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Gündem

SOZUN BİTTİĞİ YERDEYİZ...
Acımız ve Istırabımız Büyüktür

Metin ALPASLAN

"Zalimler nasıl bir inkılâpla devrileceklerini pek yakında göreceklerdir."1 
"Onların dağları yerinden oynatacak düzenleri olsa da Allah'ın da bir dü
zeni vardır. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır."2

G azze'de bir insanlık dra
mı yaşanıyor. Siyonistler 
kudurmuş gibi saldırı

yorlar. Bir günde 300 şehid. Di- 
ie kolay, bir günde 300 fidan, 
300 can.

Kendisini "mutlak iktidar" 
gören İsrail, güç üzerine kurulu 
bu siyonist yapı, kendini Filis
tin'i ezme ve yok etme üzerine 
kurgulamış. Emperyalistler ta
rafından İslam âleminin kalbi
ne bir hançer gibi saplanmış bu 
yapı zulüm ve vahşette sınır ta
nımıyor.

Topraklarını haksız şekilde 
gasp ederek 60 yıldan beri soy
kırıma tabi tuttuğu Filistin'de, 
kadın, çocuk, yaşlı, hasta, sa
kat demeden mazlum insanla
rı hunharca katlediyor, kimya
sal silah dâhil her türlü silahı 
kullanıyor. Cami, hastane, okul, 
ev, iş yeri ayırt etmeden yok 
ediyor. Elektriği, suyu, yiyeceği, 
ilacı olmayan bir halk dünyanın 
gözü önünde katlediliyor. Am
bargo ile madden çökerttikleri 
Gazze'yi şimdi katliamla ma
nen çökertmek istiyorlar.

Görünen o ki, şimdilik bu 
katilleri durduracak bir güç 
yok. Dünya bu zulme seyirci ka

lıyor. Gazze halkına uygulanan 
ambargoda İsrail'e destek olan 
küresel müstekbirler siyonistle- 
rin arkasında saf tutmuş. Ne 
Müslüman ülkelerden ne de di
ğerlerinden güçlü bir ses çıkmı
yor. Türkiye bir iki cılız demeç 
dışında, birkaç kamyon yardım 
dışında önemli bir şey yapma
mıştır. Mısır tünellere gaz püs
kürterek o çaresiz insanları 
boğmaya çalışmıştır. Sınırı ka
pattığı için Gazzeli hasta ve ya
ralı çocuklar sınırda can veriyor. 
İslam Konferansı Teşkilatı lütfe
dip saldırıyı kınamış. Arap Birli
ği saldırıyı konuşmak için topla
nıp toplanmamayı tartışıyor. 
Halkı Müslüman olan ülkelerin 
Filistin'i yalnız bırakmaları nasıl 
alçakça bir zillet içinde oldukla
rını gösteriyor.

Siyonist işgal güçleriyle stra
tejik ortaklık yapanlar, Müslü
man kardeşine sıkılacak kurşu
nun kendi topraklarından geç
mesine izin verenler, siyonist 
uçaklarına Konya semalarında 
eğitim izni verenler, onları ko
ruyan dünya egemenleri ve bu 
ümmetin zenginliklerini soyan, 
iktidarlarından başka bir şey 
düşünmeyen korkak liderler

sustukça, dünyanın en merha
metsiz, en şefkatsiz, en insafsız, 
zalim ve sicili bozuk bu azgın 
taifesi Gazze'yi pervasızca kan 
gölüne çeviriyor. Dünyanın ka
ra yürekli canileri masum insan
ların kanını döküyor.

Filistin davası "Ben Müslü
man'ım" diyen herkes için bir 
anlam taşımaktadır. Bu mesele 
sadece Filistin halkının değil 
bütün İslam ümmetinin mesele
sidir. Orada vurulan, orada kat
ledilen biziz. Gazze'nin onuru 
bizim onurumuzdur.

Filistin yarası tüm dünya 
Müslümanlarının ortak bir ya
rasıdır. Peki, Müslümanlar ne
rede? Hani Müslümanlar kar
deşti. Hani bir vücudun organ
ları gibiydi. Birine gelen acı 
hepsine gelmiş gibiydi.

Gasp edilen İslam toprakla
rının işgalden kurtarılması Müs
lüman üzerine farzdır. Artık İs
lam'ın altıncı şartı zulme karşı 
koymaktır. Kendi topraklarında 
"muhacir" olan bu kardeşleri
mize "ensar" olmak üzerimize 
farzdır.

O kadar dünya işlerine dal
dık ki, bir türlü kendi nefsimiz
den sıra gelmedi başka bir
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Müslüman kardeşimizi düşün
meye.

Bir tarafta taşlarla sopalarla 
özgürlüğüne kavuşmak için sa
vaşan bu yüzyılın öksüz ve ye
tim çocukları. Diğer tarafta, 
taşlaşmış, kirlenmiş, kararmış 
kalplerimizle "elimizden bir şey 
gelmiyor" mazereti ile kendini 
avutan bizler. Vicdanı kararmış 
dünya ile beraber bizler de sa
dece seyrediyoruz.

Açık hava hapishanesine 
çevrilen, adeta bir esir kampına 
çevrilmiş Gazze'ye bir günde 
tam yüz ton bomba atıldı. Gaz- 
ze'yi cehenneme çeviren, bir 
günde 300 can alan, binlerce 
yaralı ve sakat ve yetim bırakan 
bu bombalar aslında Gazze'ye 
yağmıyor. Bu bombalar Al
lah'ın dini için hiçbir şey yap
mayan, yaptığı üç kuruş yar
dımla, okuduğu bir iki sayfa 
mealle kendini avutan Müslü
manların başına yağıyor. Bu
nun hesabını nasıl vereceğiz?

Sıcak köşelerinde bu katli
amları film seyreder gibi izle
yen bizler Rabbimizin huzurun

da Filistinli kardeşimizin yüzü
ne bakabilecek miyiz? Hakkını 
helal et diyebilecek miyiz? 
Mahşerde iki elleri yakamızda 
olacak ve "ya rabbi yanı başı
mızda oldukları halde, bu kar
deşlerim benim izzet ve şerefi
mi koruyamadılar. Onlara bu
nun hesabını sor Allahım!" de
meyecekler mi?

Dünyanın bütün Müslüman
ları Filistin'in arkasında saf tut
malı değil mi? Dualarımız se
maya yükselmeli ve protesto 
kasırgası zalimin zulmünü başı
na yıkmalı değil mi?

Davası temiz, yüreği temiz, 
direnişi temiz Filistinli, elbet bir 
gün, elleri küçük ama büyük 
yürekleriyle, ebabiller gibi iş
galci ebreheleri üstüne taş olup 
yağacak, bu eli kanlı zalimlerin 
soyunu kesecektir.

Kâbe'nin koruyucusu olan 
Allah orayı nasıl ebabil kuşları 
ile koruduysa, Aksa'nın sahibi 
de olan Allah yiğit Filistinli ço
cuğu da ebabil sayacak, attığı 
taşlarla Siyonist ebrehelerin 
kahredecektir inşallah.

Çünkü onlar Kabil, Hamas- 
iım Habil'dir. Onlar Vahşi, Gaz- 
zelim Hamza'dır. Onlar mel'un, 
Filistinlim şehiddir.

Şu anda Filistin bizim en 
önemli davamızdır. Filistin da
vası ümmetin sembol davasıdır. 
Bu davada hepimiz tarafız, he
pimiz sorumluyuz. Çünkü Ku
düs ve Mescidi Aksa bizimdir. İş
galcilerden kurtulmayı bekliyor.

Artık uyuyan vicdanların 
uyanması gerek. Uyuyan üm
metin uyanması gerek. Elimiz 
kolumuz bağlı oturmanın za
manı değildir. Şeytanı taşlama
nın tam zamanıdır. Meydanlara 
çıkıp yeri göğü inletmenin za
manıdır.

Rabbim,Sana inanan yürek
lerin, Senin için toprağa düşen 
kanların. Senin için feda edilen 
canların sahibisin. Müslümanla- 
ra yardım ve rahmet et!

Allahım sen Müslümanları 
gaflet uykusundan uyandır, vah
det, cihad ve uyanış nasip et!

Notlar:
1 Şuara/ 227.
2 İbrahim/ 46.
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“ZULM İLE ÂBÂD OLANIN  
AHİRİ BERBÂD OLUR”

İnsan Bir Günlüğüne Gazzeli Olmalı

AÇIKOTURUM
Akif Emre, Sefer Turan, Cevat Özkaya

Ümran: İsrail, Ortadoğu’da so
run olmaya devam ediyor. Son 
olarak Gazze'ye 100 tondan 
fazla bomba attı, hastanelerde 
cep telefonlarının aydınlatma
sından yararlanılarak ameliyat 
gerçekleştirilebiliyor, 300'ü 
aşan ölü sayısı ve son 60 yılın en 
büyük katliamını gerçekleştir
miş görünüyor. Gazze'de neler 
oluyor?

Uzun zamandır Gazze gün
demdeydi zaten. Gazze üzerin
den konuşacak olursak yani ni
ye Gazze? İsrail'in gerçek amacı 
Hamas'ı mı yok etmek?

Turan: Yani Hamas'ın mer
kezi Gazze değil bir kere bunu 
söylemek lazım. Hamas Batı Şe- 
ria'da da Gazze kadar güçlü, 
belki de daha fazla milletvekili 
sayısına sahip orada.

İsrailliler, 2006'dan bu tara
fa geçen süreç içerisinde Ha- 
mas'ı bitirmeye yönelik bir fa
aliyet içerisine girdiler. Bunu si
yasi olarak başaramadılar, eko
nomik abluka uyguladılar; bu
nu da başaramadılar ve sonun
da bir askeri saldırıyla bunu ba
şarmaya çalıştılar. Şimdi genel 
olarak baktığımız zaman, 2006 
Temmuzu'nda yaşananlarla 
Gazze katliamının arasında bir
çok benzerlik var.

Bir, uluslar arası konjonktür 
açısından; iki, Arap ülkelerinin 
tavrı açısından; üç, saldırının 
amacı açısından.

Sondan başlayacak olursak; 
2006'daki saldırının amacı Hiz- 
bullah'ı yok etmeye yönelikti. 
Şimdi bölgede aynı şekilde di
reniş kültürünün ve direniş si
yasetinin öncülüğünü yapan Fi
listin'de Hamas'ı yok etmek 
amaç. Arap ülkelerinin tavrına 
baktığımız zaman hatırlayacak 
olursak 2006'daki ilk saldırıda 
S. Arabistan, Ürdün ve Mısır İs
rail'i haklı bulmuşlardı. Hizbul- 
lah'ı aynen bu günlerde olduğu 
gibi haksız konumunda gör
müşlerdi ve İsrail'i haklı bul
muşlardı. Bugün aynı şey oldu, 
bu saldırıları kesinlikle ve kesin
likle Arap ülkeleri onayı ile ol
du. Hepsini katmayalım ama 
bazı Arap ülkelerinin onayıyla 
oldu.

Akif Emre: Mesela Mısır.
Turan: Livni'nin Hüsnü Mü

barek ile görüşmesinin hemen 
akabinde; 'Gazze'de durum de
ğişecek bu değişimin gerçekleş
mesi için ne yapılması gereki
yorsa yapılacak", sözünü söyle
diğinde ben kendi kişisel ka
naatim olarak savaş geliyor, 
saldırı geliyor dedim ama bu

kadar yakında beklemiyordum. 
Tabii burada aynı şekilde Mah- 
mud Abbas da bu işin içerisin
de. Çünkü Mahmud Abbas açık 
bir şekilde İsrail'e ve Mısır'a ya
kın oynuyor. Enteresan bir şey 
var Mahmud Abbas açısından. 
Son beş altı aya bakın el-Fetih 
ile Hamas arasında bir ihtilaf 
var. Zaman zaman çatışma nok
tasına da varsa bu süre içerisin
de Mahmud Abbas, Olmert ile 
ondan fazla görüşme yaptı ya 
da yanlış hatırlamıyorsam on 
dört kez görüşme yaptı. Ner- 
deyse 15 günde bir Kudüs'te 
Olmert ile görüşüyordu. Bir kez 
olsun Halid Meşal ile görüşme
yi düşünmedi. Yani Abbas Ol- 
mert'in kendisine Halid Me- 
şal'den bir Filistinli liderden da
ha yakındı. Uluslar arası kon
jonktüre baktığımız zaman yi
ne Amerika'nın desteği Lübnan 
savaşında olduğu gibi burada 
da çok açık ve net olarak görül
dü. Tabii burada şunu konuş
mak lazım: Hamas, Hizbullah'ın 
gösterdiği direnişi gösterebilir 
mi, şartlar buna uygun mu, 
çünkü Gazze Lübnan değil, 
Gazze direnirse Hizbullah ka
zandığı gibi Gazze de bu savaşı 
kendi lehine çevirebilir diye dü
şünüyorum. Lübnan'da İsrail
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amaçlarının hiçbirine ulaşama
dı ve sonuçta Hizbullah o savaş
ta hem siyaseten, hem de aske
ri olarak daha güçlü çıktı.

Ümran: İsrail, Arap devletle
rinin desteğini aldı dediniz, bu 
taktirde Olmert'in Türkiye ziya
retini de değerlendirmek gere
kiyor.

