 
vurguluyor aslında: "D in Eğitim i 
ve Kültürü Dergisi". Birdirbir için 
aslolan "eğ itim -öğ re tim "; özel
likle ve münhasıran din eğitim i 
ve öğretim i. Dolayısıyla çocukla- 
rına dinî bilgileri ve din çevresin
de oluşmuş sahih kü ltü rü  nasıl 
aktaracağını bilemeyen ya da bu 
konuda sıkıntı çeken aile lere ve 
bu çerçevede faa liye tte  bulunan 
eğitim cilere önemli b ir "ya rd ım 
cı”  sağlamış olduğumuzu düşü
nüyoruz. Özetle farkım ızı "eğ len
celi din eğ itim i" şeklinde ifade 
edebiliriz.

8) Dinî içerikli çocuk dergile
rinde veya kitaplarında, özellikle 
İslam dünyasından çevrilenlerde 
uyarlamaya ne ölçüde gidilmeli, 
buradaki ölçütler neler olmalı
dır?

-Genel olarak tercüm enin gü
zelinin sadık olmadığı, sadığının 
ise güzel olmadığı söylenir. Söz 
konusu çocuğa yönelik kitaplar 
olduğunda ise bu ta rtışm a daha 
b ir alevlenmektedir. Bizim te lif
lerde dahi yaklaşımımız ortaya 
çıkan eserlerin olabildiğince "o r
tak akıl”  ürünü olmasından yana
dır. Yani yazar ya da çizer, eserin 
ilk üreticisi olmakla beraber, ürü
nün yoğrulması sürecinde diğer 
tara fların  katkısına açık olmalı
dır. Dinî içerikli çocuk yayıncılığı 
konusunda benimsediğim iz bazı 
ilkelerim iz var ve bunları yazar 
ve ç ize rle rim ize  başlangıçta  
açıklıkla ifade ediyor ve karşılıklı 
olarak bu ilkelere uymayı taah
hüt ediyoruz. Nedir bu ilkeler? 
Yukarıda arz e ttim . Özetle tekra r

mek, ortaya çıkan ürünü denetle

meye ve e leştirile re  açarak ma
nevî sorum luluğu olabild iğ ince 
paylaşmak." Telifin geçirdiği bu 
süreç bizim için tercümede de 
geçerli. Dolayısıyla biz bu sürece 
sokabileceğimiz ürünlere açık o l
mayı öngörüyoruz. Bu sebeple 
yazarıyla bu süreci paylaşama
yacağımız ürünler, bizim ilgi ala
nımız dışında.

9) Bir kısım eleştirmen ve ço
cuk edebiyatçılarının dinî içerikli 
çocuk yayıncılığını "köktendinci 
çocuk yazım" nitelemesiyle öte- 
kileştirmesi ve yerden yere vur
ması öteden beri yaygın olan bir 
karşı söylem biçimidir. Bu tür 
eleştirileri nasıl değerlendiriyor
sunuz?

-Sizin gayet yerinde tesp it 
e ttiğ in iz  gibi "köktend inc i" ya f
tası b ir ö tekileştirm e ameliyesi 
olarak işlemekte, ilaveten belli 
m ercilere ju rna lc ilik  amacı taşı-

zım, zira "hayat kısa ve iyi şeyler 

yapmak lazım".

10) Mehmet Kaplan “Biz ço
cuklarımıza az da olsa okuma 
yazma öğretiyoruz, ama okuma 
alışkanlığı veremiyoruz." diyor. 
Çocuklarımız, kültürü arttırıcı bir 
araç olarak çocuk dergileri oku
ma, okutma uğraşına nasıl dâhil 
edilmelidir? Bunu dinî içerikli ço
cuk dergileri bağlamında nasıl 
değerlendirebiliriz?

-Çocuk de rg ile rin i "okum a- 
okutm a uğraşına dâhil e t- 
m ek"ten söz e ttiğ im iz  anda şu 

te sp itle ri de hemen sıralamak 
gerek: Çocuklara yönelik edebi
ya t alanında gerek içerik gerek
se biçimsel öze llik le ri itibarıyla 
n ite liks iz  ve özensiz kötü ürün
lere sıklıkla rastlanm aktadır. Çe
ş itli yön leriy le  sorunlu birtakım  
ürünler, a ile lerin tüm  çocuk ede
biyatına mesafe koymasına ne

den o lab ilm ekted ir. Dolayısıyla

anlaşılır ve sahiplenilir b ir b içim 
de sunmak üzere yazar, çizer, 
editör, akademisyen ve sair tüm 
tarafların  katılımıyla, b irik im leri 
ve deneyimleri o rtak bir potada 
ürünün olgunlaşması için e rit-

b ir n itelem eyi h içbir şekilde “ de- 
ğer"lendirm iyorum . Çünkü bu bir 
e leştiri değil ki bir değer a tfede
yim ve "değer"lendireyim . Bizim 

yolumuz "Kâbe"ye, yol uzun, taş 
atmakla vakit kaybetmemek la-

kanlığı yok.”  diye bir sorundan 
bahseder de yazanların Türkçe 
b ilm ediklerinden, en basit edebi 
ilkelerden haberdar olm adıkla
rından, çocuğu cezbeden diğer 
m ecralar kadar kendilerin i cazip
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kılmadıklarından, hatta çocuğu
u  ~ u - x : x ^  —.( —ı.( , ı  — — _ı — — ı—  <~
u a ^ c ı ı  n a ı ı ı c  a ı u i î \ i a ı  ıı i u c î i  ı U d i r

setm ezsek hata ederiz. Bu te s 
p itle rin  ardından a ile lerin çocuk
larının okuma alışkanlığı edinme
lerindeki rolünü vurgulamak is
te rim . Özellikle çocuklarına dair 
yaptık ları harcama planlarına ve 
bütçelerine m utlaka çocuk der
gilerin i ve k itaplarını da ekleme
leri ge rektiğ in i hatırla tırım . Ço
cuğunun okumadığını söyleyen 
bir ebeveyn, öğrencilerin in oku
madığından yakınan bir ö ğ re t
men öncelikle okunacak nesne 
olarak derg iye /k itaba  nasıl bak
tıklarını sorgulam alıdırlar. Oku
nacak nesne b ir tem el ihtiyaç 
maddesi m idir, değil m idir? Bu, 
cevabı verilm esi gereken önemli 
b ir sorudur.

11) Size göre çocuk dergisini 
veya kitabını temel bir ihtiyaç 
maddesi olarak gören ebeveyn 
ne yapmalı o hâlde?

Ö n c e lik le  c o c u ğ lin u n  r ln n rıı

bilgiyi alacağı dera iv i/k itab ı te r 
cih etm elid ir. Buna ilâveten ço- 
cuğu " çeken" diğer uyaranlarla 
rekabet edebilecek, başka bir de
yişle çocuğu kendisine bağlaya- 
bilecek ye tk in lik te  bir dil, biçim 
ve sunuş g e liş tirm iş  olmasını 
aram alıdır alacağı üründe... As
lında ileri sürdüğüm bu standardı 
tes t etmenin anne-baba açısın
dan nispeten kolay olduğunu da 
söy leyeb ilir im . Z ira  çocuk bir 
ürünü belki ilk kez ebeveyninin 
elinden alacaktır, ama o ürünle il
gisini sürdürmesini b izatih i ürü
nün kendisi sağlayacaktır. Ürün, 
bunu sağlayamazsa zaten o eve 
g iriş vizesini de kaybetm iş ola- 
caktır. Bu noktada belki şu öne- 
rilm eli; arada bir çocuğu farklı 
ürünlerle de tanıştırm ak gerekir 
ki çocuk kendi te rc ih le rin i e leşti
rel bir süzgeçle gözden geçirm e
yi ve kendine has te rc ih le r oluş
turm ayı öğrensin. Bu arada he
men şunu da ifade etm eliy im ; an
ne-baba “ ve li" sıfatıyla çocuğu
nun doğru keşiflerde bulunması
na rehberlik etm elid ir. Bu ebe
veynin vazgeçmemesi ve -hele 
günümüzde- çocuğa devretm e
mesi gereken bir roldür. “ Aşırı 
özgürlük çağı"nda bu ifadem ya
dırganabilir ama çocuğu “ çeken" 
ve çekerken az önce sahip olduk
ları avantajlarından bahsettiğ im  
yayın ların olduğu bir dünyada 
yaşadığımız unutulmamalı. Çağın 
muzır ırmağına “ eh li"m izi kap tır
mamak ve "eh lim izi ateşten ko
rum ak" zorunluluğumuz hatırda 
tutu lduğunda bazı şeylerin te rk  
edilemez ve devredilemez vazi
felerden olduğu daha iyi idrak 
ed ilecektir. Tabii çocuğun kan 
bağıyla “ ve li"s i olan anne-baba- 
sının bu vazifesinde, yayıncının 
da "m üm inlerin  müminlere ve li" 
kılındığı b ir din ailesinden oldu
ğunu unutmadan, çocuğa "kolay

olan! kolaylaştırm ası”  çj9r9ktlğl~ 
nin idrakinde olması bir 7 o rıın lu -  

luktur. Kısacası yayıncı doğru b il
giyi, uygun tekn ik ve sunuşla, gü

zel b ir biçimde, iyi b ir dille, kabu
lü kolay bir biçimde, ilkeli bir 
tarzda sunmalı; aile bu ürüne ço
cuğunun kolay ve is tik ra rlı b ir şe

kilde ulaşmasını sağlamalıdır.

12) Son olarak iki sayıdır 

okurlarıyla buluşmuş bir dergi
olarak ne gibi geri bildirimler al
dığınızı sormak istiyorum.

Hamdolsun, oldukça olumlu 
geri b ild irim ler aldık. Özellikle din 
bilgi ve kü ltürünü edinmenin eğ

lenceli ve zevkli b ir süreç olabile
ceğini, çocuklarım ızın kimsenin 

zorlaması olmaksızın kendi istek 
ve iradeleriyle  dergiyi bir gecede 
b itird ik le rin i, gözlerindeki neşe 

ve hazzı gördük. Bizi duygulandı
ran örnekler yaşadık: B ir anne
nin, çocuğunun kendisinin zorla

masına nerek. duymadan dergiyi 
okumasından duyduğu memnuni
yetle  otuz dergi birden alıp çev
resindeki çocuklara hediye e t

mek istemesi; dergiyi babasının 
eve getird iğ i gece baştan sona 
okuyup bulmacayı sabaha bırak

madan çözerek sabahleyin çözü
münü büromuza getiren çocuk; 

"D erg iy i öğrenc ile rim e kaynak 
eser olarak önereceğim ." diyen 
eğitim ci; "Çocuğum kadar ben de 

baştan sona ilg iyle okudum." d i
yen anne gibi... Ayrıca derginin 
abonelerine hediyesi olan "Son 

Mühür" isim li kitabı ders kitabı 
olarak gören ve elinden düşür
meyen öğretmen arkadaş; derg i
deki yazısından te l i f  a lm ayıp 

abonelik hediye eden yazar arka
daş gibi onlarca örnek... "Rabbi- 
mizin faz lı" kısacası. □

1 Cüneyt Okay, Eski H arfli Çocuk
Dergileri, İstanbul, 1999, Kitabevi.
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Şiir

nsanlar, belli değerler çerçe- 
vesinde b irh irleriyle i l işki ku-

ü rarlar. Bu çerçevenin ortak 
değerlerle doldurulmasıyla kültür 
ve medeniyetler ortaya çıkar. Za
ten insanı ve insanlığı değerli kı
lan da sahip oldukları değerlerdir. 
Bunun için tarih  boyunca pey
gamberlerden edebiyatçılara ka
dar bu görev yerine getirilm eye 
çalışılmıştır.