Turan: Ben şöyle düşünüyo
rum. Türkiye kendini son za
manlarda Ortadoğu'da etkin 
bir devlet olarak görmeye baş
ladı. Ortadoğu siyasetine doğ
rudan müdahil oldu. Hem İsrail 
ile hem Hamas ile görüşüyordu. 
Bir şeyler yapalım ya da bir şey
ler yapılsın diyordu, doğru yan
lış. Ama bence bu son saldırı ile 
birlikte ki Ehud Olmert Anka
ra'ya geldiğinde Gazze konusu
nu çok da konuşmamış olabilir
ler yani doğrudan ama genel 
bir Ortadoğu politikası konu
şuldu belki, biraz Gazze de ko
nuşuldu, bilemiyoruz. Ambar
go nedeniyle konuşulmuş ola
bilir. Ankara'dan gidip üç gün 
sonra Gazze'yi bombalaması 
doğrudan Ankara'ya yönelik 
bir saldırı olarak algılıyorum. 
Gazze'ye düşen bomba aslında

Ankara'ya atıldı. Burada da An
kara İsrail politikasıyla ve İsrail 
devleti ile yeni tanışmaya baş
ladı. Yani biz İsrail'i tanımıyor
duk. Tanımıyorduk derken, bel
ki de tanımak istemiyorduk. İs
rail ile normal bir devletle ilişki 
kurulabildiği gibi bir ilişki kuru
labileceğini düşünüyorduk. 
Ama İsrail dedi ki; ben böyle 
değilim yani Ortadoğu'da bu 
bölgede benim istediğim şekil
de bir barış olur veya ben ne is
tersem o olur. Ankara'yı devre 
dışı bırakmaya yönelik bir olay 
olarak görüyorum ben bunu. 
Onun için zaten Tayyip Erdo
ğan "bu bize yapılmış bir saygı
sızlıktır" dedi. Ama Türkiye'de
ki halkın tepkisi çok takdire şa
yan doğrusunu söylemek gere
kirse, siyasilerden de ciddi bir 
tepki alınamadı. Çünkü Tayyip 
Erdoğan başbakan belki o ka
dar ifade edebiliyor. Ama senin 
miIletvekillerin var, parti orga
nın var. Çünkü oradaki katliam 
öyle büyük bir katliam ki, dün 
hastane ile konuştum perde 
kalmadı hastanede diyor.

Sargı bezi bitmiş bütün per
deleri parçalamışlar ve çarşaf

kalmamış. Yani böyle bir du
rum var. Artık İsrail'e baskı ya
palım ve kınayalım. Bunun za
manı geçti. Kınanmasının za
manı geçti. İsrail kuruluşundan 
bu tarafa böyle bir politika izli
yor. İsrail'in tarihi bu tür katli
amlarla dolu.

Ümran: Müsaadenizle ben 
Akif Emre'ye sormak istiyorum: 
İsrail katliamına "dökme kur
şun" ismini veriyor, dökme 
kurşundan çocuklara topaç ya
pılıyormuş, ne yaman çelişki 
bu, Hanuka bayramının üçüncü 
günü böyle bir saldırı gerçek
leştiriyorlar. İsrail uzun bir süre
dir bu şekilde davranmıyor. Ne 
oluyor, uluslar arası siyaset dili
ne çok uygun bir durum da 
yok, İsrail ne yapmak istiyor?

Akif Emre: İsrail'in yine dev
let politikası ile ilgili bir durum 
var. Sürpriz bir durum değil, bu 
yeni bir durum değil. Sonuçta 
İsrail kendi amacına uygun 
hangi yöntem ve yola başvur
mak gerekiyorsa onu yapmak
tan çekinmiyor. Hiçbir ahlaki, 
insani ve vicdanı bir değer tanı
madığı da tarihsel hatırımızda 
bunu gösteriyor. Son 50 yıllık
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dönem bunu rahatlıkla gösteri
yor. O açıdan hukuk, vicdan ve 
insan hakları gibi argümanlarla 
İsrail'in belli sınırlarda duraca
ğını var saymak haksızlık olur. 
Türk dış politikasının da ofsay- 
ta düştüğü nokta burası. Yani 
bunca tarihi tecrübeye rağmen 
romantik bir iyimserlikle Orta
doğu'ya açıldı. Yani Başba- 
kan'ın açıklaması çok talihsiz 
bir açıklamaydı o anlamda. 
Herhangi bir ulus devlet ile mu
hatap olmuyorsunuz. İsrail her
kesi kullanabilir ve herkesi istis
mar edebilir ve her türlü boşlu
ğu değerlendirebilir ve bunu 
Amerika için dahi yapabilir.

Neden Hamas niye Gazze 
sorusuna gelecek olursak, eğer 
önümüzdeki dönemde Filis
tin'de yeni bir devre açılacaksa 
burada Hamas unsurunun siya
si olarak da fiziki olarak da or
tadan kaldırılması gerekir. Niye 
Hamas, çünkü Hamas varlığı ile 
orada Filistin'de bir İsrail soru
nu olduğunu dünyaya sürekli 
hatırlatan bir unsur bir Filistin 
sorunu değil bir İsrail sorununu 
hatırlatan ve paradigmayı de
ğiştiren bir unsur. Dolayısıyla 
Hamas'ın oradaki duruşu siyasi 
olarak ve ahlaki olarak İsrail so
rununu sürekli hatırlatan bir

şey, bunun ortadan kaldırılması 
lazım. Zira şu andaki Filistin yö
netimi olsun, Arap ülkeleri ol
sun İsrail'i meşru, orada tanına
bilir doğal şartlarda uluslarara
sı konjonktürde bir varlık ola
rak görüyor ama Hamas onun 
gayrı meşruluğunu deşifre 
eden unsur. Dolayısıyla Ha- 
mas'ın devreden çıkarılması her 
türlü riskini de kendi alıyor. 
Hem El-Fetih tarafının hem de 
Mısır başta olmak üzere Arap 
dünyasının ve diğer uluslararası 
güçlerin sessiz kalmaları bun
dan sonrası için atılabilecek 
sert adımın altyapısını adeta 
yumuşatma girişimi oldu. Bede
li çok acı, çok gayrı insani, çok 
vahşice fakat İsrail'in böyle bir 
şeyi yok. Dolayısıyla bundan 
sonraki atılacak adımlardan, 
yapılacak İsrail operasyonların
dan yerel bir takım unsurlar, 
yerli işbirlikçi unsurlar, kendile
rine daha rahat hareket edebi
lecekleri bir alan çıkacağını 
umuyorlar. Böylelikle İsrail'in 
bu tür operasyonlarına ses çı
karmıyorlar çünkü, muhteme
len oluşacak bir Filistin devleti
nin İsrail'in istediği çerçevede 
olması isteniyor. Bu devletin 
bağımsız olup olmayacağı za
ten tartışmalı...

Yani daha Filistinliler göç 
meselesini, mülteci meselesini 
halletmeden bu iş bir şeye bağ
lanmadan İsrail ikinci bir adım 
attı. Şimdi ona bir hazırlık yapı
yor. İsrail'in içindeki Filistinli 
Arapların, 1948?den beri işgal 
altında olan bölgede İsrail va
tandaşı olan Arapların Filistin 
bölgesine taşınmasından bah
sediyor. Şimdi bundan sonra Fi
listinli Arapların ardından deni
lecek ki; yok onlar orada kalsın.

Filistin meselesi iki temel 
ayağa dayanır;

Kudüs meselesi
Mültecilerin geri dönme 

meselesi
Kudüs meselesi hala dillen

diriliyor ama mülteci meselesini 
İsrail hala masaya bile getirme
di. Daha bu madde gelmemiş
ken barış süreçlerinde bu tür 
uluslar arası ilişkilerde hemen 
ikinci bir hamle yapıyor ve İsra- 
il?deki Arapları oraya göndere
lim diyor. Bundan sonra Arap
ların uğraşacağı şey, oradaki 
Araplar orada kalsın mı yoksa 
kalmasın mı kısırdöngüsü ola
cak. Şimdi sürekli hamle yapa
rak, sürekli taviz alıyor. Savun
ma ile değil saldırı ile sürekli 
ilerliyor. Aslında bunun gibi ya
ni oradaki insanların şimdi öl- 
dürülmesindense ambargo ile 
yaşamasına razı etmeye çalışı
yor. Ölümü gösteriyor hastalığa 
razı ediyor. Böyle bir durum 
var. Yani hem siyasi hem askeri 
hem de söylem olarak İsrail'e 
sorun çıkartacak bir Filistin un
surunun ortadan kaldırılması 
gerekiyor. Çünkü Hamas orada 
var olduğu müddetçe, Hamas, 
siyonist bir sömürgecinin orada 
var olduğunu böyle bir realite 
olduğunu ve bunun bir şekilde 
işlediğini ve aslında bir Filistin 
sorunu değil bir İsrail sorunu
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Gündem

olduğunu sürekli dünyaya de
şifre edecek.

Ümran: İsrail'in saldırılarına 
Amerika hemen destek verdi. 
Yani Bush döneminde başlayan 
Annapolis görüşmelerinin "da
ha rahat!" bir zeminde devam 
etmesini sağlayacak bir atak mı 
bu saldırılar?

Emre: Şu anda yönetim 
Bush'ta olduğu için Bush'un si
yasi bir sorumluluğu yok adeta. 
Seçimi kazanıp kazanmamak 
birileri ile uzlaşıp uzlaşmamak 
gibi bir problemi yok. Kaldı ki 
Şaron döneminde bile en bü
yük katliamlara bile Bush des
tek vermişti. Yani yeni bir sür
priz bir şey ile değil Şaron ismi
nin doktrini bile oldu. Bu bir 
bakıma devam ediyor. Aynı za
manda Obama?ya da hoş gel
din sürpriziydi. Hem siyasi boş
luk değerlendiriliyor hem de 
arkasından gelene mesaj veri
yor. Ben bu işi böyle yapıyorum 
diyor. Ortadoğu'da bu işler 
böyle olur diyor. Obama Orta
doğu'ya geldiğinde İsrail'de 48 
saat kaldı yanlış hatırlamıyor
sam Filistin tarafında bir saat 
kaldı kalmadı. Ağırlığın nereye 
doğru verildiği açıkça görülü
yor. Obama'nın bu konuda 
iyimser olabileceğimiz hiçbir şe
yi yok.

Turan: İsrail böylece Oba- 
ma'ya bu işlerin nasıl yürüdü
ğünü göstermiş oldu.

Cevat Özkaya: Baştan itiba
ren Ortadoğu'da şiddet ara sıra 
yükseliyor ara sıra düşüyor ama 
Filistin meselesinde şiddet de
vamlı bir unsur. Fiziki olarakya- 
şananlara göre İsrail'in bölge
deki varlığı ile başlayan büyük 
şiddeti konuşmamız lazım. Bu 
büyük şiddete ilişkinsorgulama 
yapmadığınız süre içinde öbür
lerine ilişkin yapacağınız sorgu

lama hep büyük şiddetin deva
mını sağlayan bir unsur haline 
gelecek. Şimdi Akif Emre güzel 
bir şey söyledi. Hakikaten şu an 
Hamas'ın ortadan yok edildiği
ni düşünün Filistin sorunu diye 
bir şey kalır mı? Bugün Mu- 
hammed Abbas ve şürekâsının 
bütün hikâyesi İsraillilerin ken
dilerine çizdiği sınırlar içerisin
de bir varlık sürdürmek mesele
si haline gelmiştir. Bu da çok 
belli ki; bir Filistin devleti kuru
lacak, bir tarafta Batı Şeria di
ğer tarafta Gazze olacak. Batı 
Şeria'daki yerleşim bölgelerinin 
arasına tampon bölgeler konul
muş. Bu devletin memurları, 
başkanı bile İsrail'in tampon 
bölgesine uğramadan geçemi
yor. Böyle bir şeye razı olmakla 
karşı karşıya bırakıldılar. Buna 
itiraz eden Hamas'tır. Elbette 
Hamas'ı yok etmek için elinden 
geleni yapacaktır. Dünyaya "Fi
listin davası var ve bu dava İsra
il'in şiddetiyle devam ediyor"

mesajını veren tek yer Ha- 
mas'ın bulunduğu yerdir. Ab- 
bas'ın sözlerinden ne kadar eh
lileştirildiğini anlıyorsunuz. 
Abbas taraflara itidal telkin 
ediyor. Taraflar kim? Biri Gaz- 
ze'deki Hamas yönetimi, diğeri 
İsrail. Peki siz ne oluyorsunuz!

Turan: Hayır, daha ileri lâf 
etti. Hamas'ın adeta bu saldırı
ların olmasını arzu eden bir si
yaset arzu ettiğini söyledi.1 Ya
ni katliamın sorumlusu olarak 
Hamas'ı gösterdi.

Özkaya: Bu anlamda Ameri
ka'nın verdiği beyanatla, Mah- 
mud Abbas'ın söyledikleri ara
sında bir fark yok. İçerik olarak 
daha vahim bir durum çıkıyor.

Emre: Abbas nihayetinde 
Gazzelilerin de içinde bulundu
ğu devletin başkanı. Dünya 
başla bir ucundaki bir devlet 
sözcüsü müsün?

Özkaya: Zaten böylesi bir 
parçalanmışlık olmasa Gazze'ye 
bu tür bir saldırının yapılması
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Gündem

rekir. Yani İsrail'in vatandaşları 
olan bu insanların İsrail'i rahat
sız edecekleri bir sürecin başla
ması lazım. Böyle bir şeyi talep 
ettiği için Arap asıllı bir millet
vekilinin İsrail dokunulmazlığı
nı kaldırmıştır. Bu İsrail'i çok ra
hatsız eden de bir şeydir. Dola
yısıyla mücadeleyi tek yönlü ya
ni sadece Gazze olarak düşün
mememiz gerekir. Mücadeleyi 
diğer yerlere yayabiimenin de 
yolunu bulmamız gerekmekte
dir.

Bir başka husus, Hamas, Ba
tı Şeria'da güçsüz değil. Artık 
bu Batı Şeria'nın Mahmud Ab- 
bas'ın oyun alanı olmadığının 
da ortaya çıkarılması lazımdır. 
Mahmud Abbas'ın burada zora 
sokulması gerekir. Artık Batı 
Şeria'da da bu tür olayların ol
masını bekliyorum doğrusu.

Emre: Burada bir şey söyle
mek istiyorum. Filistin meselesi
nin sadece Filistinlilerin sorunu 
olmadığının bilinmesi gerek
mektedir. Buradan hareketle 
ciddi anlamda kendimizi yeni
lememiz icap etmektedir. Geri
ye dönecek olursak bir kırılma 
yaşanmıştır. Filistin meselesi

Sefer Turan:
"Bu direniş kültürü sağlam bir tabana 
oturdu ve bunu da yok etmek kolay 
olmayacak. Mesela ben son yıllarda 
Arapların bu kadar öfkeyle sokağa in
diğini hiç hatırlamıyorum. Mesela Mı
sır'da ben böyle bir gösteri olacağını 
doğrusu beklemiyordum, dün yüz bin
lerce insan bütün üniversitelerden 
sokağa döküldü. Bakalım Nasrallah’ın 
çağrısından sonra ne olacak. Ye- 
men'de uzun bir süreden sonra yine 
yüz binlerce insan toplandı."

bu kadar kolay olmazdı. Bu 
parçalanmışlık böylesi bir sonu
cu da meydana getiriyor. Dola
yısıyla İsrail'in bu saldırıya de
vam etmemesi için hiçbir sebe
bi yok.

İsrail'i insan haklarıydı, Bir
leşmiş Milletler kararlarıydı hiç
birini bağlamadığını herkes bi
liyor. 242 sayılı BM kararı^ diye 
bir karar vardı. Bana kalırsa Fi
listinliler için diplomatik alanda 
en sağlam nokta orasıdır. An
cak bu karar Filistinliler tarafın
dan bile gündeme getirilmez 
hale gelmiştir. Orası uluslar 
arası meşruiyeti hiç olmazsa bir 
seferliğine olsun tasdik edilmiş 
bir durumdur. Ancak o nokta
dan bile kaymış durumdadır.

Diğer taraftan çok duygusal 
olduğumuz bir dönemdeyiz. 
Hakikaten o manzarayı gördü
ğünüz zaman çok sıkıntıya dü
şüyorsunuz. İçinizden gelenler
le dilinizden dökülenler arasın
daki oranı ayarlama için çok 
zorlanıyorsunuz. Ama şunu da

bilmemiz lazım ki Filistin'de ilk 
kez böylesi katliamlar olmadı. 
Buradan aşırı bir olumsuzluk 
üretmenin âlemi yok. Bu katli
amlar olmaya da devam ede
cek. Bir tek şartı var. Eğer İsma
il Haniye veya Halid Meşal de 
Mahmud Abbas'ın durumuna 
gelirse burada barış olmuş ola
cak. Bu barış nasıl ve neyin adı
na yapılmış bir barışsa işte! İsra
il'in "barış" dediği bir şey çıka
cak. Ondan sonra size oynaya
cağınız bir çöplük alan verecek
ler. Orada oynayacaksınız. İste
nen bu! Hamas buna direndiği 
için İsrail'in ve Amerika'nın he
def tahtasına oturtulmuştur. 
Bugünden yarına bitecek bir 
şey değildir. Butürden katliam
lara önümüzdeki dönemde de 
şahit olabiliriz maalesef.

Bana kalırsa stratejik, uzun 
vadeli bir mücadelenin yürütül
mesi gerekir. Akif Bey İsrail'in 
içindeki Araplardan bahsetti. 
Eğer Filistin mücadelesi yapıla
caksa İsrail'in içindeki Arapların 

da bu 
m ücade
leye katıl
ması ge-
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Gündem

gündeme geldiği tarihten itiba
ren, özellikle Yaser Arafat dö
neminde Arap milliyetçiliği so
runu olarak gündeme getirildi. 
Bu şöyle bir olumsuzluğu orta
ya çıkardı: Filistin meselesini sa
dece Filistin'de yaşayan Arapla
rın meselesi haline getirdi. Ge
nel anlamda bakacak olursak 
Kudüs'ü daha geniş anlamda İs
lam ümmetinin meselesi ol
maktan çıkardı. Filistin'de yaşa
yan Arapların meselesi haline 
indirgedi. Aslında bu durum te
mel kırılmalardan biriydi. İslâmî 
hareketlerin 1990'larda intifa- 
dalardan sonra devreye çıkma
sı, Arap milliyetçiliğin yerine İs
lamcılığın orada yükselmesi bu
nu biraz daha evrenselleştirdi. 
Bu, söylemi, çarkı geriye dön
düren bir paradigma değişimiy
di. Fakat şimdi konjonktürel or
tam, fizikî ortam, şartlar bizi 
şimdi Gazze'ye ve Batı Şeria'ya 
odaklanmaya kendiliğinden 
paradigmada parçalanmaya 
sevk ediyor. Sorun Filistin soru
nu değil. Sorun İsrail'in oradaki 
varlığından kaynaklanmakta
dır. Bu sorun değil sadece Filis
tinlilere Araplara bile bırakıla

mayacak kadar büyük bir so
rundur. Birinci derecede İslam 
dünyasının sorunudur. Biz bu 
perspektifi yitirdiğimiz zaman 
Abbas ile Hamas arasında didiş
me meselesine indirgenir. İsra
il'de zaten bunu yapmak isti
yor.

Turan: Ben tam buradan de
vam edeyim isterseniz. İslam 
dünyasının sorunu dediniz. Ben 
aslında hep geriye atıf yaparak 
konuşmayı sevmem ama Filistin 
meselesini geriye atıf yapma
dan, dünü anlamadan tahlil et
mek mümkün değildir. Cevat 
Bey uzun vadeli stratejik bir he
defimiz olması gerekliliğinden 
bahsetti. Son yıllarda Ortado
ğu’daki görüşmelere, uluslar 
arası ilişkilere baktığımızda iki 
tane ana çizgi görüyoruz:

Birincisi 1990'da Madrid 
Konferansı'yla başlayan ve adı
na "barış süreci" denen dö
nemdir. İkincisi Madrid Barış 
Konferansı'yla Filistin meselesi
ne çözüm üretilemeyeceğine 
inanan direniş çizgisi. Asıl mü
cadele bu iki çizgi arasındadır.

Birinci kesime baktığımız 
zaman Madrid konferansını sa

vunanların elbette argümanla
rı, destekçileri vardır. Hatta çok 
da fazladır. Ama sonuçlarına 
baktığımız zaman şunu görü
yoruz. 1990'daki Madrid Kon
feransından bu yana İsrail ver
diği hiçbir sözü tutmadı.

Ortadoğu da bir de direniş 
çizgisi var. Amerika, İsrail ve 
onunla birlikte hareket eden İs
lam ülkelerinin temel hedefle
rinden biri de bu direniş çizgisi
ni, kültürünü yok etmek. Bun
da hem İsrail hem de bazı Arap 
ülkeleri hem fikirler.

Özkaya: Yani şimdi bu dire
niş çizgisi sadece orada kalan 
bir hikâye değil, bu direniş çiz
gisinin varlığı, buna karşı çıkan 
Arap ülkelerinin meşruiyetini 
içeride sorgular hale getiriyor.

Turan: Ben de tam oraya 
geliyordum. Mesela Mısır Ha- 
mas'tan rahatsız peki neden; 
Mısır'daki İhvan-ı Müslimin ha
reketinin Filistin'deki uzantısı
na biz Hamas diyoruz. Dolayı
sıyla Mısır, hemen yanı başın
da Hamas'ın bir siyasi otorite 
kurmasından son derece ra
hatsız. Sadece Mısır değil diğer 
Arap ülkeleri de bundan raL

İsrail'in son Gazze saldırıları tüm dünyada nefretle kınandı!



Gündem

hatsız. Bundan dolayı da ben
ce asıl problem İslam ülkeleri
nin kendi içlerinde, Filistin'de 
değil.

Siz Mısır'ı çözmeden yani 
Mısır'daki sistemin bakış açısını 
çözmeden, Suudi Arabistan'ı, 
Ürdün'ü vs değiştirmeden Filis
tin'de hiç bir şey yapamazsınız. 
Bundan sonraki süreç içerisinde 
bu iki çizgi arasındaki direniş 
çizgisini ve kültürünü yok etme 
çabası bundan sonra devam 
edeceğini düşünüyorum. Ama 
bu direniş kültürü de oradaki 
tutarlılığını ve varlığını çok cid
di anlamda ispatladı ve sağlam 
bir tabana oturdu ve bunu da 
yok etmek kolay olmayacak. 
Mesela ben son yıllarda Arapla
rın by kadar öfkeyle sokağa in
diğini hiç hatırlamıyorum. Me
sela Mısır'da ben böyle bir gös
teri olacağını doğrusu beklemi
yordum. Dün yüz binlerce insan 
bütün üniversitelerden insanlar 
sokağa döküldüler. Bakalım 
Nasrallah'ın çağrısından sonra 
ne olacak. Yemen'de uzun bir 
süreden sonra yine yüz binlerce 
insan toplandı.

Özkaya: Yani şu mu oluyor 
diyorsun; yani evvelden Filistin 
davasına şu veya bu biçimde 
sempati duyduğunu söyleyen 
halk yönetimi takip ederdi şim

di ise halkın kendisi mi hareket 
halinde?

Turan: Evet kesinlikle taban
dan bir hareket var.

Emre: Bir de şöyle bir şey 
var: 90'dan sonra Filistin mese
lesi üzerinde, Ortadoğu mese
lesi üzerinde önerilen bütün 
projeler iflas etmiş durumda. 
Şu an bütün Amerikan projele
ri işgallerle, kan dökerek çok 
acı bedellerle ortaya kondu. 
Artık bu noktada yönetimlerin
de söyleyeceği fazla bir şey ya
ni vaat edebilecekleri bir şeyle
ri yok. Savaşmıyorsunuz, barışı 
öneriyorsunuz fakat barışında 
ortaya getirdiği sonuç aynı.

Özkaya: Yani yönetimler bir 
tercih yapmakla karşı karşıya 
mı kaldılar.

Emre: Hayır yönetimler za
ten tercihlerini İsrail'le birlikte 
yapıyorlar. Fakat bunun yürü
mediğini kitleler çok açık bi
çimde görüyorlar artık.

Turan: Ama burada özellikle 
Mısır'ı konuşmak gerekiyor 
çünkü Filistin'le doğrudan sınırı 
olan ülkeler...

Emre: Sadece sınır değil Mı
sır aynı zamanda Arap dünyası
nın lideri konumunda hem si
yasi anlamda hem de kendi iç 
dengeleri açısından çok aktif. 
İsrail-Filistin meselesi iki ülke

olmadan çözülemez. Bu ülke
ler; Suudi Arabistan ve Mısır. 
Tabi Suriye faktörü ayrı, o kom
şu olduğu için şu anda askeri 
olarak etkin. Şu anda iki devle
tin projesi de çökmüş vaziyette 
ne savaşıyorlar ne de barış bir 
çözüm getiriyor. Yani Filistinli
ler için her iki durumda savaşta 
da kan akıyor, barışta da.

Turan: Dolayısıyla bu süreç
te bundan sonra İslam ülkele
rinde, Arap ülkelerinde ve Filis
tin'e komşu ülkelerde Nasral- 
lah'ın çağrısında dile getirdiği 
gibi biraz sokağa hitap etmek, 
sokağa inmek gerekiyor. Yani 
bu işin başka da bir yolu kalma
dı.

Özkaya: Yani o yalıtılmış di
li de kullanmamak lazım; Gaz- 
ze'yle Batı Şeria arasında bütü
nüyle bir kopukluk varmış gi
bi...

Ümran: Arap ülkeleri dışın
da Türkiye de bu konuda açığa 
çıktı. Artık İsrail'le diplomatik 
temaslarla bu işin yürütüleme- 
yeceği konusunda öyie bir nok
taya gelindi ki bölgede sanki 
Türkiye de artık devre dışı du
rumunda.

Emre: Ama Türkiye gerçek
ten devrede miydi, bunu çok iyi 
okumak lazım. İçeride öyle bir 
görüntü verildi gerçekten belir
leyici bir aktörmüş gibi bir rol 
oynadı ve bundan da hoşlanmış 
görünüyor hükümet. Aslında 
bu anlamda Arap ülkeleriyle 
barış görüşmeleri adı altında 
bir takım girişimlerde bulunup 
sonuç arıyordu da...

Turan: İşte İsrail bunun ol
mayacağını Ankara'ya söyledi..

Ümran: Türkiye her zaman 
İslam dünyasında gözlerin üze
rinde olduğu bir ülke ve bura
da gösterilen tepkiler farklı bir 
şekilde önem arz ediyor. Türk
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Gündem

toplumunun hükümetin politi
kalarını destekler nitelikte ha
reketleri vardı ve hükümet ar
tık beni de aşan bir nokta var 
dedi. Türkiye'de bu konuda 
hem içerden hem de dışarıdan 
beklentiler var, buna yönelik 
olarak neler yapılabilir?

Turan: Tabi bu konuda ka
naat önderlerinin bir şey söyle
mesi gerekir ama Türkiye?de 
medyanın kullandığı bir dil var: 
Medya zaman zaman cahalet- 
ten zaman zaman da bilinçli bir 
şekilde gerçek anlamından, 
bağlamından saptırmaya çalışı
yor. Bazı gazetelerde tamamen 
İsrail'in saldırılarına meşruiyet 
kazandırmak istercesine haber
ler yer aldı.