İnsanoğlu yaratıldığından bu 
yana iyi ve kötü değerlerin müca
delesi devam etmektedir. Bu mü
cadeleden en çok da insanlık bah
çesinin tomurcuğu olan çocuklar 
etkilenm iştir. Çünkü onlar, her ya
zının yazılabileceği beyaz bir say
faya benzerler.

İnsanın bütün öze llik le rin in  
genlerinde kodlandığı gibi, bir m il
letin sahip olduğu değerler de ke
limelerde kodlanmıştır. Bu nokta
da çocuk edebiyatına, özellikle de 
çocuk şiirine önemli görevler düş
mektedir. Çünkü şiir, kelimelerle 
meydana getirilen bir ses ve mâ
nâ çiçeğidir. Bu sebeple çocuk şi
iri, çiçek dilli olmalı ve çiçek saflı
ğındaki değerleri taşımalıdır göz- 
bebeklerimize. Çünkü:

Merih'le Dünya, /  Dünya'yla 
Venüs, /  Dokuz ka rdeştir./ Se- 
mâ'yla Işık, / Işık’la Semâ, /  Yıldız, 
kardeştir. /  Güneş’le Hilâl, /  Hi- 
lâ l’le Güneş, /  B ir kız kardeştir. /  
Çocukla şiir, /  Şiirle çocuk, /  İkiz 
kardeştir

Çocuk şiirinde değerler konu
sunda iki görüş ortaya çıkmıştır. 
İlk görüş, didaktik boyutun öne çı
karılması; ikinci görüş, yönlendiri
ci olmayan, sorgulayıcı ve sezdiri- 
ci boyutun öne çıkarılması yönün-

DEĞERLER

Bestami Yazgan

ması mümkün değildir. Her kelime 
yüzyıllar boyunca aktığı ses ve 
mânâ ırmağında yunup yıkanmış; 
kendine has renkler, kokular ve 
çağrışımlar kazanmıştır.

"Yüz”  sözcüğü yerine kullan
dığımız "çehre''de maddî bir gü
zellik, "sîma"da ise manevî bir gü
zellik gizlidir. "S ura t" kelimesini 
duyunca suratımızın ekşidiği de 
bir vakıadır.

Bir beyaz kelebekten /  Duy
dum güzel adını, /  Çiçek yaprağı 
gibi /  Kim takmış kanadını? /  Sı
cacık yuvaları, /  Anneleri var mı
dır? /  Aman Allah'ım yoksa, /  
Bunlar öksüz kar mıdır?

Yukarıdaki şiirde şair "Kim 
takmış kanadını?" ve "Aman Al
lah'ım yoksa!" derken hayretle 
beraber bir değer aktarımında bu
lunmaktadır.

Değer aktarımında asıl önemli 
olan bunun nasıl yapılacağıdır. Bu 
konuda gül örneğini verebiliriz. 
Gül, gerçekten güzel bir çiçektir: 
Yaprağının rengiyle gözümüzü, 
kokusuyla gönlümüzü okşamakta-

Bu işi ustaca yapan çok şa iri
miz var elbette. Burada onlardan 
birkaçının şiirini sunmak is tiyo 
rum.

M.Ökkeş Evren Cami şiirinde 
değer aktarımını günümüz çocuk
larına seslenen bir dille gerçek
leştirir:

Ne çok sevinirim  /  Açılınca ka
pım. /  B ir de babasının elinden 
tutmuş /  Çocuklar geldiğinde /  
Küt kü t a ta r kalbim, /  Elim ayağı
ma dolaşır. /  Sıkılmasınlar diye 
kulaklarına e ğ ilip /H o ş  geldin, de
rim  sessizce /  Hoş geldin evine. /  
Tanıtırım kendimi, /  Bak kubbeme 
/  Ne kadar büyük değil m i? /  Mi
narem kalem gibi. /  Bu mihrap, /  
Şu minber, /  Rengarenk tespihle
rim... /  Seni yine beklerim.

Yusuf Dursun ise Neler Ver
mezdim  şiirinde bir çocuğun pey
gamber sevgisini şu dizelerle an
latır:

Peygamberi görmek için /  Ne
le r neler vermezdim ben. /  Harçlı
ğımın yarısını, /  Yumurtanın sarı
sını, /  Elmaların irisini, /  Hayır ha-

dlr. Fakat onu koklarken dikkatli 
olmazsak dikenleri canımızı acıta
bilir. Gül gibi güzel olan değerleri
miz de öyle aktarılmalıdır ki, ço
cuk, onun güzel rengini ve koku
sunu algılasın ama dikenler göze 
batmasın.

-yırhepsinr/-Verm ekisterdim .—  
Sonuç olarak diyebiliriz ki: Ço

cuk şiirinde pergelin bir ucunun 
yerli ve m illî değerlerde kalması 
şartıyla diğer ucunun bütün dün
yayı dolaşması gerektiği de unu
tulmamalıdır. m

dedir. Bu iki görüşte de yöntem 
konusunda farklılık olmakla bera
ber, şiir aracılığıyla değer aktarı
mının kabul edildiği görülm ekte
dir.

Malzemesi kelimeler olan şi
irin değer aktarımında bulunma
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Gezi/İzlenim

EL-MUAZZAMA TREN 
İSTASYONUNDA BİR ŞAİR...

Necip Yolcu

anlılarırThayatında olduğu 

gibi toplum ların da 'ece li' 
vardır. Kur’an'da 'her to p 

lum için b ir ecel va rd ır" buyrulur. 

(Yunus 10/49). En uzun süren 
im p a ra to rlu k la r arasında yer 

alan Osmanlı da bu eceli yaşa- 

mıştır. E lbette yıkılış sebepleri 
değişik açılardan ta r tış ıla b ilir . 

Yazımızın konusu bu değil.

Yıl, 1915..

Bu ta rih ten  yaklaşık bir bu

çuk sene önce Balkanları kaybet
mişiz. Koskoca imparatorluk, Ye- 

men'den Balkanlara, Irak'tan Ga- 
liçya'ya kaynıyor. Büyük güçler 

OsmanlI'yı parçalama sevdasına 

düşmüşler. Bu amaçla yedi düve

le mensup ordular Çanakkale ön

lerine gelmiş, demirden zırhlarını 
b ir duvar gibi örmüş, modern si
lahlarıyla ateş kusuyorlar. Ça

nakkale 'de M üslüm an-Türk'ün 
var gücüyle ateşle im tihanı sürü

yor. Osmanlı ordusu Allah'a olan 

imanıyla akıl almaz derecede d i
reniş gösteriyor.

Bir ta ra fta  şâir-i meçhûlün, 

"giden gelm iyor, acep ne iş t ir "  
dediği Yemen'de Zeydi imamla

rın önderliğindeki güçlerin vur-

Kâç tak tik le rine  karşı, Anadolu 

evlâtları d ireniyor. Çünkü Anado
lu'nun güvenliği Yemen'den baş

lar. Yemen dramı, ayrı bir sayfa 

tarih im izde.

OsmanlI’nın 1514 den İ918 e 

kadar, 414 yıl yöne ttiğ i b ir coğ

rafyanın adı. Yıllarca İstanbul'da 

beslenen Şerif Hüseyin İng iliz ler
le işb irliğ i halinde. Bazı Arap ka

bileleri para, makam karşılığında 
kışkırtılarak Osmanlı yönetim ine 

karşı isyanlar ateşlenmek üzere. 

İşte böyle bir a tm osfer içerisinde 
şâir Mehmet Âkif başkanlığında 

bir heyet Hicaz'a, Necid ve Ye- 

men'e kadar gidecekleri uzun bir 

yolculuğa çıkıyorlar. Amaç, bölge 
insanlarına güven vermek, em

peryalizm in oyununa gelmemele

ri konusunda onları uyarmak. Bu 

bölgede olup b iten leri payitahta 
rapor etmek vb. gibi özel görev
leri yerine getirm ek..

Sultan II. Abdülhamid Han İs

tanbul'dan Medine'ye kadar ray
lar döşeterek dem iryolu yapmış. 

Yemen’e kadar uzatmak istiyor, 

ama başarılı olunamıyor. Demir

yolu ağı, Şam, Bağdat, Medine 
üçgeninde uzayıp g id iyor. Meh
met Â kif ve arkadaşları İstan
bul'dan Medine'ye giden trene b i
niyorlar. Şam-ı Şerîf'i geçip Tiha- 
me çölünde bulunan el-Muazza- 
ma tren  istasyonunda duruyor
lar. Burası, M .Akif'in 'Necid Çölle
rinden Medine'ye' ş iirinde "üç ay  
Tehâme deyip çiğnedim beyâbâ- 
n ı"  dediği yakıcı çöl ortası..