Turan: Ben hep şunu düşü
nüyorum, tamam bazıları İsra
il'in yanında duruyorlar bu on
ların tercihidir sonuçta ama in
sanoğlunun en basitinden bir 
empati yapması gerekli. Yani 
insan bir günlüğüne Gazze'li 
olmalı. Ne demek bir günlüğü
ne Gazzeli olmak; evden çıktı
ğın zaman evine dönüp döne
meyeceğini bilmeyeceksin, 
eşinle vedalaşırken eşini son 
kez gördüğün hissiyatına kapı
lacaksın, okula gönderdiğin ço
cuğun eve bir daha dönebile
cek mi bundan emin olmaya
caksın ve okula gittiğinde oku
lun tamamen yerle bir olduğu
nu görebileceğini ve okuldan 
çocuğunun cesediyle döneceği
ni düşüneceksin; bunların hiçbi
ri abartılı şeyler değil, bunlar 
Gazze?de yaşamın günlük bir 
parçası. Bu şartlar altında Gaz- 
ze?de yaşayan bir insan kendini 
nasıl müdafaa etmesi gereki
yorsa öyle müdafaa eder ve 
bence ona sonuna kadar da 
hakkı vardır. Dolayısıyla bu em
pati yapılmıyor. Yani bunu bazı

çevrelerden elbette beklemeyiz 
ama Fil isti n?e çok sıcak baktığı
nı söyleyen zaman zaman Filis
tin?^ yanında yer aldığını söy
leyen ama arkasından; ya arka
daş Filistinliler niye şunu yapı
yorlar niye bunu yapıyorlar di
yenler de var. Yani tavır olarak 
tamam İsrail'in işgalci bir devlet 
olduğunu kabul edip, arkasın
dan da Filistinlileri bu şekilde 
mahkum eden, suçlayan tavır 
içerisinde olanlar var. Özellikle 
onlara yönelik söylüyorum hiç 
bir şey yapamıyorlarsa birazcık 
empati yapsınlar.

Özkaya: Bazen gerçekten 
Allah'ın gayretine dokunan iş
ler olur. Gayretullah'a dokunan 
bir şey vardır. İsrailliler o bulun
dukları kulenin içinde dünyaya 
ne kadar pislik yarattıklarının 
farkında değiller. İsrailli yöneti
ciler bunun farkında değiller ve 
İsrail?in Hitler sonrası dönemde 
Yahudilerin dünya nezdinde bi
raz abartılı da olsa bir meşru
iyetleri var. Çünkü katliama uğ
ramış bir ahaliye karşı sempati 
duyuyordu insanlar. Bugün Hit- 
lerin yerinde İsrailli yöneticiler 
oturmaktadır ve hangi güçleri
ni kullanırlarsa kullansınlar, 
medya gücünü kullanırsa kul
lansınlar, hangi stratejik taktik 
planları yaparlarsa yapsınlar 
ebediyen kendi kirlerini, kim
liklerini gizleme imkânına sa
hip olamayacaklardır. Dünyada 
giderek meşruiyetlerinin yok 
olduğunun farkından olmalı
dırlar. Bugün Ortadoğulu bir 
takım yönetimler nezdinde ol
sa bile, mesela Hüsnü Mübarek 
nezdinde olsa bile, Mısır halkı 
nezdinde meşruiyeti var mı İs
rail'in, komşuları nezdinde 
meşruiyeti var mı? Dünyanın 
diğer bölgelerindeki meşruiye
tinin de giderek yıprandığını

görüyoruz. Dolayısıyla İsrail'de 
olan ve vicdan taşıyan Yahudi- 
lerinde bu meşruiyet sorununu 
gündeme getirdiklerini görü
yoruz. Onun için bana kalırsa 
Müslümanlar da, Filistinliler de 
mücadele yaparken kendi meş
ruiyetlerini de yıpratmayacak 
şekilde yollarına devam etmek 
zorundalar ve tabii ki çok 
önemli bir şey Filistin sorunu ne 
sadece Filistinlilerin sorunudur, 
ne sadece Arapların sorunudur, 
hakikaten Filistin sorunu daha 
genel bir bağlamda bir ümmet 
sorunudur. Eğer insanlık diye 
bir şey varsa insanlık sorunu
dur.

Notlar:
1 Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud

Abbas, İsrail'in operasyonu ile il
gili olarak, doğrudan olmasa bile 
Hamas'ı suçlayarak, onları ateş
keste mutabık kalmaları için 
uyardığını söylemişti. Abbas, 
"Hamas'ı uyardık. Gelebilecek 
olan tehlikenin kuvvetli olacağını 
anlattık. İsrail'in potansiyel saldı
rısını önlemenin yollarını aradık, 
ama maalesef olan oldu. Bu katli
am önlenebilirdi" demişti. Kay
nak:
http://www.ntvmsnbc.com/news/ 
470544.asp

2 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi'nin 242 sayılı kararı Altı Gün 
Savaşının ardından BM Güvenlik 
Konseyi tarafından 22 Kasım 
1967 günü alınmıştır. Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin altıncı bö
lümüne göre alınmıştır. Britanya 
elçisi Lord Caradon tarafından ya
zılmıştır. Karar konuyla ilgili ha
zırlanan beş karar taslağından bi
ridir. Karar "Ortadoğu'da âdil ve 
kalıcı bir barışın sağlanması" çağ
rısı yapar. Bunun sağlanması için 
belirlenen ilkeler "İsrail'in son sa
vaşta işgal ettiği tüm topraklar
dan çekilmesi" ve "bölgedeki 
tüm devletlerin güvenli ve tanın
mış sınırlar dâhilinde varolma 
hakkına saygı duyulması" şeklin
dedir.
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N'olur, Kopar Kıyametini1

imtina mı ettik seni görmeye, yüzümüzü mü kaçırdık senin suratından ya da sıkı 
bir Amerikan yapımı soykırım filmi izlemek için televizyonun sesini biraz daha mı 
açtık.
Sen bombalara selam duran, gelen bombaları annenin göz bebeklerinde gören; 
şimdi melekler mi senin başını okşayıp suratına gülücükler atıyorlar.
Yoksa dillendin de Rabbine bizi mi şikayet ediyorsun! Cumartesileri mi 
hatırlatıyorsun! Biz ise sevinelim mi hakkımızda yeni ayet gelmiyor oluşuna; 
"bombalarla ölmüş çocuğa sorulduğunda seni niçin öldürdüler diye” veya 
üzülerek bekleyelim mi binlerinin aşağılık maymunlar olmasını.
Sıkı sıkı ellerin, yumuk halinde. Çocuk, Filistin’de doğunca ağlamaktan önce 
yumruk yapmayı mı öğrenir yoksa? Sen bizim küçük generalimiz; biz senin 
ihanet etmiş askerlerin.
Yapılmış olan bize mi? Ölenler bizim içimizdekiler mi? Rabbin hesabında, 
Musa’nın evlatları olduğunu söyleyen ve Musa’ya ancak Cumartesi günü elleri 
kanla gelen İsrailoğulları’nin karşısında biz, dillerimizde ise "ne yapabilirdik ki” 
ile başlayan cümleler...
Ve bizlere bakan Mus’ab, Ahmet, Yasin... Hala yumrukları sıkı sıkıya ve hala 
ellerinde kana bulanmış taşlar.
Üzüntüler bile yalan mı? Yoksa bir reklam cıngılı kadar mı? Oysa biz küçük 
evladımızın ellerini koklarken hıçkıra hıçkıra ağlamalı değil miydik seni 
düşününce.
Artık aklımıza en son gelen ayetler "bekleyin sonunuzu, Allah ve Resulü de 
beklemektedir" diyen Allah sözleri mi?
Bir babanın evladının öldürülmesinin ötesinde ne var, annenin kuzucuğunun 
katledilmesinden ötelere hangi söz kalır. Artık "Rabbim” derse o anne; "bu 
zamanda senin verdiğin evladımı aldılar elimden ben ona bakmaya dahi 
kıyamazken.” "Ne olur artık öldür beni ve kopar kıyametini ki, davacı olayım 
onlardan ve başlasın mahkemem.”
Artık bitti. Süleyman’ın dayandığı asa kırıldı, Musa’nın Tur dağından indirdiği 
yazıt parçalandı. Ve son taş da gösterdi arkasında saklananı.

Ferhat Topazik

t m *?





Gündem

“BİRBİRİNİ TANIMAYANLAR ÖRGÜTÜ(?)”
ERGENEKON’DA SAVUNMALAR  

VE DAVAYA BAKIŞ

Ferhat TO PAZİK

12 Haziran 2007 günü Ümrani
ye'de Emekli Astsubay Oktay 
Yıldırım'a ait olduğu iddia edi
len el bombalarının bulunmasıy
la başlayan Ergenekon soruştur
masındaki sürecin merakla izle
nen bölümü olan 'dava aşama'sı 
devam ediyor. Gelinen noktaya 
bakıldığında, hiç de öyle kolay 
kolay biteceğe benzemiyor.

Ergenekon, Türkiye için dik
katle takip edilmesi gereken 
bir dava olmasına rağmen, gün 
geçtikçe ilk ortaya çıktığı za
manki haber değerini ne yazık 
ki taşımamaktadır. Özellikle - 
kasıtlı olarak- davada önemli 
hususların bazı medya organla
rı tarafından görmezden gelin
mesinin yanında, halkın artık 
Ergenekon haberlerinden sıkıl
mış olması da bir diğer neden 
olarak karşımızdadır. Oysa, su
landırılmak istenen iddianame 
öncesi dönemdeki haberlerde 
ve iddianame sonrası haberler
de kasıtlı yazılan " bu kadarı da 
olmaz, yok artık"lı değerlendir
melere inat, Ergenekon birçok 
olayı açığa çıkartmakta, olay
larda adı geçen kahramanlara 
(!) savunma hakkı tanınmakta 
ve verdikleri ilginç cevaplar da
vanın vehametini de ortaya 
koymaktadır.

Ergenekon'da, iddianame
nin okunma curcunasından 
sonra, sanıkların ve sanık mü- 
dafiilerinin savunmaları, çapraz 
sorgulamalara verilen cevaplar, 
ilgiyle takip edilmesi gereken 
hususları barındırmaktadır.

Ergenekon Davası'nda 
Savunmalar

Ergenekon iddianamesinin 
okunmasının ardından, 12 Ha
ziran 2007 günü Ümraniye de 
bulunan el bombalarının sahibi 
Oktay Yıldırım'ın savunması ile 
dava da savunmalar ve çapraz 
sorgulama aşamasına geçilmiş 
oldu.

Emekli astsubay Oktay Yıldı
rım, iddiaların "mesnetsiz ve si
yasi amaçlı" olduğunu ileri sü
rerek, "Burada olduğum için 
gurur duyuyorum" diyerek el 
bombalarının bulunduğu gece
kondunun sahibi Ali Yiğit'i ta
nımadığını ileri sürmüştür. El 
bombaları hakkında ise Oktay 
Yıldırım, emniyete getirildiğin
de bombalardan sorumlu tutul
duğunu ancak bombalan ne 
kendisi ne de imha kararı veren 
mahkemenin gördüğünü söyle
miştir. Oysa bilindiği gibi basın 
tarafından el bombalarının im

ha edildiği haberleri karşısında 
iddianameden sonra mahkeme 
tarafından bir açıklama yapıl
mış; bombaların imha edilme
diği sadece içlerinde bulunan 
barut düzeneğinin patlama ih
timaline karşın çıkarıldığı söy
lenmiştir. Yani bombalar açık 
bir şekilde savcılık yedi eminli
ğinde bulunmaktadır.

Oktay Yıldırım'ın ardından 
bombaların bulunduğu gece
kondunun sahibi Ali Yiğit'in sa
vunmasına geçildi. Ali Yiğit 
Ümraniye de bulunan el bom
balarının Oktay Yıldırım'a ait 
olduğunu ve kendisini tehdit 
eden kişilerin, bu konudaki ifa
desini değiştirmesini istedikleri
ni söyleyerek Oktay Yıldırım'ı 
dört yıldır tanıdığını ve bunu is
patlayabileceğim söyledi.

Ergenekon iddianamesinde 
birçok yerde ismi geçen ve Da
nıştay saldırısının azmettiricisi 
olmakla suçlanan emekli yüz
başı Muzaffer Tekin, Danıştay 
faili Alparslan Arslan'ın yakın 
çevresindeki kişilerin ifadele
rinden, her iki olayın da dini 
motifli olarak işlendiğinin anla
şıldığını ve Arslan'ın bulundu
ğu ortamın ulusalcı yapıdaki ki
şilerden oluşmadığını iddia etti. 
Tekin, çapraz sorgusunda da
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ERGENEKON GİZLİ YAPILANMASI İLE LOBİ (SİVİLİ YAPILANMASI ARASINDAKİ KOORDİNASYONU SAĞLAR

Yeti Küçük [  KÖPRÜ PERSONEL J

ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KADROSU
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Erkut
Ersoy

savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in 
Alparslan Arslan ile ilişkilerini 
sorması üzerine; Arslan ile 3-4 
kez görüştüğünü, ancak olay 
tarihinden 1,5 yıl öncesine ka
dar hiç görüşmesi olmadığını 
söylemiştir.