18 Mart 1915
el-Muazzama tren  istasyonu. 

Dışarıda kavurucu sıcakla b irlik te  
kum fırtınası v a rr  el-Muazzama, 
Medine tren  istasyonundan bir 
önceki istasyondur. Tren mola 
verir. Bu istasyonda inen Meh
m et Â kif ve arkadaşları sadece 
İstanbul, Şam ve Medine ile gö
rüşme imkanı olan te le fon kulü
besine koşarlar. Akılları fik ir le r i 
geride bütün hızıyla devam eden 
Çanakkale savaşındadır. Epey bir 
uğraşıdan sonra İstanbul'la bağ
lantı kurulur. Karşıda Enver Pa- 
şa'nın gür sesi: "Müjde! Müjde! 
Kahraman M ehm etçiklerim iz Ça
nakkale'n in geçilm ez olduğunu  
yed i düvele g ö s te rd i."  Başta 
Mehmet Âkif ve arkadaşları bü
yük bir sevinç çığlıklarına karış
mış tekb ir ve gözyaşlarıyla kız
gın kumların üzerinde şükür sec
desine kapanırlar. Çoktan beri, 
zafer kavramına hasret kalmıştı 
Anadolu insanı. Çanakkale zaferi, 
Kurtuluş savaşımızın b ir mukad- 
dimesiydi, b ir provasıydı, b ir mo
tivasyonuydu. Küffâr, Çanakka
le 'yi geçemediğine göre, Anadolu 
hiç geçilemezdi. Hiç kimse dur
duramazdı artık m ille tim izi. Çün
kü o Çanakkale'de henüz bıyığı 
bile çıkmamış, onbeşliler, lise li
ler, tıbb iye lile r, harb iye lile r ve
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m uallim ler cihad ederek şehadet 
şerbetin i içm işti. Büyük bir ente
lektüel k itleyd i bunlar. Osmanlı 
h interlandına bağlı bölgelerden 
m ücahitler vardı bu şehitler ara-
sında. Katkaslardan, Balkanlar- 
dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, 
Turan ’dan, Anadolu 'dan, A fr i

ka'dan vb.

el-Muazzama Tren İstasyonu 
Dile gelse de bir konuşsa, ne

lere şâhit o lm uştu Ya Rabbi! Me
dine sevdalıları buraya geldiğin
de Peygamber kokusunu duyar 
duymaz heyecana kapılırdı. İs
tanbu l Haydarpaşa'dan kalkan 
tren, ta rih im ize  Sürre alayları 
olarak geçen Hicaz ahâlisine kar

şılıksız dağıtılm ak üzere katar 
katar yiyecek, giyecek gibi ih ti

yaç maddeleri taşırdı Medine'ye, 
oradan sevkedilm ek için Mek

ke’ye.. OsmanlI'nın y iğ it evlatları, 
Medine tren  istasyonunun bulun
duğu Anbariye'deki bugün ma

hallenin adıdır- depolanan şeker, 
un çuvallarını sırtlandıkları gibi 

kapı kapı ih tiyaç sahiplerine da
ğıtırdı. Peygamberim izin soyun- 
dandır diye Mehmetçik, ahâliyi 
işçi ve h izm etli olarak asla kul
lanm am ıştır. Gerçekten Hâdi- 

m u’ l-Haram eyn o lm uştu r Türk 
m ille ti yüzyıllar boyunca. Medi
ne'de evinde Osmanlı âşığı allâ- 
me Prof.Dr. Muhammed Avvâ- 
me'yi z iyare t e ttiğ im izde, İslam 
âleminin başına gelen felâketler, 
Osmanlıya yaptıkları ihanetle r
den dolayıdır, d iyor ve gözleri 

buğulanıyordu.
el-M uazzam a tren  is tasyo- 

n u -___________________________

kalem. Yönünü Medine’ye Ravzâ-
i Mutahhara’ya çevirm iş, Efendi
mize müjde ve rir gibi, gözyaşları 
içerisinde Çanakkale Destanı’nı 
yazmaya başlamıştı. O, aslında 
Boğaz Harbi şiirinde, "Ey şehîd 
oğlu şehîd! İsteme benden mak- 
ber/Sana âgûşunu açmış duru
yor Peygam ber" derken, manen 
Resûl-i Ekrem 'i gö rü r g ib iydi. 
Evet, Çanakkale ya da Boğaz 
harbi şiiri İstanbul’da değil, Hi
caz'da el-Muazzama tren  istas
yonunda yazılmıştı.

Şehâdet ve şehitliğ in  ne anla
ma geldiğini genç nesillerim ize 
kavratmak için gelin "Boğaz Har
b i"  şiirin i bir defa daha okuyalım:

Şu Boğaz harbi nedir? Var 
mı ki dünyâda eşi?
En kesif orduların yükleniyor 
dördü beşi.
Tepeden yol bularak geçmek İçin 
Marmara'ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık 
bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd kİ ufuk
lar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu:

akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, 
hakikat mahşer.
Yedi İklimi clhânın duruyor kar
şında,
Ostralya'yla beraber bakıyorsun: 
Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler 
rengârenk:
Sâde bir hâdise var ortada: Vah
şetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi 
bilmem ne belâ...
Hani, tâuna da züldür bu rezil İs
tilâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o 
mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise 
hakkıyle, sefil.

(...)

Bugün bu şiiri okumaya ve 
muhtevasını kavramaya çok ih t i
yacımız var. Çanakkale'de des
tan la r yazdıran kahram anlarım ı
zın güç ve destek aldıkları mane
v iya t kaynağını b ir kere daha ha
tırlayalım . O rûha, o irfâna, o ma
neviyata ve o medeniyete yen i
den şuurlu b ir şekilde sahip çıka-

Mehmet Âkif, çok dolu, âdeta 
şiire hâmile. İstasyon binâsından 

biraz uzaklaşmış, bir kum tepeci
ğinin ardında ağlıyor ve önündeki 
çöl kumları yağmur yağmış gibi 
ıslak. B ir elinde kâğıt, bir elinde

bir AvrupalI'
Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırt
lan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesl, yâ- 
hud kafesi!
Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün

lım.
Rûhunuz şâd olsun ölümsüz 

şehîtler, Cennet kuşları.
Senin de ruhun şâdolsun nur 

sakallı A kif'im iz. Dünya durdukça 
yaşayacağına imanımız tam dır. m
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Eskimeyen Yazılar mmet Âfcıf Epscy

a / / y  c k  ı
Edebl'yatl HaStl te lakk i e tt iğ im iz i, fiâSi! b if îTîcSİGk t l i t  
mak is ted iğ im iz i ş im diye kadar çıkan yazıla rım ız e l
be tte  g ö s te rm iş tir. Ş iir iç in, edeb iya t için "sü s ", "ç e 
re z " d iyen le r var. Karnı to k ,-s ırtı pek m ille tle re  göre 
bu söz belki doğrudur. Lâkin b iz im  g ib i aç, çıplak m il
le tle re  süsten, çerezden evvel g iyecek, y iyecek la
zım. Onun iç in  ne kadar süslü, ne kadar ta t lı  o lu rsa  o l
sun, libas h izm e tin i, gıda vaz ifes in i görm eyen edeb i
ya t bize hiç b ir şey söylem ez.

Hele "S a n 'a t san 'a t iç ind ir. S an 'a tta  gaye y ine 
sa n 'a ttır. Edeb iya tta  ede b iya tta n  başka b ir gaye a ra 
mak san 'a tı ta ky id  e tm e k tir ."  g ib i yüksek naza riye le r 
b iz im  id rak im iz in  pek fevk inded ir. Za ten  bu tü r lü  na
za riye le r ahlaksızlığa fe lse fe  şekli veren; edeb iya t 
namına m ille tin  namusuna, hayatına, m evcud iye tine  

"yü rüyen  b ir tak ım  hazelenin eser d iye o rtaya  koyduk
ları bahnam elere revaç ve rilm ek için ile ri sü rü lüyo r.

B ir de biz edeb iya tın  va tan ı o lduğuna iman eden
lerden iz. O sebepten h içb ir m ille tin  edebiyatın ı 
m em leke tim ize  mal e tm ek is tem ey iz .

Şark lıla r her şeyde olduğu g ib i edeb iya tta  pek ge-
r i *  n a m l ı l a r  h o r  c o \ / r l o  n l H ı ı n ı ı  n i h i  o H o h i \ / a H a  n a l /  i l n -  . j — ~ ^ -  v.«-«. j r-'v- ■' ■

\/ —. — ! ! " r— : «Y» s —? rt.-v —~ ! î ! E I M MaI a e» .-.sî -i-— î aL t stt —- U. r ! _
ı a ^ . ı ı a ı  i m i z ,  c ı ı  ı ı c m ı u ^ ı u  a ı ı c ı c r i  a ı  a s m u a  u t \ u ı ı a u ı r

mek üzere yaz ılıyo r. Za ten  b iz im  iç tihadım ıza  göre 
edepsiz lik  başladığı noktada edeb iya t b ite r.
— E lveriş li bu lduğum uz her m evzuu yazacağız.-Hele 

iç tim a i d e rtle r im iz i dökm ekten, ya ra la rım ız ı açıp gös
te rm e k te n  hiç çekinm eyeceğ iz. Bundan maksadım ız 
b ir takım  zava llıla rın  za n n e ttiğ i g ib i m ille ti ele, düş
mana m askara e tm ek değ ild ir. M eram ım ız kend im iz i 
değil m askara lık la rım ızı m askara e tm e k tir . Ta ki ü lfe t 
ne tices i o larak, her gün yapm aktan hiç sıkılm adığı- 
mız hiç azap duym adığım ız b ir sürü fena lık la rı yavaş 
yavaş bırakalım  da e lb ir liğ i ile insanlığa doğru bir 
adım atalım .

G örü lüyor ki biz edeb iya ttan  pek çok şey le r bek li
yo ruz. Evet, m em leke tin  aklı başında olan evladı bize 
yan bakm az cia yard ım  edecek o lu rsa  neden Osman
lIların m illi, hakik i, insani b ir edeb iya tı vücuda ge lm e
sin?

Yazılarım ızın gerek m evzuunda, gerek üslubunda 
her şeyden evvel bü tün  Osm anlIları düşüneceğiz; ya 
ni m üm kün olduğu kadar halka söy leyecek eserle r
mû\/rlana n û tiro rû n i?  Vnlrca ha\/ac ir*in \/a?ı \/ovma\/o. ..w J »¡JV. v.. , w. w w . v .V-,,, y ««-. yu<-...uyu

ye ltenecek derecede sersem  deçjihz! Zâ ten  a ltı yuz 
bu kadar seneden beri ya lnız havassı düşüne düşüne 
avam olmuş g itm iş iz !

Sade yazm ak b iz im  için as ild ir. Ne zam an bu asıl- 
dan ayrı düşm üşsek, m utlaka  m u z ta r ka lm ışızdır. 
Ya ln ız sade lik te  "c e n n e t” i beğenm eyip  "u ç m a k ” , 
"cehennem "i bırakıp " ta m u "  d iyecek kadar ile ri g ide
cek değiliz .

Hele d ilim iz in  ş ivesin i - is te r N apolyon çizm esi 
çekm iş, is te r İng iliz  çorabı g iym iş o lsun- h içb ir ecne
bi ayağına ç iğne tm eyeceğ iz . Bu hususta ne kadar ta - 
assub, ne kadar m uhafazakarlık  kabilse göste receğ iz . 
Evet, esk ile r g ib i A rapça, Acem ce düşünü lüp  yahut 
ye n ile r g ibi Fransızca, A lm anca te r t ip  ey ley ip  T ü rk 
çe 'ye  ondan sonra naklo lunan yazıla ra  karşı gücüm üz 
y e tt iğ i kadar hücum edeceğiz. Z ira  şu hak ika te  iy ice 
inanm ışız ki: d ils iz  m ille t g ib i ş ivesiz  dil de yaşa
maz; her m em leke t nasıl kendi ta b ii hududu dah i
linde ile rle rse , her dil de kendi f ı t r i l  ş ivesi da
ires inde te ra kk i eder.