Savcı Pekgüzel'in, kayıtlara 
göre Arslan'la aralarında 31 
adet telefon görüşmesi bulun
duğunu, son görüşmeyi Danış
tay cinayetinden 6 ay kadar ön
ce yaptıklarını belirtmesi üzeri
ne Tekin, "Kesinlikle irtibatım 
yok, niye gizleyeyim?" cevabını 
verdi.

Davanın 19. duruşmasında 
tutuklu sanıklardan yazar Er- 
gun Poyraz yaptığı savunmada, 
soruşturmanın nedeni olan 
Ümraniye'deki bombaların im
ha edildiğine dikkat çekti. Bu
nun, Ergenekon soruşturması
nın bir senaryodan ibaret oldu
ğunu gizlemek için yapıldığını 
öne sürerek kendisi ile ilgili so
rulan birçok soruya cevap ver
medi.

Davanın önemli isimlerden 
emekli Tuğgeneral Veli Küçük, 
26. duruşmada hakim karşısına 
geçerek 100 sayfalık savunma
sını okudu ve savcının sorduğu 
soruları cevapladı:

Veli Küçük, Tuncay Güney'ın 
soruşturmada bir piyon olarak 
seçildiğini ve bu senaryoya alet 
edildiğini öne sürerek, iddiana
menin "yüce Türk milletine 
karşı hazırlandığını" söyledi. İd
dianamede 'terör örgütü' deyi
minin, "Türk'ün Kabe'si" olan 
Ergenekon ile birlikte kullanıl
dığını ifade etti. Veli Küçük bu 
iki kelimeyi birlikte kullanması
nın kendisinin ayıbı olmadığını, 
bu yüzden de yüce Türk mille
tinden özür dilediğini söyledi. 
Küçük, mahkeme heyetine, id
dianamede belirtilen Veli Kü-

çük'ün sanal bir Veli Küçük ol
duğunu savundu. JİTEM konu
sunda ise Jandarma Genel Ko
mutanlığı bünyesinde hiçbir za
man böyle bir birimin olmadı
ğını ve bu isim kullanılarak san
ki gizemli, gayri siyasal bir olu
şum varmış izlenimi yaratılma
ya çalışıldığını iddia etti.

Askeri sorgularda dahi Jİ- 
TEM'in bulunduğu fakat sonra
dan tasfiye edildiği, birçok ola
yın JİTEM tarafından oluşturul
duğu, PKK ile ilgili ilişkilerinin 
bağı, Hizbullah'ın kurulması, 
kurdurulması, ve bunların Veli 
Küçük'e çapraz sorgulamada 
sorulmamış olması, akılları kur
calamaktadır?)

Yazılı savunmanın ardından 
Küçük'ün çapraz sorgusuna ge
çildi. Küçük'e Kocaeli il Jandar
ma Alay Komutanı olduğu sıra
da Adapazarı, İzmit ve Sapanca 
'da Kürt işadamlarına düzenle
nen faili meçhul cinayetler ile 
ilişkisi sorulduğunda, "Benim

bölgemde faili meçhul olmaz" 
diye yanıt verdi. Küçük, duruş
mada müdahil avukatların ken
disine yönelttiği sorulara ise sır
tını dönerek sert bir şekilde, 
"Cevap vermiyorum" dedi.

Ergenekon davasının bir di
ğer tutuklu sanığı Türk Orto
doks Patrikhanesi Basın Sözcü
sü Sevgi Erenerol, "Ergenekon 
terör örgütüne üye olmadığını 
ve bu örgüt hakkında bilgisi 
bulunmadığını" söyledi. Kendi
sinin terör ve teröristlikle hiçbir 
ilgisi olmadığını, "Ergenekon" 
operasyonunu gerçekleştiren- 
lerce de bilindiğini söyleyen 
Erenerol, kendisinin tutuklan
masıyla Türk Ortodoks Patrik- 
hanesi'nin tasfiye edilmeye ça
lışıldığını ileri sürdü. Doğu Pe- 
rinçek'i siyasi parti lideri olma
sından dolayı tanıdığını ve ken
disiyle bazı etkinliklerde karşı
laştığını ifade eden Erenerol, 
"Hiç tanımadığı kişiler ve bir
kaç aile dostu ile Türkiye Cum-
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huriyeti Devleti'ni yıkmaya ça
lışmak iddiasını hayretle karşı
ladığını" söyledi. Erenerol, "Er- 
genekon terör örgütüne üye 
değilim. Bu örgüt hakkında bil
gim yoktur" diye konuştu.

Kendisiyle ilgili, "Kişilerin 
özel bilgilerini kayıt etmek" 
suçlamasını kabul etmediğini 
de belirten Erenerol, bu suçla
maya dayanak olan 24 No'lu 
CD'deki listeyi kendisinin hazır
lamadığını bildirdi. Söz konusu 
listenin Selçuk Üniversitesi ta
rafından, basında kullanması 
için kendisine gönderildiğini ve 
listedeki kişileri tanımadığını 
iddia eden Erenerol, "Ergene- 
kon Lobi Belgesi"ni de inter
netten aldığını ve bu konudaki 
internet çıktısı yüzünden de tu
tuklandığını öne sürdü.

Dava sırasında önem arz 
eden çapraz sorgu ve müdahil 
avukatlara getirilen sınırlama 
Ergenekon davasında yeni Ce
za kanununun yürürlüğe gir
mesi ile uygulama imkanı bu
lan çapraz sorgulamada, sanık
lar arasındaki birçok ilişki orta
ya çıkarılmış ve davanın açıklı

ğa kavuşturulması için en 
önemli bilgiler ortaya çıkarıl
mıştır.

Çapraz sorguda konuşturu
lan isimlerin başında Veli Kü
çük gelmektedir. Sorguda 
emekli Orgeneral Şener Eruy- 
gur'u tanımadığını söyleyen 
Küçük, ajandasında 'görüşüle
cek, görüşüldü, Fenerbahçe Or- 
duevi'nde görüşme yapacağız' 
şeklinde notlar olduğunu be
lirtmesi üzerine, orduevinde 
Eruygur'la değil başkasıyla gö
rüştüğünü ileri sürmüştür. Sa
nık Muammer Karabulut da, 
geçmişte basın açıklaması ya
pıp savunduğu Muzaffer Te- 
kin'i tanımadığını çapraz sor
guda söylemiştir. Karabulut ay
rıca, sanıklardan Sevgi Erene- 
rol'la 2005 yılından beri tanıştı
ğını söyleyince üye hâkim Ha
şan Hüseyin Özese araya gire
rek: "2005'ten beri tanıdığın 
Erenerol'la telefonda 632 kez 
ne konuştunuz!?" diyerek da
vaya farklı bir açılım sağlamış
tır.

Çapraz sorgu konusunda 
davada dikkat çeken bir diğer

nokta ise, müdahil olma talebi
ne mahkeme tarafından onay 
verilen Cumhuriyet gazetesi ve 
Şebnem Korur Fincancı vekille
rine getirilen soru sınırlaması
dır. Müdahil avukatların, sade
ce müvekkillerinin zarar gördü
ğü eylemden dolayı ve zarar 
veren sanığa soru sormasına 
hükmedilmiştir. Fakat bu sınır
lamanın aksine davanın aydın
latılmasında müdahil avukatlar 
beklenmedik sorular sorması 
sebebiyle bir aşamanın kat edil
mesine öncülük etmişlerdir.

Bunu iki örnekle anlatmak 
mümkündür. Muzaffer Tekin, 
Ümraniye'deki bombaları 'süs 
malzemesi' olarak savunmaya 
çalışıyordu. 'Cumhuriyet'e atı
lan bombalarla tapa numarala
rı aynı. Buna ne diyorsun?' şek
lindeki soru, Tekin'in bütün sa
vunmasını çökertti. Tekin'in bu 
sorunun etkisini anlatmak için, 
'Aynı safta olduğumuz Cumhu- 
riyet'in avukatlarından taarruz 
yedik' demesi kayıtlara dahi 
geçmiştir.

Veli Küçük, ise müdahil avu
kata 'bozguncu' diyerek kızgın-
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lığını belirtmiştir. Bunun yanın
dan 3 bin lira ile geçinmeye ça
lıştığını anlatan Küçük, 'Ma
dem parasız bir adamdın, ne 
işin var Cumhuriyet gazetesinin 
satışı için yapılan toplantıda?' 
sorusu karşısında söyleyecek 
söz bulamamıştır.

Ergenekon Davası'na Savun
malardan Sonra Kısa Bir Bakış

Ergenekon davasında birçok sa
nığın bu yazı yazıldığı sırada 
henüz daha savunmasının alın
maması ve birçok tanığın din
lenmemiş olması nedeniyle kı
sıtlı bir değerlendirme yapma 
durumunda kalsak dahi, elimiz
de bulunan sanık savunmala
rından, sorulara verilen cevap
lardan anlaşılacağı gibi dava
nın büyüklüğü, iddiaların ve 
belgelerin ağırlığı karşısında 
yapılan savunmalar en basit adi 
bir hırsızlık davasında yapılacak 
savunmalar kadar inandırıcılık 
arz etmemektedir. Birçok sanı
ğın telefon dökümleri ve yazış
malarına rağmen birbirlerini 
tanımadıklarını beyan etmeleri, 
birçok olayı bilmediklerini ve 
belgeleri elde etmelerinde in
terneti kaynak göstermeleri, 
Ergenekon adlı örgütten hiç 
haberleri dahi olmadığını söy
lemeleri çok ilginçtir. Bununla 
birlikte Veli Küçük'ün savun
ması sırasında devlet tarafın
dan komploya kurban gittiğini 
iddia etmesi de davada bakıl
ması gereken hususi bir ayrıntı 
olarak önemlidir.

Sanık savunmalarının yanın
da gündemi meşgul eden diğer 
Ergenekon Davası ile ilintili ha
berler ise, davada kilit isim Tun
cay Güney'in yurtdışında ifade
sine başvurulacağı, Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi'nin verdiği bozma

kararı, bu karardaki Danıştay'a 
saldırı ve Cumhuriyet gazetesi
ne bomba davasını Ergenekon 
Davası'yla birleştirme talebi, 
Üzeyir Garih cinayetiyle ilgili 
olarak Yeni Şafak gazetesinin 
ortaya çıkardığı ve ucu açık bir 
şekilde Ergenekon'a uzanan 
yeni bilgi ve belgeler son dere
ce önemli gelişmeleri oluştur
maktadır.

Uzun bir süredir davanın 
devam etmesi ve gündemde 
yeni hususların yer alması yeni 
yazılara ve yorumlara gebe 
olunduğunu çok açık bir şekil
de göstermektedir.
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“LAİK/CUM HURİYET” BAĞLAM INDA

MÜSLÜMANI 
ÖTEKİ LEŞTİRMEK”

Mustafa AYDIN

D ergimizin bu sayısında 
İslâm'ı gelişmelerin ge
nel bir değerlendirilmesi 

planlanmıştı. Ben de bu çerçe
vede tarihsel sürece kısaca de
ğindikten sonra içinde bulun
duğumuz bazı sorunlara bir 
göz gezdirmek istiyordum. Bu 
çerçevede yazımın ana temala
rından birisi İslâm'ın alternatif- 
liklerde var olmaya zorlanması 
ve dolayısıyla da gizli veya açık 
Müslüman'ın bir baskı altında 
bulundurulması nedeniyle or
taya çıkan bazı sorunlara de
ğinmekti. Gerçekten de uzun 
bir zamandır İslâm ile ilişkiye 
getirilebilen her türlü oluşum 
bir itham ve eleştirinin konusu
dur ve bunlar bir bakıma sanki 
periyodik olarak sürüp gitmek
tedir. Geçen yıl günlerce tartışı
lan müslümana nispet edilen 
mahalle baskısı hala hafızalar
daki canlılığını korumaktadır.

Bu arada planladığımız ko
nu üzerinde bir değişiklik yap
mayı gerektiren yeni bir araştır
ma yayınlandı. Amerikalı ünlü 
iş ve (belki daha fazlasıyla küre
sel) siyaset adamı Soros'un fi
nanse ettiği Açık Toplum Ensti- 
tüsü'nün desteğiyle, Boğaziçi

Üniversitesi'nden bir grup öğ
retim üyesinin yaptığı bir ka
muoyu araştırması yayınlandı. 
"Türkiye'de Farklı Olmak - Din 
ve Muhafazakarlık Bağlamında 
Ötekileştirilenler" adını taşıyan 
araştırma belirttiğimiz konuya 
yeni bir örnek oluşturdu. Bir se
çim arifesinde belli çevrelerin 
muhalif olduğu bir iktidarı 
eleştirme çerçevesinde yeni bir 
itham biçimi sergilendi.

Örnekleminden kavramsal 
çerçevesine, amaçlı olduğu ra
hatlıkla görülen siyasal yaklaşı
mına kadar eleştirilen araştır
ma, gerçekten de Alevilere nis
pet edilen örgütler ve CHP il 
teşkilatları gibi din konusunda 
tavrının ne olduğu belli olan 
marjinal kesimler üzerinde uy
gulanan araştırma peşinen bir 
yanlılığı sergilemektedir.

Söz konusu araştırmada sı
radan müslümanın inancının 
bir gereği olarak yaptığı iftar 
yemeği vermek. Cuma namazı 
kılmak, umre yapmak, hacca 
gitmek gibi eylemlerinin art
ması, din dışı laik kesimler için 
bir tehdit unsuru olarak değer
lendirilmiştir. Şikayetçisi olu
nan nokta kendini din konu

sunda en azından kayıtsız sa
yan bazı çevrelerin özgürlükleri
nin kısıtlanması değil, dini ke
simlerin özgürlüklerinin yeterin
ce engellenmemesidir. Yani de
neklerden alman verilere göre 
İslami kesimlere sağlanan ser
bestlik laik kesimler için bir po
tansiyel baskı anlamına gelmek
te ve söz konusu bu farazi baskı 
her geçen gün artmaktadır.