Lisanın ş ivesine uym ayan ese rle r mah- 
dud b ir kısım halk arasında b ir m üddet 
yaşar; lâkin sonra da ö lü r g ider.

«s s w! üçü i i i c u c u i y o ı ı i i u a i 3csiı a t  wii ic

tifa d e  e tm ek is teyeceğ iz . Yoksa ecnebi em tiasını 
ye rli metaı ye rine  sa tm ayacağız. S im sarlığın bu tü r 
lüsü do landırıcılık o lduktan  başka kendi h iss iya tım ı
zın, kendi e fkarım ızın  elhasıl kendi hayatım ızın kıya
m ete kadar iş lenm eyerek ham eşya sırasında ka lm a
sına sebep o lu r ki hem ayıp hem günah tır. P e tro lün  
nasıl çıkarıldığını, nasıl ta s fiye  ed ild iğ in i öğrenen Os
manlI E rzu rum ’daki, Ira k ’ta k i m aden le rim iz i iş le tm e 
ye ça lışm alıdır. Yoksa A m erika 'dan , Rusya'dan, Ro
m anya'dan teneke  teneke gaz taşıyacak sonra da 
ye rli m ahsulü d iye bizi kandıracak o lursa biz onun 
m adenciliğ inden b ir şey an lam ayız!

D arılm asın lar, gücenm esin le r ama san 'a tka rız  d i
ye meydana atılan b ir çokla rın ı biz adi b ire r s im sar 
bulduk: Adi kaydını da ilave ed iyo ruz; çünkü en le rin  
belli e tm eyecek kadar m ahare t g ö s te re m iyo rla r.

S eb ilü 'rreşad ’da görü lecek ese rle r kaba olacak, 
saba olacak lâkin ye rli malı o lacak, h içb ir ta ra fında  
başka m em leket mahsulü o lduğunu g ö s te r ir  damgası 
bulunm ayacak. B ir de az çok b ir ifade te 'm in  edecek. 
Şayed ahlaki, iç tim a i h içb ir fa ide  te 'm in  e tm ezse za
rarı bari o lm ayacaktır ki b ir nazara göre bu da fa ide 
dem ektir.



Etkinlikler

l ir t t i. Ve çocuklara m etafiziğ in 
severek aktarılmasında duyarlı 
yazarlara önemli görevler düştü-

SALINCAK TOPLANTILARI
SÖZCÜKLERİ VE DÜNYAYI OKUMAK

Nehir Aı/dm Gökduman

Salıncak Yayınları'nın düzen
lediği Sözcükleri ve Dünya
yı Okumak konulu seminer 

31 Ekim 200 6  tarih inde, 25. Tü- 
yap Kitap Fuarı Marmara Konfe
rans Salonunda gerçekleştirild i. 
Abdülvahap Akbaş, Olcay Yazıcı, 
A lparslan Durmuş, Nehir Aydın 
Gökduman ve Bestami Yazgan'ın 
katıldığı semineri Mustafa Aldı 
yönetti.

Çocuğun değerleri edinmesin
de, çocuk edebiyatının etkisinin 
tartışıldığı seminerde katılımcı ya
zarlar sunumlarında önemli nok
talara değindiler. Seminerin açılış 
konuşmasında, çocuk edebiyatı
nın dilin ve çizginin estetik buluş
masıyla çocukların kendini, yaşa
mı tanıma ve tanımlandırmaların- 
daki önemine değinen Mustafa Al- 
dı'nın çocuk edebiyatında çocuk 
ve metafizik değinişinin özellikle 
Kemalist sol çevreler tarafından 
sıkça eleştirild iği; fakat aynı çev
reler tarafından çocuk kitapların
daki hurafelerin söz konusu edil
mediği tesbitin in ardından, ilk sö
zü Olcay Yazıcı aldı.

■Çocuk ve M etafiz ik ' konulu 
sunumunda Olcay Yazıcı özetle 
şunlara değindi: Çocuk edebiya
tında çocuğun doğasıyla özdeş- 
leştirebileceği m etafiz ik konusu 
önemle ve d ikkatle yer alması 
gereken unsurlardan b irid ir. Ço
cuğun kendini tanıma ve tanım-

landırmada, hayata geliş gayesi
ni belirlemede dini imge ve söy
lem lerin yeri büyüktür. Türkiye 
şartlarında ise çocuk yayıncılığı
nın henüz istenen noktada olm a
dığını belirten Yazıcı; çocukların 
daha çok tica ri amaçlarla basıl
mış n ite liks iz  kitaplara yönlendi
rild iğine, yayınevlerin in işin kola
yına kaçarak daha çok çeviri k i
tapları yayınladığına değindi. Ya
zıcı, rastgele çevrilen kitaplarla  
çocukların farklı kü ltü rle rin  ve di
ni görüşlerin etkisinde kalabile
ceğini; çocuk doğasının örselen
memesi için çocuğun basit ve 
özüne uygun olana yön lend iril
mesi gerektiğ in i, çocukların fıtr i 
olanı bir çırpıda kavradığını be-

ÖÛ^Sr-

İsumbul Kitap Fııarı 
Çeyrek Yüzyılı 0  
(jeride Bırakıyor. 1

ğünü söyledi.
Seminerin ikinci konuşmacısı 

Abdülvahap Akbaş'tı. Abdülva
hap Akbaş, 'Çocuk Öyküsünde 
Değer Sunumu’ konulu sunumun
da şunlara değindi: Çocuk öykü
sünde değerler çocuk kalbine de
ğen, çocuğun doğasıyla bütün
leşmiş bir çabanın ürünü olmalı
dır. Öncelikle çocuk Öyküsünün 
tekniği iyi b ilinm elid ir. Ayrıca öy
küde çocuk dilini yakalama, ço
cuğun ilgi noktalarını belirleme 
ve bu eksende yol almak önemli
dir. Çocuklara yazm ak aslında 
ye tişk in le re  yazm aktan  daha 
güçtür. Çocuk yazınında evren
sel değerler her toplum da birb i
rine yakındır. Ancak çocuk kitap
larında düz, öğütvari ve yalnızca 
mesaj ağ ırlık lı an la tım lardan 
uzak durulmalıdır. Mesaj elbette 
olmalıdır. Fakat bu s iv ri cümle
lerle d illend irilm em elid ir. Mesela 
babası evi bırakarak uzaklara gi
den bir çocuğun her gün tren yo
luna çıkarak tren in  yolunu gözle
yişi babasını ne çok özlediğinin 
bir göstergesidir. Çocuk ruhunun 
babaya olan ilgi ve alakasını an
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latırken, evini bırakarak uzakla
ra giden babaların yaptığının 
doğru olmadığını ille de vurgula-

dern H urafe ler' olarak çocuk k i
taplarındaki cin, peri, cadı, sihir, 
büyü gib i o lgu ların  tanım  ve

levi' konulu sunumunda, Türk i
ye'deki çocuk dergic iliğ in in güç
lüklerine değinerek başladığı ko-

mak gereksizdir. Bunu kurgu ve olum suzlukları üzerinde durdu. nuşmasında, çocuklar için çıkarıl:
çocuk içselliğ iyle vermek daha 
doğrudur.

Seminerin üçüncü konuşma- 
cısı, ve şair k im liğ iy le  tanırian 
Bestami Yazgan ise, çocuk ede
biyatında ‘Çocuk Şiirinde Değer
le r'tem a lı sunumunda şiirin ço
cuk eğitim inde çok önemli bir ye
re sahip olduğunu ve bu değerin 
çocuğun özüne uygun sunuldu
ğunda çocuk eğitim inde büyük 
faydalar elde edileceğini be lirtti. 
Günümüz şairlerince yazılan ço
cuk şiirlerin in bir çoğunun çocuk 
doğasına hitap etm ediğini be lir
ten Yazgan, çocuk şiirinde sade-

Türkiye'de daha çok seksenli y ıl
lardan sonra çocuk edebiyatında 
artış gösteren fan tastik  kurgu- 
nun çocuk doğasıyla özdeşleş
mediğini ve çocuklara batıdan 
aktarılan bu kavram larla batı m i
to lo jis in in  de empoze edildiği be
lirten Gökduman, bu kitaplardaki 
doğaüstü karekterlerle  dini b ilin
cin yıpratıldığı üzerinde durdu. 
Son y ılla rın  popüler fa n ta s tik  
kurgulu eserlerinden olan Harry 
P o tte r kitaplarına ve çocuklar 
üzerinde olumsuz etk ile rine de
ğinen yazar, çocukların fan tastik  
kurgulu kitapların dünyasında re-

mış bir çok dergi olduğunu, fakat 
ebeveynlerin bu alana çok b ilinç
li yaklaşmadığına değinerek; an
lamlı söylem ve çizgi dergi kali
tesini belirlemede etken olurken, 
anne ve babalar daha çok somut 
değerler üzerinde durm akta ve 
ellerine aldıkları dergide önce ço
cukların öğreneceği Kur'an ha rf
lerinin olup olmadığı gibi k r ite r
leri baz a lm aktadılar dedi. Çocuk 
dergilerin in maddi anlamda bir 
k itaptan çok daha fazla maliyete 
ihtiyaç duyduğunu belirten Dur
muş, bu alanda ehil ve bilg ili kim 

lik ve uyumun önemine değindi. 
Ve kendi çalışmalarından örnek
ler sundu.

Seminerin dördüncü konuş
ması Nehir Aydın Gökduman ise, 
'Çocuk Edebiyatında Postm o-

el yaşamdan uzaklaştıklarını ko
laycılığa ve tem belliğe özend iril
d iklerin i be lirtti.

Seminerin son konuşmacısı, 
Alpaslan Durmuş ise, 'Çocuk Der
gilerin in Değer Aktarım ındaki iş-

selere ih tiyaç bulunduğunu, bi
linçli bir ekiple üretilen bir derg i
nin çocuk yazınında önemli bir 
boşluğu dolduracağını b e lirtti. Ve 
yayına giren B ird ir B ir dergisi 
hakkında bilgi verdi. □

Entelektüeller Edward Said Anısına İstanbul'da Buluşuyor 
ULUSLARARASI ORYANTALİZM SEMPOZYUMU 

9-10 ARALIK'DA İSTANBUL'DA

i  stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültüre l ve
I  Sosyal iş le r Daire Başkanlığı, Türk düşünce- 
8 sine katkı sağlamak amacıyla 9-10 Aralık 

2006  ta rih lerinde Cemal Reşit Rey Konser Salo- 
nu'nda Edward Said anısına Uluslararası Oryan
talizm  Sempozyumu düzenleyecek.