Bu konuda kullanılan argü
manlar da bir hayli dikkat çeki
cidir. 1999 yılında yapılan ka
muoyu araştırmalarında halkın 
yüzde 42'si Türkiye'de dindar 
insanlara baskı yapıldığı kana
atinde imiş, ama 2006 yılında 
yapılan araştırmalar bu oranın 
yüzde 17'ye indiğini gösteriyor
muş. Çünkü AKP iktidarıyla bir
likte dindar kesimin şikayetleri 
azalmış, buna karşılık laik kesi
min kaygıları artmış. Araştırma
nın buradan kabaca çıkardığı 
sonuç laik Cumhuriyetin birinci 
sınıf tebaasının ne denli bir po
tansiyel tehdit altında olduğu
dur. Sanki ülkenin üzerinde 
mutlaka olması gereken bir 
baskı unsuru var ve bu Müslü
manların üzerinden kalkarsa 
laiklerin üzerine boca edilir.
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Laik Cumhuriyet Bağlamında 
Öteki leşti rilenler

işin fiziksel çerçevesinden içeri
ğe dönelim. Araştırmanın kur
gusuna göre muhafazakarlık 
ve din bağlamında ülkede bir 
kesim ötekileştirilmekte, baskı 
altında tutularak mağdur edil
mektedir. Aslında gerçek tam 
bunun hilaf madır, ülkede dev 
bir kitle, söz konusu eğilimin 
aktörlerinin ifade biçimiyle, 
"laik -Cumhuriyet" bağlamın
da ötekileştirilmekte ve bir bas
kı altında tutulmaya çalışılmak
tadır. Başörtüsü, eğitim vb. gibi 
en tabii talepleri bastırılmakta, 
devletin kurumlan bile gerekti
ğinde, Anayasa Mahkemesi ör
neğinde olduğu gibi yerine gö
re hiçbir kurala tabi olmaksızın 
toplumun bu taleplerinin karşı
sına dikilebilmektedir.

Esasen müslümanı alternatif- 
liklerde var olmaya zorlayan sü
recin başlangıcını birkaç yüzyıl 
geriye götürebiliriz. Ta 18. yüz
yılda açıkça görülen geri kalmış
lık açık veya üstü örtük olarak Is
lâm'a ciro edilince garip bir sa
vunma dönemi başlamış, ilerle
me paradigması içinde modern 
kültürün pek çok eksiklerine sa
hip çıkan Müslümanlar, "İs
lâm'ın terakki (ilerleme) ye mani 
olmadığı"m ısrarla vurgulamaya 
çalışmıştı. Öyle ki İslâm'ın iyi bir 
din oluşu ilerlemeden aldığı re
feransa bağlanmıştı. Yani Müs
lümanlar böylesi bir baskı altın
da kalmışlardı.

Belli bir türünü değil, eko
nomik, dini, eğitimsel, kültürel 
her türlü İslâmi oluşumu meş
ruiyet dışı sayan ve toplumu te
pesinden alıp sürükleyen 28 Şu
bat sürecinde de geniş bir İslami 
kesim bu aşağılamayı hak ettik
lerini düşündüler. İslamcı aydın

lar ciddi bir "özeleştiri" den söz 
ettiler. Halbuki Müslümanlar bu 
süreci bazı yanlışlıklarının sonu
cu olarak yaşamadılar. Onun 
için Müslüman kitleyi "la
ik/cumhuriyet" bağlamında ce
zalandıranların amacı onu bazı 
hatalarından arındırıp sisteme 
kazandırmak değildi, bir gerek
çe bulup merkezi sistemden 
uzaklaştırıp baskı altında tut
maktı. Yani çıkış noktası yaptı
ğımız araştırmanın ifadesiyle 
"ötekileştirmek"ti. Tabi bütün 
bu baskı ve müdahalelerle sağ
lanan şey, kitleyi İslami duyarlı
lığından uzaklaştırmaktı.

İslami kitle bu süreçte her 
müdahaleden sonra biraz daha 
dini duyarlılığından arındırılmış 
oldu. Görünüşte bir İslami yay
gınlık söz konusu ama düşünce 
duygu ve davranışlardaki İslami 
yoğunluk her geçen gün azal
tıldı. Bu söylediklerimizi siyasal 
parti gelişmelerinde gözlemle
mek mümkündür. İslamcı söy
lemden muhafazakarlığa uza
nan süreç bunun en tipik örne
ğidir. Yani önümüzde muhafa
zakarlık üzerinden ötekileştiri- 
len dev bir kitle vardır.

Gerçekten de muhafazakar
lık örneği islami kesimin ne

denli bir baskı altında olduğu
nu gösteren tipik bir örnektir. 
Ülkede toplumun ortalama 
yüzde 50'sini temsil eden ve 
potansiyel olarak İslami kesim
leri temsil ettiği kabul edilen 
bir parti, muhafazakarlığı ken
disi için özel bir kimlik olarak 
seçmek zorunda kalmış, arka
sındaki kitle de bunu şöyle ya 
da böyle benimsemiştir. Halbu
ki sosyal bilim dilinde muhafa
zakarlık, toplumdaki aşırı deği
şimlere karşı mevcudu savunma 
eğilimi anlamına gelir. Yani Ba- 
tı'da kendi bağlamındaki bir 
muhafazakarlık orada duran 
hiçbir değerin muhafaza edil
mesi anlamına gelmez ve dola
yısıyla da orada duran değerle
ri bulunan İslam'ın muhafaza
karlık ile uyumlu olması düşü
nülemez.

Ne var ki Türkiye şartların
da Müslümanların kendilerini 
İslâmi kavramlarla ifade etme 
imkanları olmadığı için, böyle
si -tabiri caizse- iskeletsiz bir 
kavramla kendilerini anlatma 
zorunluluğunu duymaktadır
lar. Buna göre bugün Türki
ye'de muhafazakarlık, en azın
dan orada duran İslami değer
lere bağlı ortalama bir Müslü

OCAK '09 ÜMRAN I 21



Dosya

manlık olarak anlaşılmaktadır. 
AK Parti her fırsatta İslamcı bir 
parti olmadığını ısrarla tekrar- 
lasa da bu böyle algılanmakta
dır. Buna rağmen İslami duyar
lılığı geniş bir kesimi kararlı bir 
biçimde ötekileştirmek için uğ
raşanlar, muhafazakarlıktaki 
potansiyel dindarlıktan hare
ketle bu sapma kimliği bile top
luma çok görmektedirler. Sıkça 
kullanılan "takiyyecilik" (amaç 
ve düşüncesini gizleme) ithamı 
da buradan çıkmaktadır. Yani 
bir baskıyla toplumun İslami 
kimlikleri yok sayılmakta, yeni 
bulduğu çözümler de takiyyeci
lik olarak nitelendirilmektedir.

Özellikle İslam'a duyarlı si
yasal partilerin her kapatılma
sından sonra siyasal çizgi daha 
bir geriye çekilerek nötrleştiril
miştir. Son AK Parti'yi kapatma 
davası muhafazakarlığın İs
lam'a açık içeriğinin boşaltılma
sı talimatı anlamına gelmekte
dir. Bu anlamda parti kapatılıp 
tekrar açılmıştır denebilir. Esa
sen tam anlamıyla kapatılıp 
açılmış olsaydı, bu sefer büyük 
bir ihtimalle liberalist çizgide 
bir parti olarak kurulacaktı. Bü
tün bunlar baskının ve objesi ve 
hedefi hakkında bir bilgi ver
mektedir.

Baskının Öznesi ve Nesnesi: 
Sosyal ve Siyasal Baskı

Hatırlanacağı üzere daha önce
ki çıkarılan bir tartışmada Müs
lümanların laik kesim üzerinde 
bir baskı oluşturdukları ve bu
nu da mahalle ile gerçekleştir
dikleri ileri sürülmüştü.

işin gerçeği mahalle baskısı
nı tartışanların büyük bir kısmı 
ne mahalle ne de baskıyı tam 
olarak biliyorlardı. Burada ma
halle ile birlikte kullanılan

"baskı" sosyal bir olgudur. Esa
sen sosyolojinin en önemli tem
silcisi kabul edilen E. Durkhe- 
im'a göre "sosyal olan, bireyin 
dışında ve üstünde olandır". 
Yani sosyal olan, bir potansiyel 
baskı üzerine oturur ki bu da 
birlikte yaşamaya ilişkin kural
lar- olgular ferdi aşan şeylerdir. 
Sosyal olan, bireyin dışında ol
duğu kadar onun üzerindedir 
ve bir baskıda bulunur. Örnek
lendirmek gerekirse içinde bu
lunduğumuz toplumun dili sos
yal bir olgudur ve sosyal olma
nın temel esprisine uygun ola
rak bizden önce vardı ve üzeri
mizde hükmünü icra etmekte
dir. Onu kullanmaya mecburuz. 
Bu bireyin üstünde oluş çoğu 
kere bir saygıyı da beraberinde 
getirir. Dolayısıyla bazı yaşam 
kalıplarına saygılı olmamız bi
reysel taleplerimizi aşar.

Bu çerçevede hemen bütün 
sosyal oluşumların bir sosyal 
baskı işlevi vardır ve bu bizatihi 
olumsuz değildir. Bu aynı za
manda tabii bir kontrol sistemi
dir. Esasen toplumsal süreklilik 
buna bağlıdır. Toplumsal dü
zen ve onun sürekliliği için ka
çınılmaz bir fonksiyona sahip
tir. Başka türlü toplum olun
maz. O olmadan mevcut insan 
birlikteliği ancak bir kitle, bir 
sürü olarak kalır. Belki daha da 
ötede bir anomi (toplumsal 
kanser) yaşanır.

Şüphesiz toplumsal düzen 
sağlayıcı alt sosyal birimlerden 
birisi mahalledir. Tabi burada 
önemli olan söz konusu mahal
lenin ve baskısının niteliği, 
özellikle sosyal olup olmaması
dır. Söz konusu ettiğimiz ger
çek anlamdaki mahalle baskısı 
fiziksel değil sosyal bir baskıdır. 
Ne yazık ki o mahalle de, onun 
sosyal baskısı da günümüzde

ferdiyetçi modern kültürün de 
etkisiyle anlamlarını büyük 
oranda kaybetmişlerdir.

Gerçekten de o eski güzelim 
mahalle olgusu kaybolmuş, 
onun yerine, çoğu sırtını mer
kezi devlete dayamış (mahalle 
değil) mahalli yapılar (veya 
semtler), resmen manipüle 
edilmiş kesimler ortaya çıkmış
tır. Bunların temel özelliği ise 
sosyal değil, fiziki bir güce, po
litik baskıya sahip olmalarıdır. 
Öyle ki buna karşı oluşmuş sivil 
görünümlü başka tür mahalli- 
likler de sorunsuz değildir. 
Çünkü sonuç itibariyle bunlar 
da modern bir algıyla güce da
yalı oluşumlardır. Yani modern 
kültür, birlikte yaşama ortamı
nı tahrip etmiş, dolayısıyla hem 
mahalle, hem de o kadim ma
hallenin baskı tipi yok olmuş
tur. Tartıştığı kavramlar hak
kında yeterli bir bilgiye sahip 
olmayan cahil bir kesim zaman 
zaman kendince, mahalleye de 
onun baskısına da meydan 
okuyor. Tabi sosyal kontrol sis
temleri de devreden çıkıyor.

Demek ki gerçek anlamda 
mahalleler kendi içlerinde birer 
oluşumdu ve toplumun diğer 
kesimleriyle paylaştığı ahlaki il
ke ve sosyal kuralları vardı. Şim
dilerde onun yerine belli eksen
lerde mahallilikler türedi. Tam 
yerine oturmasa bile mutlaka 
mahalle kavramını kullanmak 
ve bir örnek vermek gerekirse 
fiziksel ve politik bir baskıyı 
temsil eden yeni mahalleler 
oluştu. Bu bağlamda artık tabir 
caizse bir Anayasa Mahkemesi 
mahallesi, bir Hürriyet gazetesi 
mahallesi ve benzeri mahalle
ler vardır. Bu mahalleler, pay
dası her zaman toplumla payla
şılmayan politik bir görüşü sür
dürmektedirler. Varlıklarını da
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Asıl sorun devletçe manipüle edilmiş yerel 
“  ™  kitlelerdir. Mesela başı açık ya da kapalı na- 
iv kişi ve kitleler arasında, devlet adına yürütü
len bütün manipülatif hareketlere rağmen hiçbir 
sorun yaşanmamıştır. Bu çerçevede yaşanage- 
len sorun, toplumsal hoşgörüye rağmen devlet 
adına yürütülen maniplatif kurguyla ilgilidir.

bir anlamda gerçek mahalle 
baskısına karşı konumlandır- 
mışlardır. Bu bağlamda mesela 
YÖK mahallesi yakın bir zama
na kadar temsil edegeldiği po
litik baskıyla, uzun bir zaman
dır dünyanın tanıdığı Şerif Mar
din'i resmi ideolojiye kapılan
madığı için TÜBA'ya üye kabul 
etmemektedir.

Eskiden mahalle tüm kadim 
kültürlerde sağlıklı toplamların 
önemli bir sosyal birimiydi. Yüz 
yüze ilişkiler çerçevesi içinde 
varolan bir olguydu ve aileden 
hemen sonra yerini alıyordu. 
Fertler burada bir nevi eğitim 
görür ve denetlenir, böylece sos
yalleşerek ilkellikten kurtulurdu.