Dünyaca ünlü ente lektüellerin  bir araya gele
cekleri sempozyuma Gayatri Chakravorty Spi- 
vak, Hasan Hanafi, Robert J. C. Young, Reina 
Lewis, Pervez Manzoor, Boby S. Sayyid gibi 
önemli isim lerin yanı sıra Türkiye'den de Şerif 
Mardin, llber Ortaylı, Jale Parla, Fuat Keyman,
Turgut Cansever, Korkut Tuna gibi Türk düşün
ce hayatına yön veren değerli akademisyenler ve 
araştırm acılar katılacak.

Sempozyum 8 Aralık 2 0 0 6  Cuma günü Dol- 
mabahçe Sarayında, saat 19:0Ö’da gerçek leştiri
lecek. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Şerif Mardin'in "Türkiye'de Oryantalizm Tar
tışmaları ve Algısı" başlıklı bir konuşmasıyla baş-

layacak.
S e m p o z y u m 

daki teo rik  ta r tış 
m alara görsel 
katkı sağlaması 
amacıyla "O ryan
ta lis t G ravürler" konulu bir sergi düzenlenecek. 
O ryanta list gravür alanında önemli yerli ve ya
bancı ürünlere yer verilecek sergi sempozyumun 
ilk günü ve 9 Aralık 2006  Cumartesi günü ziya
ret edilebilecek.

Türkiye'de bugüne kadar oryantalizm  üzerine 
yapılmış en önemli bilimsel toplantı özelliğine sa
hip olan sempozyumda "Edward Said Anısına: 
Şarkiyatçılığın Sınırlarında Dolaşmak", "Şark Ne
redir; Şarkiyatçı Kim dir?” , "Tarihsel Bir Tecrübe 
ve Macera Olarak Şarkiyatçılılık", "Karşılaşmalar: 
Şarkiyatçılık Ekseninde Medeniyetler Arası İlişki", 
"Hayali Doğunun Batılı Görünümleri: Şarkiyatçı 
Sanatlar" başlıklı oturum lar gerçekleştirilecek.
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YAZARLIĞININ 50. YILINDA
RASİM ÖZDENÖREN'E (COK SESLİ BÎR) SAYGI’ 9

ZAFER ÖZDEMİR

L

¡ mD ile kolay tam  yarım yüz yıldır yazıyor, 
Rasim Özdenören. Batılı söylemin edebi
yat, kü ltü r ve düşünce hayatında hakim 

söylem haline geldiği; "b ir yerle r"e  gelmenin, 
"b ir yerle r"de  anılmanın şartı kabul edildiği b ir 
dönemde "Müslümanca Düşünme" kavramını ve 
farklılığını geliştiren Rasim Özdenören Yazarlı
ğının 50 . yılında.

Kimlik ve kişiliklerin parçalandığı, çok ciddi 
çözülmenin yaşandığı bir çağda hikayeci, deneme 
yazarı, düşünce adamı kimliğiyle müslümanca 
düşünmenin öncülerinden oldu. Bu, onun yazarlı
ğının 50. yılına varmasının neler ifade ettiğ i nok
tasında bizleri tekra r düşünmeye sevk ediyor.

B ir insanı anlamak, yazarlığının ellinci y ılın 
da b ir yazarı anlamak ve Rasim Özdenören'i an
lamak... Bu çerçevede Asım Gültekin ve M. Fur- 
kan Gümüş’ün öncülük e ttiğ i Rasim Özdenö- 
ren'e Saygı programı Kasım ayı içerisinde dü

zenlendi. Yazarın aynı adlı hikayelerinden TV f i l 
mi yapılmış "Çok Sesli B ir Ölüm" ve "Çözül- 
me"nin gösterim lerin in yapıldığı, müzisyen Ta
ner Yüncüoğlu'nun Rasim Özdenören'in ikizi 
Alaaddin Özdenören'in şiirlerinden bestelendiği 
eserleriy le katıldığı, Rasim Özdenören'le b ir 
söyleşinin gerçekleştirild iğ i ve Erdem Bayazıt'la 
Mavera yıllarına uzandığımız, Özdenören'in de- 

_ nemeleri, h ikayeleri, okur üzerindeki etk is i sıra
sıyla Turan Koç, Sadık Yalsızuçanlar ve Mücahit 
Küçükyılmaz’ ın tesp itle ri ile ortaya konurken 
Rasim Özdenören portresi de belirg in leşiyordu.

Bu tü r program ların yazarın sağlığında ger
çek leştiriliyo r olması kıymet bilme anlamında 
fazlaca yapılm ıyor maalesef. Bu anlamda ka tı
lımcılarına çok özel anlar yaşatan nadir prog
ramlara ilg im iz toplumca artar inşallah. Hele 
programda adı geçen Rasim Özdenören gibi bir 
isimse.
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"AKİL ADAMLAR" İSTANBUL'DA!
A. Sabit Tuna

Aralarında İran eski cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İspanya Başbakanı Luis Zapatero, Türkiye Başbaka
nı Recep Tayyip Erdoğan ve Georgetown Üniversitesi İslam Çalışmaları Bölümü Başkam John Esposito’nun da 
bulunduğu “Akil Adamlar Grubu” bir buçuk yıldır “Medeniyetler İttifakı girişimi” adı altında bir araya geli
yordu. Grup, nıhaToturumunu gerçekleştinnek ve “Meâmiyetlei^TitifaluRaponı”nu Birleşmiş Mîlletler Genel 
Sekreteri Kofi Annan’a sunmak için İstanbul’da bir araya geldi.

Bir basın toplantısıyla sunulan rapor, başta Filistin- İsrail sorunu olmak üzere Ortadoğu ve medeniyetler 
arası ilişkiler konusunda iyimser bir tablo çiziyor. Bu girişimin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında organize 
edildiğini söyleyen birçok yazar ve düşünür ise, hazırlanan raporun inandırıcılıktan uzak olduğunu söylüyor. 
Girişimin başını çeken Ispanya’nın halen Irak’ta 1.300 askerinin bulunması ve Ortadoğu’nun hala büyük bir iş
gal altında olması rapor boyunca dillendirilen banş ve ittifak yanlısı söylemle tezat bir durum teşkil ediyor.

bünyesinde İstanbul'da bulunan laşmayı gerektirirken diğer taraf

Hatemi: "Kendi geleneğimiz ve mo
dernliğe ilişkin eleştirel bir anlayı
şa ihtiyacımız var"
"M edeniyetler İttifak ı G irişim i"

kaynaklarına bağlı kalarak ilerleme 
ve terakkiden de yararlanılabilir. 
Bu da bir taraftan geleneği olum- 
suzlamayı değil ona eleştirel yak-

Muhammed Hatemi ve John Espo
sito, Türkiye Diyanet Vakfı'na bağ
lı İslami A raştırm alar Merkezi 
(İSAM)da birer konferans verdiler. 
"İslam Dünyasında Tarih ve Yeni
leşme Anlayışının Yeniden Gözden 
Geçirilmesi" başlığıyla sunumunu 
gerçekleştiren Hatemi, İslam dün
yasının yaşadığı metod problemini 
ortaya koyarak çözümün yeni ve 
eleştirel bir anlayış biçimi oluştur
makta olduğunu belirtti. Hatemi 
şunları söyledi:

"İslam dünyası, bir taraftan ge
leneği olumsuzlayan ve Batı'ya yü
zeysel bakan kesimle diğer ta ra f
tan modernliği mutlak bir biçimde 
olumsuzlayan ve donukluğa eğilim
li iki bağnaz kutup yerine kendi ta 
rihsel durumuyla uyumlu bir mo
dernliğe gereksinim duymaktadır. 
Ancak bu şekilde geleneğin asil

tan da modernliği olumsuzlamayı 
değil ona eleştirel yaklaşmayı kaçı
nılmaz hale getirir.

insan doğuyu simgeleyen ruh 
ve batıyı simgeleyen aklın buluştu
ğu yerdir. Ancak diyalogla bu bu
luşma noktasını görebilir ve onu 
öne çıkarabiliriz. Ancak bu şekilde 
dünyayı Doğu ve Batı'nın aynı ölçü
de muzdarip olduğu halihazırdaki 
yıkıcı kabusundan kurtarabiliriz."

Esposito: "11 Eylül'den sonra İslam 
dünyasındaki Amerikan karşıtlığı
arttı!"
Konferansının konusu "Batı ve İs
lam" olan John Esposito ise konuş
masını ünlü araştırma şirketi Gal- 
lup tarafından İslam dünyasında ve 
Amerika'da gerçekleştirilmiş olan 
bir anket üzerine temellendirdi. "11 
Eylül’den itibaren geçen beş yılda 
İslam dünyasında artan Amerikan 
karşıtlığı ile Batı'daki İslam korku
sunun her ikisi de, çok dinli ve çok 
kültürlü Batı dünyamızda İslam'a 
ve Müslümanlara karşı bir ayrımcı
lık ve düşmanlıktır aynı zamanda 
hızla büyüyen bir tehd ittir" diyen 
Esposito, anketten çıkan sonuçları 
şu şeklide açıkladı: "Ankette orta
ya çıkan sonuca göre, Amerika'da
ki azınlıkların önemli bir kısmı Müs
lümanlara karşı olumsuz duygular

veya ön'^sfyiisr v©  ̂c-
rörizmi engellemek için Müslüman
lara karşı ağırlaştırılmış güvenlik 
kıstasları uygulanmasını destekle
mektedirler. Ankete katılanların % 
44'ü Müslümanların dini inançla
rında çok aşırıya kaçtıklarını söyle
mektedir. Amerikalıların neredey
se dörtte  birine yakını, yani % 
22'si bir Müslüman ile komşu ol- 
ıinak istemediğini belirtmekte, yarı
dan azı da ABD Müslümanlarının 
Birleşik Devletler'e sadık oldukları
na inanmaktadır "  Müslümanlar 
üzerinde yapılan anketin sonuçları
na da değinen Esposito, Müslüman
larla ilgili olarak temel bir ayrıma 
gidilmesi gerektiğini söyleyerek, 
Müslümanları fundamantalist/kök- 
tendinciler ve ılımlılar olarak ikiye 
ayırdı. Hem Müslümanlardaki hem 
de Amerika'daki aşırılıklarla müca
dele edilmelidir diyen Esposito çö
zümün iki tarafın da hatalarını ka
bul ettiğ i ve birbirine yardım etme
ye hazır olduğu bir diyalog süreciy
le gerçekleşebileceğini belirtti.
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Kitap
Hazırlayan: M. Emin Babacan

ARAPLARI NASIL BİLİRDİNİZ? m erkeziye t tartışm aları, Paris A rap  

Kongresi, ayrılıkçı eğilim ler ve A vru-

Yakın tarih im ize ilişkin yazılan ya da 

düşünülen çok şey var aslında. Kimi 
hatıra t, kimi biyografi, kimi de tarih  

kitabı niteliğinde. Söz konusu kay
naklara  ilişkin ka lem lerin  tam am ı 
yerli isimler değil tab iî ki. Dünya hâki
m iyetini sağlamış OsmanlI'nın tarih  

sahnesinden çekilirken geride bırak
tığı derin boşluk ve akabinde dünya
nın orta  yerinde kurulan Cum huriyet 
idaresi. Dolayısıyla yaşanan bu du
rum, sadece bu topraklarda yaşayan  

insanların tecrübe ettiğ i bir durum  

değil, yabancı birçok insanın gözlem 
lediği, değerlendirm eye tabi tu ttuğu  

bir ilhama kaynaklık e tti. Üzerinde  

durulması gereken şey, yapılan de
ğerlend irm enin ta rihsel gerçekliğe  

ne ölçüde tekabül ettiğ id ir, işin tam  

bu kısmında kesin konuşmak ya da 

emin bir ta v ır sergilem ek hayli zor. 
Örneğin, Cum huriyet Tarihi boyunca 

okuduğumuz ve çoğumuzun sorgula
madan öyle olduğunu varsaydığım ız  

'A rap Düşmanlığı' konusu. Araplara  

ilişkin zihnim izde kalan tek  şey, bizi 
arkadan vurm aları ya da kirli olm ala
rı gibi daha başka- düşünceler veya 

'düşünce gölgeleri'.
Böyle bir endişeden ya da sahip 

olduğumuz bilgiyi zanni olma saplan
tıs ından kurtarm a hassasiyetinden  

olsa gerek, ‘Klasik Y ayın ları' söz ko
nusu m eseleye ilişkin bu güne kadar 

tek  ta raflı ve oryantalist bir bakış 

açısı ile değerlendirilen 'A rap-O s- 
manlı ya da Fars-Osm anlı’ ilişkilerine 

fa rk lı bir boyut kazand ıracak  ve 

Türk-A rap-Fars ilişkilerinin daha sağ
lıklı bir zem ine oturtulm asına katkıda 

bulunacak bir d iziyi-'A rap Gözüyle 

Osm anlı'- başlatmış bulunuyor.
Dizinin ilk kitaplarından biri olan; 

‘ ittih a tç ı Bir Arap Aydının A nıları’ 
—Emir-Şekib Arslan-in Osm anlI’nın son

duğu kadar, dönemin önemli şahsi
yetleriy le  yakın İlişkiler kurmuş, siya
si hadiselerin m erkezinde yer almış 

aktif ve m ücadele adam ıdır.' Arslan, 
bütün tepkileri göğüslemiş, hatta  'it 
tihatç ı' olarak nitelendirilm esine rağ
men, önceleri ‘Osmanlı Birliği İdeali' 
ne sıkı sıkıya bağlı biri iken Osman
lI 'n ın  yıkılışından sonra bu idealin de 
beraberinde yıkıldığını görmüş ve bu 

ta rih ten  sonra Arap Birliği düşünce

sini m erkeze alm ıştır. Hülasa, son dö
nem yaşananlara tanıklık yapm ış biri 
olma anlamında Arslan'ın otobiyog
rafisi zihnim ize yeni ufuklar açabilir 

kanısındayız.
Dizinin başka bir kitabı, Selim Ali 

Selâm ’ın hatıra tı olan ‘Beyrut Şehre- 
mininin Anıları (1908-1918) isimli ki
tabı. Samimi ve içten pazarlıksız üs
lubuyla dönem i ayd ın la tan  nadir 

eserlerden biri olması bakımından
örîem'e_öîduk'ça~hal2' bir eser. ‘Selim  
Ali Selâm'ın 1908-1918 yılları arasını 
kapsayan hatıraları, Osmanlı Devle- 
ti'n in  S uriye 'd e  ve bilhassa Bey
ru t'taki son günleri, ittihak ve Terak- 
ki'nin Arap vilayetlerindeki uygula
maları, B eyrut'tak i ıslahat ve adem-i

palı güçler, Cemal Paşa'nın Arap m il
liyetçilerine karşı tutum u gibi Türk- 
Arap m ünasebetleri ve Arap m illiye t
çiliği problem atiği ile doğrudan ilgili 
konularda, olayların m erkezinde bu
lunmuş bir Arap şahsiyetinin bakışını 
ve izlenim lerini yansıtması açısından 
büyük bir önem taşım aktadır.’

‘A rap Gözüyle Osm anlı’ dizinin  

üçüncü kitabı olan 'B ir Osmanlı A rap  

G azetecinin Anıları’ adlı kitap, Şamlı 
gazeteci ve kültür tarihçisi M uham - 
med Kürt Ali'nin tam am ı dört cilt 
olan hatıraların ın İlk cildini ih tiva e t 
m ektedir. Bu kitapta 19. yüzyılın son
ları ve 2 0 . yüzyılın ilk yarısında Şam  

ve Kahire gibi iki önemli şehirde bil
hassa m atbuat alanında etkili bir şah
siyet olan Muhammed Kürd Ali'nin  

çocukluk ve yetişm e yıllarından ga
zetecilik  ve yayıncılık hayatına. Ce
mal Paşa ile ilişkilerinden Arap m illi
yetçiliğine, dönemin önemli Arap ve 
Batılı şahsiyetlerinden, yaptığı İlm î 
ve kültürel içerikli çalışm alara kadar 

birçok konuya dair hatıraların ı bula
caksınız.

Dizinin dördüncü kitabı olan ‘Biz 
Osm anli'ya Neden İsyan E ttik ’ isimli 
eser; Türkiye'de en çok konuşulan ve 

hakkında en çok yorum yapılan konu
yu, yani Arapların OsmanlI'yı arkadan  
vurduğu suçlamasının birinci d e rece
den m uhatabı olan Haşimi ailesine  

mensup
Kral Abdullah'a a it bir kitap. A nı

larını aktardığı eser, İstanbul'da ve 
Hicaz'da geçirdiği çocukluk yılları ol
mak üzere, babası Şerif Hüseyin'in  

Mekke em irliği ve kendisinin Osmanlı 
Meclis-i Mebusan'ındaki Mekke m e
busluğu, 1916' daki büyük Arap isyanı 
gibi başlıklar bu hatıratın ana başlık
larından bazılarıdır. Kitap birçok yö
nüyle zihnim izdeki 'Arap İhaneti' a l
gısını kırılm aya uğratarak, m eseleye

dönem lerine ve Arap-Osmanlı müna
sebetlerine ilişkin samimi bir otobi
yografiden oluşm aktadır. 'Şekib A rs
lan, berrak ve etkileyici üslubu ile ki
tap, m akale, m ektup ve notlardan  

oluşan binlerce esere im za atm ış ve
rimli bir yazar, usta bir polemikçi ol

İd e o lö jik  olarak bakm aktan uzaRlâş^-  

tırm aktad ır.

Klasik Yayınları 
Millet Cad. Gülsen Apt. 19/9 

Aksaray/İSTANBUL 
Tel: O 212 520 66 41 

Fax: O 212 520 74  00
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İSLAM'IN PAPA'YA CEVABI
Mustafa özcan

Papa’nın 12 Eylül 2006 'da  Regensburg’da yaptığı 
konuşma İslâm dünyasını derinden sarstı. Papa 
kendisini dinleyenlere Bizans im paratoru'nun bir İs
lâm âlimine söylediği şu sözleri aktardı: "Bana Hz. 
Muhammed'in getird iğ i yen ilik leri göster... Sadece 
kötü ve insanlık dışı şeyler bulacaksın. Tıpkı vaze t
tiğ i dinin kılıç gücü ile yayılması emrini verdiği g i
bi... Dine davet için, şiddet ve tehd it yerine, iyi ko
nuşma kapasitesi ve doğru akıl yürütm e gerekir..." 
Aslında Papa, Hz. Muhammed'in getird iğ i ve en son 
ve en mükemmel din ile çağları aşan m edeniyetler 
kurulduğunu ve insanlığı huzur iklim ine sokan İs
lâm'ın kılıçla değil gönülleri kazanarak yayıldığnı en 
iyi bilecek insanlardan b irid ir. H ıristiyan dünyasının 
liderinden bunu beklemek hakkımızdır. Gerçi söyle- 
dikleriyle^Neo-Cönlarm beğenisini kazanması Pa- 
pa'nın takip e ttiğ i s tra te jiy i gözler önüne serm ekte
dir. İşte bu noktada bizlere düşen görev; Haçlı Se

fe r le r in i, A vrupa ’nın 
merkezinde hiç b itm e
yen mezhep savaşları
nı, Endülüs'te, Bosna'da 
yaşananları unutan Pa- 
pa'ya ilim le ve kalemle 
cevap verm ektir. İsla
m iye t'i yok sayan veya 
sadece negatif yak la 
şan Batılı ta rih  tasarı
mına a lte rna tif b ir anla
yış ge tirm ektir.
Bu kitap; tevhit, teslis ve 
kılıç ekseninde İslâm'a 
yönelik iftira lara  cevap
vermekte ve İslâmiyet'in 
hak ve hakikat dini oldu
ğunu ispat etmektedir.

Nesil Yayınları
S anayi Cd. B ilg e  Sk. No: 2 

Y e n ib o sn a  B a h ç e liv le r/ls t. 
Te l: 0  (2 1 2 ) 551 32  25

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU 

Tüketicinin Korunması ile ilgili Temel Bilgiler
Şerife Gül Özdemir - Cahide Gülnur Sarı

Hukukun yayg ın laş tırılm as ına  yöne lik  amaç 
doğrultusunda hazırlanan "T üke tic in in  Korun
ması Hukuku" is im li çalışma, tü ke tic ile rin  sıkça 
karşılaştığı problem ler konusunda tü ke tic ile r i

b ilg ilend irm ek, koru
mak ve tü ke tic ile rin  
kendilerin i koruyucu 
g ir iş im le r in i te şv ik  
e tm ek üzere haz ır
lanmış.

T üke tic i Mahke
melerine yapılan baş
vuruların % 84 'ü  tü 
ketic i lehine çözümle
niyor. Dolayısıyla tü 
ke tic in in  hak arama 
mekanizmasına katıl-

n v . ması, yasanın sağla-Danışman Yayınları „  .
Ş e h it P ilo t M a h m u t N e d im  Sk. c*1̂ 1 9en'Ş koruma ne-

N o :1 5 /2  A ksa ray /İS T A N B U L tices inde, tü ke tic iye
Tel: 0 (2 1 2 ) 5 3 3  80  59  büyük olanaklar tan ı

yor. Örneğin, aldığı malın ayıplı olması durum un
da tüke tic iye  30 gün içerisinde sözleşmeden 
dönme, malın ayıpsız olanı ile değiştirilm esin i is
teme, ayıp oranında bedel ind irim i veya ücretsiz 
onarım isteme gibi seçim lik haklar tanınmış. Bun
lardan hangisini kullanacağını belirleme hakkı da 
tüke tic iye  verilm iş. Tüketicin in sadece bu hakla
rının bilincinde olması dahi, kendi nezdinde ü re ti
ci, satıcı veya sağlayıcıya karşı b ir koruma teşkil 
edecektir.