Baskı Türleri:
Sosyal ve Politik Baskı

Ne var ki hem mahalle hem de 
bu söz konusu edilen onun sos
yal baskısı modern kültür or
tamlarında devre dışı bırakıl
mış, anlamlarını büyük çapta 
yitirmişlerdir. Merkezi modern 
ulus - devlet yapılarının etkinlik 
kazanmasıyla birlikte sosyal 
baskı da büyük çapta devletleş
tirilmiş, topluma özgü kamusal 
alanın devlet tarafından işgal 
edilmesiyle de sosyal baskı, yu
karıda da belirtildiği üzere 
ekseriye politik baskıya dönüş
müştür.

Gerçi gelinen noktadaki ye- 
relliklerin de bazı kendine öz
gülüklerinden söz edilebilir. İs
tanbul'da Fatih semtiyle Levent 
arasında bir farklılık elbette 
vardır. Hatta merkez ve çevre
nin mahallelerinin ve duyarlılık
larının farklı olduğunu söyleye
biliriz. Bu çerçevede Fatih'te ba
şörtülü, Levent'te başı açık bir 
kadın kendini daha rahat hisse
debilir ki bu da gayet tabiidir.

Bu noktada sırtını resmi ide
olojiye dayamamış halk katla
rındaki mahalliliklerin sorun 
haline gelmiş tepkilerinden ve 
baskılarından söz etmek müm
kün değildir. Asıl sorun devlet
çe manipüle edilmiş yerel kitle
lerdir. Mesela başı açık ya da 
kapalı naiv kişi ve kitleler ara
sında, devlet adına yürütülen 
bütün manipülatif hareketlere 
rağmen hiçbir sorun yaşanma
mıştır. Bu çerçevede yaşanage- 
len sorun, toplumsal hoşgörüye 
rağmen devlet adına yürütülen 
maniplatif kurguyla ilgilidir. 
Halbuki devletin müdahale et
mek zorunda kalacağı fiili baskı 
dışındaki doğal sosyal etkile
şimler hiçbir güç tarafından ön
lenemez ve esasen böylesi bir 
şey insani de olamaz...

Şu anda bu konuda devlet 
eliyle sürdürülen esaslı bir eşit
sizlik yaşanmakta ve söz konu
su haksız ve hukuksuz uygula
ma laiklik gibi rejimin temel il
keleriyle meşrulaştırılmaya çalı
şılmaktadır. Genelde yasal bir 
düzenleme olmadan bile kalk
ması gereken ama bir türlü çö
zülemeyen 'başörtüsü yasağı' 
uygulaması bunun tipik bir ör
neğidir. Burada, manipülatif 
grupların etkinliğini ortadan 
kaldırması beklenen devletin 
kendisi bir baskı aracına dönüş
türülmekte, hatta baskıcılığın

garantisi işlevini yerine getir
mektedir. Yasal görünen dü
zenlemeler bile hukukla bağ
daşır değildir.

Sonuç olarak denebilir ki şu 
anda asıl sözü edilebilecek bas
kı, devleti kendi aracı sayan, sis
temden referans aldığını düşü
nen grup, kurum ve örgütsel 
yapıların oluşturduğu mahalli 
baskılardır. Bunlar politik baskı 
aracı olmaktan çıkarılabilmeli, 
naiv bir sosyal kontrol sistemi
ne saygı duyulmalıdır. Kendini 
laik/cumhuriyetçi olarak nite
lendiren bir kesim dindar kesi
min en naiv isteklerini bastır
makta, toplumu kendine göre 
kurup götürme çabasındadır. 
Bu kurgunun temel esprisi hal
kın kahir ekseriyetini baskı al
tında tutmak ve özellikle dini 
taleplerini yok saymaktır. Bu
nun için de dindar kesimin sıra
dan eylem ve özgürlüklerini 
kendisinden koparılmış bir hak 
ve hatta daha da ötede bir teh
dit olarak gösterebilmektedir.

Yapılış tarzı, kullanılan argü
manlar ve ileri sürülen yorumla
malardan hareketle, başlangıçta 
sözünü ettiğimiz araştırmanın, 
bu genel bağlamının yanında 
bir seçim arifesinde mevcut ikti
dar partisine muhalefet oluştur
mak ve tepki oyları türetebil
mek gibi bir gizli siyasal işlevinin 
bulunduğu bile söylenebilir.
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DÜNSÜZ VE YARINSIZ...

Sibel ERASLAN

00 zerinde çalıştığım son 
yazılar, OsmanlI'nın son 
günleriyle yeni Cumhu- 

riyet'in ilk zamanları arasında 
yaşamış kadın münevverlerin 
hayatlarıyla alakalı. Kimisi ya
zar ve gazeteci, kimisi hekim, 
arkeolog, tiyatrocu, ressam... 
Tanzimat'ı, Birinci ve İkinci 
Meşrutiyet'i, İşgali, 1. Cihan 
Harbi'ni, Çanakkale'yi, Mütare
ke Yılları'nı, Sevr'i, Milli Müca- 
dele'yi, Lozan'ı ve Devrimleri 
yaşamışlar... Bunca karmaşık, 
siyasi ve toplumsal çal
kantının arasından nasıl 
da sağ salim çıkabilmiş
ler? Akademik ve mesle
ki performansları sanat 
çabaları, bu ağır şartlar 
altında nasıl hiç sönme
den devam edebilmiş? 
Bugünden bakınca hay
ret etmemek elde de
ğil... Osmanlıca ile Latin 
harflerini, Arapça, Farsça 
ve elbette Fransızca'yı bir 
arada konuşan, nüfus 
cüzdanlarında iki ayrı al
fabenin damgasını bir 
arada taşıyan, Kur'an li
sana hakim ve fakat içe
riğine mesafeli (çeşitli se
beplerle, rızaları dahilin
de veya değil) travmatik

bir hayat... Şark ile Garp arasın
da salınan eski bir duvar saati 
kadar kararlı ve her şeye rağ
men işini yapmaya azimli, işine 
odaklı, işinin gerektirdiği şart
ları muhafaza etmekte azami 
dikkatli aydınlar hepsi de...

Bugün tartışmakta olduğu
muz "muhafazakarlık" kavra
mının karmaşık hamurunu ma
yalayan özün, bu radikal deği
şim ikliminde yoğrulduğunu 
düşünüyorum. 1699 Karlofça 
Antlaşmasından bu yana hep

yenilen, gerileyen ve bu kaybe
dişlerin yol açtığı bunalımda en 
çok kendini sorgulayan... Sor
guladıkça bulunduğu duruma 
daha fazla üzülen... Üzüldükçe 
kendini kendisi kılan her şey
den önce keder, sonra utanç 
duyan... Ardından eline aldığı 
ve adeta bir neşter gibi kullan
dığı devrimler ve değişimler 
aracılığı Üe, kendi kendini sü
rekli otopsiye yatıran bir aydın 
belleği ile karşı karşıyaydım iş
te... Otopsi! Ölüye, ölümünün 

sebeplerini soran en 
radikal araştırma şek
li... Niçin teşhis ve te
davi terimlerini değil 
de otopsi terimini ter
cih ettiğim sorulacak 
olursa, bizde değişim
ler tedavi etmek, tas
hih etmek, ihya etmek 
maksadıyla değil, yok 
saymak, ölmüş kabul 
etmek, hiç olmadı var
saymak şeklinde pro
jelendirilir de on
dan...

M averaünnehir- 
den çıktıktan sonra 
asla ardına bakmamış, 
yüzünü hep Batı'dan 
esen rüzgara çevirmiş 
"At Başı" nı andıran
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£ £  Bugün, Hayat Tarzı dayatmasıyla karşı 
karşıyayız. Dününü kaybetmiş ve bellek- 

siz bir toplumun yarını nasıl kurulacaktır? Öy
leyse "bugün" kavramı hepimiz için hayati bir 
anlam arz ediyor. Tüm şiddetli değişim rüzgâr
larının altında bugünü, fıtri hakikat çağrısına 
uygun olarak yaşayabilmek... İşte soruların en
zoru... 33

coğrafyası ile Türkiye, dünya
nın tersine doğru koşu tuttur
muş aydınları aracılığıyla, pusu
lasını hep güneşin battığı yöne 
çevirmişti... Batı kurtuluşun yö
nü ve resmi iken, Doğu derhal 
unutulması gereken kaybediş
lerin talihsiz bir hatırasıydı. 
Derhal unutulmalı, terk edil
meli, ismi bir daha anılmamalı, 
mazideki yaraydı dün... Derle
nip toparlanmak, dün'süzlük- 
ten başlayacaktı...

Bugün kendi toplumuna ba
tılı kolonyalistlerin gözlüğüyle 
"öteki" ve "yaratık" olarak ba
kan aydınlarımızın yeşerdiği 
duygusal zemin, dün'süzlük 
üzerine inşa edilmiştir. Yapay
dır. Kuruluş ve devrimler aşa
masını çoktan geride bıraktığı 
halde, hala reflekslere dayalı
dır. "Eskiye dönüş" gibi trav- 
matik bir korkunun eşliğinde, 
sürekli uyanık durmalıdır çağı
mız aydını. Bu saplantıyla bakıl
dığında yerli halk tabanında 
sürmekte olan her şey, hatta 
kültürel anonim zevkler, adet
ler dahi; eski, eski ile alakalı 
olarak tehlikeli, tanımsız, şaşır
tıcı, öteki ve tahammül edile
mezdir. Nitekim TESEV'in fark
lılıklar hakkında yaptığı en son 
araştırmada, halk ve halkın ya
şayışı, kenar ve öteki ilan edilir
ken, kendini merkezde ve soru 
sormaya hakkı olan kişi olarak 
gören araştırmacılar arasında 
ciddi bir mesafe sorunu var
dır...

Türkiye tipi muhafazakârlığı 
karmaşık hale getiren şeyse, sa
dece aydınların tavrı değil, de
ğişim parametrelerinin ve psi
kolojik uluslaştırma teknikleri
nin tatbik edildiği geniş halk yı
ğınlarının davranış biçimleriyle 
ilgilidir.

Kendi içinde "devletle daha

az karşılaşma" adına çeşitli sa
vunma mekanizmaları gelişti
ren (cemaat, dernek, vakıf, gu
rup, gazete, televizyon gibi) 
toplumsal öbekler, zamanla 
meta'nın ve kariyer algısının 
yeni sınıfsal yapıyı zorlaması al
tında, adeta devlet içinde dev
let haline gelmişlerdir. Yani 
başta devletle daha az karşılaş
ma ve daha az belaya girecek 
baş ümidiyle yola çıkanlar, da
ha sonra kendilerini yeni tür, 
sekter kaidelerle çevrili halde 
bulmuşlardır. Birey, kendini dı
şarıdan gelecek darbelere karşı 
korurken, içeride benzeri bir 
kariyer sultası, yozlaşmış bir 
ast-üst ilişkisi içinde bulacaktır. 
İşte 2000'ler, geleneksel cema
atleşmenin kırıldığı zamanlar 
olarak, birey lehine ama top
lumsallık aleyhine kurgulanmış 
daha atomize insan teklerinin 
yaşadığı yeni bir döneme işaret 
fetmektedir. Mesela 50'lerden 
90'ların başına kadar devam 
eden cemaat yaşantısı, gele
neksel özelliklerini yitirerek gü
nümüzde artık sadece bir tür 
referans alma-verme işlevine 
daraltılmıştır. Ya da yeni dö
nemlerin cemaatleri geleneksel 
dini ve ahlaki ihya işleri ile uğ
raşmayıp, daha dünyevi kurum
lar civarında profesyonelce ve

maddi zenginlik için çalışabil
mektedir. Veya mütedeyyin ki
şilerin desteklediği siyasal parti
ler, artık ilke ve mefkure partisi 
olmayı ve ideolojik dili terk et
miş, kitlesellikte karar kılmıştır.

İslamcısı, sosyalisti ve libera
li ile yelpazenin tüm renkleri
nin benzeştiği bu süreçte, kapi
talizme ait altın kurallar, yeni 
toplumu inşa eden başat emir 
kipleri haline dönüşmüştür. Ge
nel anlamıyla şikayet ettiğimiz 
yozlaşma, dönüşüm, değişim 
gibi adlarla tanımlamaya çalış
tığımız süreç, şayet ardında 200 
yıla yakın, travmatik bir devrim 
bilgisi taşımamış olsaydı, bugün 
belki daha gerçek şeylerden 
söz edebilirdik... Ama İslami 
hakikat'in ve özün, kapitalizm
le karşılaşması ve çağımızda ve
rilen imtihan, bundan 100 yıl 
önceki münevverlerin verdiği 
imtihandan daha kolay da de
ğildir... Bugün, Hayat Tarzı da
yatmasıyla karşı karşıyayız. Dü
nünü kaybetmiş ve belleksiz bir 
toplumun yarını nasıl kurula
caktır? Öyleyse "bugün" kavra
mı hepimiz için hayati bir an
lam arz ediyor. Tüm şiddetli de
ğişim rüzgârlarının altında bu
günü, fıtri hakikat çağrısına uy
gun olarak yaşayabilmek... İşte 
soruların en zoru...
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MEDYA DİNDARLIĞI

Hikmet DEMİR

D indarlık son yıllarda 
hem üzerinde en çok 
konuşulan hem de hak

kında alan araştırmaları yapı
lan bir olgu olma hüviyetine 
büründü. Her şeyden önce içe
riğindeki farklı boyutlar ve her 
seferinde operasyonel bir tanı
ma ihtiyaç duyması hasebiyle 
dindarlık konusunun bir ön 
analizi gerektirdiği söylenebi
lir. Çünkü "dindarlar" diye baş
layan bir cümle siyasal gönder
melerde bulunduğu gibi top
lumsal referanslarda da bulun
maktadır. Fakat bundan daha 
önemlisi "dindarlar" ile kimin 
kastedildiğidir. Öte yandan 
dindarlar ifadesinin aynı kişinin 
farklı kullanımlarında da işaret 
ettiği kategoriler farklılaşabil- 
mektedir.