Tüketic iy i bu mekanizmaya katılmaya teşvik 
etmek için, mevzuatların arasındaki ulaşılması 
zor ve ağır meseleler herkesin anlayabileceği şe
kilde bir araya getirilen kitapta, kanun maddele
rinin hemen altına; ilg ili yönetm elik, uygulama şe
killeri, çeşitli örnekler, Yargıtay kararları ve mü
eyyideler yerleştirilm iş \ie tüke tic ile rin  korunm a
sı hakkındaki tüm  b ilg iler genel hatları ile bu ki
tapta  toparlanmış. Yine okuyuculara faydası ola
cağını düşünülen bazı sözleşme örneklerine de 
k itapta  yer verilm iş.
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Umrarı - EK

2- ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 
VE ALINABİLECEK TEDBİRLER

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Çocuk ve şiddet; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde konuşulan dünyasal bir sorun

dur. Bu sorunla etkili bir biçimde baş edebilmek için, çeşitli düşünceler öne sürül

mektedir. Yapılan farklı etkinliklerden iki tanesini ek olarak sunmayı uygun bulduk. 

İlki 28-31 Mart 2 0 0 6  tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın uluslararası katılımlı ola

rak düzenlediği Şiddet ve okul Sem pozyum ’un sonuç bildirgesi. İkincisi ise Çocuk 

Vakfı’nın 2 0  Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle açıkladığı Türkiye’nin  

4 0  Acil Çocuk Ödevi. H er iki metnin de çocuklarla ilgili sorumluluklara dikkat çek

mesi bu iki metni ek olarak sunmamızın gerekçesini de oluşturuyor. Sorumlulukla

rımızın neler olduğunu dikkatimize sunan bir başka tespitle Milli Eğitim Bakanlı

ğının Eğitim O rtamlarında Şiddetin Ö nlenm esi ve Azaltılması Stratejisi ve Ey

lem  P lam ’nda dile getirilen çocuklardaki ahlaki norm yoksunluğu tespitidir. Bu ba

kımdan emanetimiz olan çocuklara daha çok özen göstermeliyiz.

<
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TÜRKİYE'NİN 40  ACİL 
ÇOCUK ÖDEVİ Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi S ir in ’in Türkiye’nin 40  Acil Ç o 

cuk Ödevi raporu ile İlg ili açıklaması şöyle:
11Her çocuk sorunu aile ve toplumla ilişkilidir. Türkiye’de çocuk ih-

TÜRKİYE’DE ÇOCUK GERÇEĞİ

Aile İçi ş iddeti azaltmaya yöne lik  destek hizmetleri yetersiz kal
dı—
Yoksu lluğun kök sorun larının h iç  b iri çözülemedi 
Y oksu lluk  sınırındaki yüzde 25 çocuk nüfusunun sorunları er
telendi
Anne ve çocuk sağlığı program ı etkin uygulanamadı 
0 -1 8  yaş grubu, sağlık ve sosyal güvenlik  şem siyesi altına a lı
namadı
Okulöncesi ve erken çocuk luk ge liş im i yayg ın la ş tırı lm a d ı 
Eğ itim in  her alanında kızların aleyhindeki ayrım cılık g iderile 
medi
M eslek lise le rin in  katsayı engeli kaldırılamadı 
Üstün yetenekli çocukların örgün eğ itim  sistem i m odeli hazır
lanamadı

mali ve istismarı, çocuk hak ihlâlleri, çocuk iş gücünün kulla

nılması, çocuk yoksulluğu ve şiddetin yaygınlaşma nedenleri, 

aile ve çocuk sorunlarının ertelenmesinden kaynaklanıyor. Ço- 
cuk alanı, gündelik politikanın ağır baskısı altında kaldıkça, 

toplum çocuk gündeminden daha da uzaklaşıyor. Politika ve 

medya, çocuk gerçekliğini kavramak yerine, çocuk temalarını 
kullanıyor, tartışıyor ve eskitiyor. Bunun temel nedeni ise, ülke

mizde çocuk hakları kültürünün gelişmemiş olmasıdır. Türki

ye’nin çocuk gündeminin birinci maddesi çocuk hakları öğreti

mi olmadıkça, ne çocuk gerçekliği kavranabilir, ne de çocuk so

runlarının çözümüne yönelmek mümkün olabilir. Türkiye'de 

birkaç lisede Çin'ce öğretimi çocuk gündemlerinin üzerinde yer 
buldukça, Malatya’daki çocukların Türkiye’ye attığı tokat hatır

lanmadıkça, 17 aylık bebeğin trajedisi örtülmeye çalışıldıkça 

hiçbir gerçek çocuk ödevi başlayamaz."

TÜRKlYE’N l r 4 0  ACİL ÇOCUK ÖDEVİ”

1) Aile
1) Göç ve hızlı kentleşme karşısında sosyal, ekonom ik ve kültürel

program  ge liş tir ilm e li ve uygulanm alıdır.
2 )Yoksu lluğun kök sorun larını çözmeye yöne lik  İstihdamı artırıcı 

sosyo-ekonom ik atılım  gerçekleştlrllm e lld ir.
3) A ilen in  korunması, ge liş tir ilm es i ve güç lend irilm es i, boşanmış

aile ve çocuk sorun ların ın  çözülm esi amacıyla ekonom ik kal
kınmaya paralel eşzamanlı sosyal program lara öncelik  verilm e
lid ir.

4) A ile içi ş iddeti azaltmaya yöne lik  önleyic i destek hizm etleri yay-
g ın laştırılm alıdır.

2) Çocuk Sağlığı
5) Dünya ortalam asının altındaki anne ve çocuk sağlığı ge liştirm e

program ına destek sağlanm alıdır.
6) Bebek ve 5 yaş altı bö lgeler arası çocuk ö lüm  oranlarını azaltacak

uygulam alar yapılm alıdır.
7) Beslenme bozukluklarının neden o lduğu büyüm e ve gelişm e bo- 

. zukluklarını ön leyici tedb irle r alınm alıdır.
8) A ile  hek im liğ i uygulam ası başlatılm alıdır.
9) Okul sağlığı h izm etlerin in n ite liğ i artırılm alıdır.
10) 0 -18  yaş grubunun sağlık ve sosyal güven lik  şem siyesi altına 

alınması yönündeki yasal çalışm alar sonuç land ırılm alıd ır.
11) Kız çocuklarına yöne lik  töre-nam us saik ll saldırıla rı ön leyic i ve 

zihniyet değ iş im in i sağlayıcı sosyo-kü ltü re l çalışm alara öncelik 
ve rilm e lid ir.

3) Eğitim
12) Türkiye ’de eğ itim in  temel sorun larının çözüm ünde belirley ic i 

. olan okulöncesi eğ itim e ve erken çocuk luk  ge liş im i programı
etkin b içim de uygulanm alıdır.

13) Eğ itim in her alanında kızların a leyhindeki ayrım cılığ ı önleyici

Korunmaya muhtaç ve kim sesiz çocukları güvence altına alacak 
çocuk koruma sistemi kurulamadı 
Yüzde 4 .22 ’sl özürlü olan çocuk nüfusuna hizmet proje leri ge
liş tirile m ed i
Çocuk iş gücü İstismarı önlenem edi 
Sokaktaki çocuklara yöne lik  önleyic i ve rehablllte edici çalış
malar koordine edilem edi 
Çocuk adaleti sistemi kurulamadı 
Çocuklara karşı cinsel istismar vak’alarında artış oldu 
Akranlar arası ş iddet ve çocukların kesici alet ve ateşli silah 
kullanım ı yaygınlaştı
Çocuklara karşı işlenen suçlarda artış oldu
Çocuk ihm ali ve istism arı yaygınlaştı
C insel istism arın önlenm esi amacıyla köklü a tılım la r atılamadı
Türkiye, çocuk pornografisi konusunda risk li ülkeler arasında
yer aldı
Çocuk hak ih lâ lle ri yaygınlaştı 
Çocuk hakları öğretim ine başlanamadı 
Çocuğu, medyanın etkilerinden korum a sistem i kurulamadı 
Yasalar ve Anayasa çocuk hakları ile uyum lu durum a ge tirile 
medi
Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşm e çerçevesinde 1995’ten 
bu yana taahhüt ettiğ i hiç b ir  hedefe ulaşamadı

Çocuk Vakfı, 20 Kasım 2006, Pazartesi kutlanacak Dünya Çocuk 
Hakları Günü nedeniyle Türkiye’nin 4 0  Acil Çocuk ödevi başlı
ğı altında rapor hazırladı. 20  Kasım 2 0 0 0 -2 0 0 6  yılla rı arasında 
önce lik li çocuk sorun larının belirlenm esi amacıyla alanın uz
m anları tarafından yapılan değerlendirm e sonunda aile, sağlık, 
göç, işsizlik, yoksulluk, şiddet, eğitim , güç koşullardaki çocuk
lar, korunmaya muhtaç çocuklar, özürlü çocuklar, çalışan ço
cuklar, sokaktaki çocuklar, yargılam a sürecindeki çocuklar, ço
cuk ihm ali ve istismarı, çocuk hakları, m edya ve çocuk konula
rı, ö nce lik li sorun alanları olarak değerlendirild i.

10 2  Ü M R A N  A R A LIK  '06



çok yön lü  proje ler hayata geç irilm e lid ir.
14) Bölgeler arası eğ itim  kalitesi farklılığ ını g iderm eyi amaçlayan 

ülke ö lçekli proje gerçekieştirilm e lid ir.
15) M eslek lise le rin in  katsayı engeli ka ldırılm alıdır.
16) Üstün yetenekli çocukların  örgün eğitim  s istem i iç inde eğ itilm e-

— s i am acıyla m odel ça lışm ası hazırlanmalı ve ü lke ö lçekti-yygu -
lanmalıdır.

17) Yurt dışındaki ilk  ve ortaöğretim  çağı çocuklarının eğitim  ve öğ
retim lerine katkı verecek kü ltü r programı hazırlanmalı ve uygu
lanm alıdır.

4) Koruma Altındaki Çocuklar
18) Korunmaya muhtaç ve k im sesiz çocukları güvence altına alacak 

çocuk koruma sistemi kuru lm alıdır.
19) Koruyucu aile m odeli ve evlât edinm e uygulam asının yaygın laş

tırılm ası için pro je ge liş tir ilm e lid ir.
20) Korunmaya muhtaç çocukların kurum bakımı (yuva ve yetiştir

me yurtları) ived ilik le  terk ed ilm e li, bu hizm etler yerel yönetim  
b irim lerine  bırakılm alıdır.

21) Aile destek mekanizmaları (a ilen in ekonom ik, sosyal ve kültürel 
desteklenm esine dönük m odeller) hızla sistem e dahil ed ilm eli, 
bu suretle kim sesiz ve korunm aya muhtaç çocuk sayısı azaltıl
m alıdır.

5 ) Güç Koşullardaki Çocuklar Çocuk Yoksulluğu
22) Yüzde 25 ’i yoksu lluk  sınırında yaşayan çocuk nüfusu dikkate 

alınarak, ilg ili aile grubu sosyal güvenlik sistem ine dahil e d il
meli ve iktidar yoksu lla rla  paylaşılm alıdır.

Özürlü Çocuklar
23) Özürlü lüğün önlenm esi ve erken destek program ı yaygın laştırıl- 

m alıdır.
24) Özürlü çocukların her tü r lü  kademedeki eğ itim i, okulöncesi eğ i

tim , zorunlu eğ itim , lise ve meslek öğretim i alanlarında özel 
eğitim e destek kuru luş ları kurulm alıdır.

25 ) Başbakanlık Ö zürlü ler idaresi Başkanlığı'nın 2 0 0 5 -2 0 1 0  Eylem  
Plânı hükümet kuru luş ları, yerel yönetim ler, ün iversite ler ve uz
man s iv il top lum  kuru luş ların ın  etkin katılım ıy la uygulanm alı
dır.

26) Özürlüler iç in başlatılan “M esleki Rehabilitasyon M erkezi” m o
deli çalışmaları yerel yönetim lerin  öncülüğünde yürü tü lm e lid ir.

Çalışan Çocuklar
27) Çalışan çocuklara, çocuk iş gücünden yararlanm a standartları

nın uygulanm asında ödün verilm em elid ir.
28) Kırsal alanda yoğun b içim de kullanılan çocuk iş gücü ku llan ı

mını azaltacak pro je ler ge liş tir ilm e lid ir.
29) Çocuk ış gücünün kontro l altına alınması amacıyla ülke ö lçekli 

etkin izleme ve denetim  sistem i kurulm alıdır.
30) Çocuk iş gücünden yararlanmada asgari çalışm a yaşı uygulan

m alıdır.
31) 15 yaşın altında çocuk çalıştırm ayı engelleyen yasaların uygu

lanması sağlanm alıdır.

Sokaktaki Çocuklar
32) Sokaktaki çocuk gerçeğin in nedenleri o lan işsiz lik , göç, eğ itim 

s iz lik , sosyal güven lik  ağının yetersiz liğ i, çok çocuklu luk, aile 
planlam asındaki eksiklik, gecekondulaşm a, aile parçalanması, 
a ile  içi şiddet, ihmal ve istismar, bö lge ler arası g e lişm iş lik  far-

_ _ _ kı ve ge lir dağılım ındaki adaletsizlik ilişk is ine  yöne lik  ülke ö l-
çekli koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite  edici hizmet, eği
tim  ve araştırma pro je leri yaygın laştırılm alıdır.

6) Yargılam adaki Çocuklar
33 ) 5 3 9 5  sayılı Çocuk Korum a Kanunu, çocuk adaleti s istem inin 

gereği olan rehabilite edici ara kurum lara im kan sağlayacak şe
k ilde yeniden düzenlenm elid ir.

34) Kurulacak çocuk koruma sistemi ile çocuk adalet sistemi uyum 
lu durum a ge tirilm e lid ir.

7) Çocuk ihmali ve istismarı
35 ) Çocuk pornografisi konusunda risk li ülke durum una gelm iş 

olan Türkiye iç in önleyici ve yasal çalışm alara önce lik  verilm e
lid ir.

36) Cinsel istismarın önlenmesine yöne lik  örgün ve yaygın eğitim  
çalışm aları başlatılm alıdır.

8 ) Çocuk Hakları
37) Örgün ve yaygın eğ itim  bağlamında çocuk hakları öğretim ine 

başlanm alıdır.
38) Çocuk hak ih lâ lle rin in  izlemesini etkin b iç im de gerçekleştirecek 

m odel hazırlanmalıdır.
39) Türkiye'de bütün yasalar ve Anayasa çocuk hakları ile uyumlu 

durum a ge tirilm e lid ir.

9) Çocuk, M edya ve İzleme
40) Çocuk ihm ali ve istism arı, çocuk hak ih lâ lle ri ve medyanın etki

lerinden çocuğun korunması ve iz lenm esi am acıyla bağımsız 
“çocuk savunuculuğu" Km m  kuru lm alı ve örgütlenm esi sağ
lanm alıdır.

Kaynaklar
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•  Yenib inyılın  Dünya Çocukları (Sayısal Çocuk Uyarı Raporu), 
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2- ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 
VE ALINABİLECEK TEDBİRLER

28-30 M art ta rih lerinde İs tanbul’ da uluslararası katılım la ger
çekleştirilen Sempozyuma katılan kamu kurum u tem s ilc ile ri, öğren
c ile r ve ebeveynler aşağıda be lirtilen  hususlarda görüş b irliğ in e  var
mıştır:

. Çocuğun dünyasında şiddetin  yeri o lm am alıdır.

. Ş iddetin  önlenm esi iç in geliş tirilecek strate jilerde çocukların 
katılımı sağlanm alıdır.

. Okul ve çevresinde şiddetin  önlenm esinde top lum un her kesi
m in in  görev ve sorum lu lukla rı vardır.

Bu çerçevede;
. Kamu kurum ve kuruluşlarının;
-  Ş iddetin  önlenm esine yöne lik  caydırıcı düzenlemeler yapm a

sı,
-  İhtiyaç duyu lan insan ve maddi kaynaklan seferber etmesi,
-  Ö ncelik li olarak, çocuklarla  çalışan kamu görev lile rin in , ş id 

det olaylarının tesp iti ve çözümüne yöne lik  uygun eğ itim  alm alarını 
sağlaması,

. M illi Eğitim  Bakanlıflı’nın;
- Güvenli oku lla r o luşturu lm ası amacıyla po litika la r be lirlem e

s i, standart ö lçü tle r koyması,
-  Başta okul m üdürle ri ve öğretm enler olm ak üzere tüm  okul 

çalışanlarına ş iddet ve önlenm esine yöne lik  çatışma çözme, arabu
luculuk, o lum lu  d is ip lin  yöntem leri g ib i konularda eğ itim le r ve ril
m esinin sağlanması,

-  Etkili ebeveynlik eğ itim  program larını yaygınlaştırm ası,
-  Çocukların sorun ların ı iletebilecekleri ve çözüm üretebilecek 

mekanizmaları hayata geçirm esi,
-  Kalite li eğ itim i hedefleyen çocuk dostu okul ö lçü tle rin i ge liş 

tirerek tüm  okullara yaygın laştırm ası,
-  Ö ğrencilerin e tk ili ile tiş im , kara verme, problem  çözme, çatış

ma yönetemi g ib i temel yaşam becerilerin i ge liş tirm es i iç in gerçek
leştirilen yeni eğitim  program ların ın etkin uygulanm asını sağlam a
sı,

- Okullarda sanat, spor g ib i ders dışı e tk in lik le rin  ge liş tirilm es i 
iç in  altyapıyı sağlaması,

.Okulların;
-  insan haklarına ve onuruna saygı ilkesin i benimseyerek haya

ta geçirm eleri,
-  Ev, okul ve top lum  arasındaki ile tiş im i güçlendirm eleri,
- Ö ğrenciler ve personel iç in katılım cı yo lla rla  davranış kura lla

rı belirlem eleri,

-  B ireyin, ge liş im  dönem lerin i dikkate alan d is ip lin  ön lem lerin i 
almaları,

-  Ş iddet olaylarına net ve tutarlı b ir davranış serg ilem eleri ve 
bunları görm ezlikten gelmemeleri,

-  Ö ğrencilerin  güven liğ in i sağlayacak tedb irle r almaları,
-  Çocuk haklarına da ir Sözleşme'nin 12. maddesi doğ ru ltusun

da çocukların karar verme süreçlerine aktif katılım larını sağlam ala
rı,

.Anne ve babaların;
-  Çocukları iç in  m odel teşkil e ttik le rin in  ve çocuklarının oku l

daki davranışlarının büyük b ir o lasılık la  onların evde gördükleri m u
ameleyi yansıtacağının b ilinc inde  olm aları,

_ _ =^Kabul e d ile b ilir  ve kabul edilem ez davranışlara net s ınırlar k o ^
yarak şiddet konusunda, çocukları iç in  yol gösteric i ve açık kuralla r 
belirlem eleri,

-  A ile içi dem okrasiye önem vererek hayata geçirm eleri,
-  Çocukları İle güven ilişk is i o luşturarak onların arkadaşların

dan, nerede o lduklarından ve ne yaptıklarından haberdar olmaları,
-  Güvenli b ir eğ itim  ortam ının sürdü rü lm esine iliş k in  okul po

litika la rın ı ve kura lla rın ı desteklemeleri,

.Medyanın;
-  A ile ve çocukların b ilin ç lend irilm es i konusunda planlanan ve 

uygulanan çalışm alara destek vermesi,
-  Ş iddetle mücadele alanında o lum lu  ge lişm eler üzerinde yo

ğunlaşarak, oku lla rla  ilg il i b ilg ile ri kamuoyu ile paylaşarak okulu 
desteklemesi gerektiğ i sonucuna varılm ıştır.

-  Okulun faaliyetleri ve başarıları ile ilg il i b ilg ile r i kamuoyu ile 
paylaşarak oku lu  desteklemesi gerektiğ i sonucuna varılm ıştır.

Sempozyumda yapılan tartışm aların ve ulaşılan sonuçların, 
2006 yılında tamamlanm ası beklenen B irleşm iş M ille tle r Çocuğa 
Y önelik  Ş iddet Küresel Araştırması kapsamında da önem li b ir katkı 
sağlaması beklenmektedir.

Ayrıca, akadem ik çalışm aların eşgüdüm lü hâle getirilm esi ve 
alınan tedb irle rin  izlenmesi amacıyla gerekli s istem lerin  o luştu ru la
rak uluslararası çalışm alara ve ağlara katkıda bu lunulm ası öneriler 
arasında yer a lm ıştır.

Sempozyumun katılım cıları o larak bizler, yukarıda be lirtilen  ko
nularda görev ve sorum luluklarım ızı yerine getirm ekteki kararlılığı
mızı ve sempozyumda getirilen önerile rin  değerlend irilm esin in  ta
k ipç is i olacağımızı kamuoyuna duyurur ve top lum un  tüm  kesim leri
ni okul ve çevresinde ş iddeti önlem ek iç in işb irliğ in e  davet ederiz.□

*  M i l l i  E ğ itim  B akan lığ ı ta ra fınd an  yap ıla n , U lus la ra ras ı K a tılım lı S em pozyum  S o n u ç  B ild ir is i
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