Dindarlık konusundaki karı
şıklıkları bir ölçüde netleştire- 
bilmek için başta söylenmesi 
gereken önerme şudur. "Din
dar" kavramı sosyolojik olarak 
ulaşılması gereken bir ideali ya 
da normatif bir düzeyi tanımla- 
mamaktadır. Ancak dindarlığın 
farklı düzeyleri vardır ve bunla
rın tartışılması gerekir. Bu bağ
lamda "az dindar", "çok din
dar" gibi bir derecelendirme
den bahsetmek mümkündür.

Bu da dindarlık anlayışlarının 
farklılaşmasından beslenmek
tedir. Bizim buradaki temel 
problemimiz ise kişisel dindar
lıktan öte dinin farklı kurum, 
cemaat, grup vb.lerdeki algıla
nışı ve uygulanışından doğan 
dindarlıklar olacaktır. Yani 
farklı kurumsallaşma, yapılaş
ma ve gruplaşmaların nasıl bir 
dindarlık imajı ortaya koyduk
larını irdelemeye çalışacağız. 
Ancak tüm çeşitleriyle bu din
darlıkların tamamını bir yazıda 
ele almak mümkün olmadığın
dan, burada sadece medya din
darlığı üzerinde durulacaktır.

Aslında "Medya dindarlığı" 
derken yeni bir kavramsal çer
çeveye işaret edildiği ortadadır. 
Dolayısıyla medya ve dindarlık 
ilişkisini bir fenomen olarak in
celemeye değer kılan nokta ne
dir? Belki kısaca bunun üzerin
de durmalıyız. Medyanın gerek 
ülkemizde gerekse dünyada 
çok hızlı gelişim ve değişim sü
reci vardır. Salt gazetecilikten 
radyoya, daha sonra televizyon 
ve internete kadar çeşitlenen 
medya, teknolojik gelişmelerin 
öncelikli uygulandığı alanlar
dan biri olarak da dikkat çek
mektedir. Nitekim sadece rad
yo dinleyerek çocukluğunu ge

çiren 60 yaş ve üstü nesilden 
sonra, tek kanallı televizyonlar 
devreye girmiştir. Bugün ise uy
dulardan internet ve çok kanal
lı televizyonlara kadar birçok 
estrüman lokal/evrensel arası 
çizgilerin ve ayrımlaşmaların 
bulanıklaştığı bir dönemde ya
şıyoruz. Bu değişimin toplum
daki algı ve algılayışları dönüş
türmesi, tabii ki beklenen bir 
şeydir. Bu bağlamda birçok ko
nuda insanların anlayış, bek
lenti ve talepleri de hızlı bir de
ğişimden geçmektedir.

Hiç şüphesiz dini anlayış, al
gılayış ve imajlar da medyanın 
kendi içerisinde yaşadığı dönü
şüme paralel olarak değişmek
tedir. 1970'lere kadar radyolar 
ve gazeteler Türkiye'de belirli 
sınırlılıklar içerisinde yayın yap
makta ve dine de sınırlı olarak 
yer vermekteydiler. Aynı du
rum 1989'da Türkiye'de özel 
kanalların ortaya çıkışına kadar 
televizyon için de söz konusuy
du. Bilhassa radyo ve televiz
yonlar devletin tekelinde oldu
ğundan, yapılan yayınlarda 
sansür ve kontrol sisteminin 
ciddi bir biçimde işlediğinden 
bahsetmeliyiz. Bu döneme ka
dar daha çok Diyanet'in resmi 
din anlayışı çerçevesinde bir
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Medyada dinin daha çok işlevsel 
boyutlarıyla ele alındığını belirt
mek gerekmektedir. Bunun an
lamı; dini, özelde İslam'ı kendi 
bütünselliği ve önermeleri çer
çevesinde değil, olmasını arzu
ladığı kalıp ve şekiller çerçeve
sinde tanımlamakta ve bu sınır
lar içerisinde bir dindarlık tarzı 
üretmeye çalışmaktadır.

imaj ortaya çıkmaktay
dı.

İlk önce TRT'nin 
farklı kanalları devreye 
girdi ve ardından özei 
kanallar açıldılar. Böyle 
bir rekabet ortamında 
din anlatımları da, Di- 
yanet'in resmi din anla
yışlarını esnetti ve çeşit
lendirdi. "Medya" keli
mesinin yaygınlaşmaya 
başlamasıyla birlikte 
sıklıkla duyduğumuz 
ifade "medyanın gücü" 
idi. Medya farklı araçla
rıyla insanlar üzerinde
ki etkisini korumaya 
devam etmektedir. Bu, 
toplumdaki din anlayış
larını belirli bir tarzda 
determine etmek için 
de kullanılmıştır. İsmet 
Özel "Medyanın gücü" 
ifadesini "gücün med
yası" şeklinde ifade et
miş; dolayısıyla medya
nın arkasındaki güç 
bloklaşmalarına dikkat çekmiş
ti. İsmet Özel'in bu kavramsal- 
laştırmasını dinle bağlantılı ola
rak açımlarsak, güç ilişkileri, 
enformasyon ağı ve din anlayı
şı arasında çok yakın bir kore
lasyonun varlığından bahsede
biliriz. Dolayısıyla çeşitli kanal
lardan benzer veya farklı ola
rak ortaya konulan din anlayış
ları bu ilişkiler ağı içerisinde şe
killenmektedir. Ancak tüm bu 
çeşitliliğe rağmen temelde 
medyada dinin daha çok işlev
sel boyutlarıyla ele alındığını 
belirtmek gerekmektedir. Bu
nun anlamı; dini, özelde İslam'ı 
kendi bütünselliği ve önerme
leri çerçevesinde değil, olması
nı arzuladığı kalıp ve şekiller 
çerçevesinde tanımlamakta ve 
bu sınırlar içerisinde bir dindar

lık tarzı üretmeye çalışmakta
dır.

Medyada ortaya çıkan din
darlık imajlarını, çok farklı 
medya araçları ve programlar 
üzerinden izlemek mümkün
dür. Radyo, gazete, televizyon, 
internet gibi medya araçları 
bunlardan en önemlileridir. Biz 
burada sadece televizyon üze
rinden kısa bir tartışma yapmak 
istiyoruz. Diğer yandan televiz
yonlarda dini programlar, bazı 
diziler, filmler, hatta magazin 
programlarında dini ele alış bi
çimleri izlenebilir. Biz bazı ör
nekleri bu çeşitlilikler içerisin
den vereceğiz. Ancak daha son
raki tipoloji ve tartışmalarımızı 
din programları ile sınırlayaca
ğız.

Televizyonlarda "din"le ilgi

li haber, program ve tar
tışmalar hakikaten bu ko
nuda sınır ve içerikleri ele 
vermektedir. Söz gelimi, 
tarz-ı hayat bağlamında 
televizyonlarda bazı ko
nular tartışıldı. Bunlar, 
şehirlerarası otobüs mola 
yerlerinde, kebapçıda ve 
lisede namaz şeklindeydi. 
Televizyon kanallarının 
önemli bir kısmı, tüm 
bunları anormal davra
nışlar olarak verdiler. 
Hatta bazı kanallar lisede 
namaz meselesine kötü 
bir şey için baskın yapıldı 
havasında yaklaştılar. Bu 
bağlamda, Cuma namaz
larında cemaatin mekan 
yetmezliğinden dolayı 
metroya ya da yollara 
taşması biraz da ibadette 
abartı olarak verilmek
teydi.

Kurban bayramının ilk 
günü haber programları
nın vazgeçilmez klasiği 

ise kurban kesme görüntüleri
dir. Bu tür haberlerde iki farklı 
içerik söz konusudur. Birincisi, 
rastgele yerlerde kesilen kur
banlar ve hijyenik olmayan gö
rüntüler. Buna yönelik eleştiri
lerde haklılık payı bulunmakla 
birlikte, bunun tüm kurban ke
simi için genelleştirilen bir ima 
taşıması açısından manipülatif 
bir durum görünmektedir. Öte 
taraftan sanki sair zamanlarda 
insanların yediği etler hayvan 
kesilmeden elde ediliyormuş 
gibi, kurban kesmenin şefkat
siz, merhametsiz bir iş olduğu 
gizli mesajını taşıyan haberler 
ve diziler de dikkat çekmekte
dir. Kültür Bakanı'nın "ben 
kurban kesmiyorum, onun yeri
ne parasını fakirlere bağışlıyo
rum" sözü de televizyonlarda
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Öztürk, halk dindarlığına karşı son derece eleş
tireldi. Bu eleştirelliği onu bir elitizmle buluş
turdu. Elitist dindarlığı, "reform " şeklinde algı
lanan yorumları ile birleşince Yaşar Nuri Öz
türk bir prototip olarak ortaya çıktı. Öztürk, 
türbe ziyareti, halktaki kalıp yargı halinde yer 
alan itikatlara karşı çıkarken, Diyanet'in bunla
rı besleyen argümanlarını da olabildiğince eleş
tirmekteydi.

manşete çekildi. Bu ifade "hac
ca gitmek yerine parasını fakir
lere bağışlama" ile aynı tonla
mayı taşımaktadır. Ancak göz
den kaçırılan nokta; Allah kur
banı ve haccı belirtilen formda 
bir ibadet olarak emretmiştir. 
Bunların yerine parasını bağış
lamakla ibadet yerine getiril
miş olmaz. İslam'a bağlanma
nın bir anlamı da, ibadetlerin 
formunu değiştirerek yeni 
formlar icad etmek değildir. 
İbadetleri emredilen formuyla 
yerine getirerek Allah'a itaati 
göstermektir. Çünkü ibadetler 
içtihada konu olmazlar.

Televizyonlarda sıklıkla gör
düğümüz dindarlık sunumla
rından birisi de, Mevlâna ve Yu
nus Emre gibi şahıslar üzerin
den çizilen dindarlık anlayışıdır. 
Burada vurgulanmaya çalışılan 
iki nokta üzerinde duralım. Bi
risi Mevlâna ve Yunus Emre 
üzerinden yeni bir dini anlayış 
inşa edilmektedir. Bu inşa, İs
lam'ın çok sert hükümlerinin 
olduğunu varsaymakta, Mevlâ
na ve Yunus Emre'nin bu hü
kümleri yumuşattığı ima edil
mekte; aslında Mevlâna ve Yu
nus Emre mevcut veriler ile ye
niden inşa edilmektedir. Bu an

layışta Mevlâna ve Yunus Emre 
merkeze çekilerek İslam onlara 
göre kritik edilmektedir. Hal
buki İslam düşüncesi açısından 
çok önemli olan bu şahsiyetler 
peygamber değildirler. Burada 
aslında Mevlâna ve Yunus Emre 
üzerinden inşa edilmeye çalışı
lan dindarlık anlayışı ile günde
lik hayatta çok farklı yaşam 
tarzları meşrulaştırılmaya çalı
şılmaktadır.

Medyanın dindarlık sunum
larındaki tutarsızlığı gösteren 
en önemli örnek belki alkol ko
nusundadır. Genel olarak alko
lizme karşı olan ve alkollü iken 
araç kullanmayın önerilerini 
sıklıkla tekrarlayan televizyon
lar, alkol kullanmama gibi ge
nel bir tutumu da çağdışı bul
makta ve ayıplamaktadır. Bu 
sunumda alkollü araç kullan
mayan alkolizmden de uzak fa
kat alkol de kullanan bir din
darlık portresi çizilmektedir.

Farklı Dindarlık Prototipleri:

Buraya kadar kısaca televizyon
lardaki dindarlık kesitlerinden 
bazı örnekler verdik. Şimdi te
levizyonda din programı for- 
matında olan dinsel içerikli ya
yınları farklı dindarlıklar bağla
mında ele almak istiyoruz. Bu
nu da farklı prototipler üzerin
den analiz ederek yapmaya ça
lışacağız:

Reformist Dindarlık

Hiç şüphesiz 1980'li yılların or
talarından itibaren televizyon 
ve gazetelerde en çok görünür 
olan şahsiyet Yaşar Nuri Öz- 
türk'dü. Yaşar Nuri Öztürk'ün 
sunumladığı din anlayışı ve bu
nun neticesinde ortaya çıkan 
dindarlığın temel karakteristik
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Genel prensiplerden yoksun konuşmaları 
ile konuyu merkezden uzaklaştıran mani- 

püle edici tavırları, kimi zaman mizah konusu 
olmasına da yol açtı. Ancak bundan da öte Ze- 
keriya Beyaz'ın birtakım magazin programla
rında ortaya koyduğu portre, show konusu bir 
dindarlığı ortaya çıkarmıştır. 19

lerini şu şekilde özetleyebi11iriz.
Bir kere Öztürk, halk din

darlığına karşı son derece eleş
tireldi. Bu eleştirelliği onu bir 
elitizmle buluşturdu. Elit İst din
darlığı, "reform" şeklinde algı
lanan yorumlan ile birleşince 
Yaşar Nuri Öztürk bir prototip 
olarak ortaya çıktı. Öztürk, tür
be ziyareti, halktaki kalıp yargı 
halinde yer alan itikatlara karşı 
çıkarken, Diyanet'in bunları 
besleyen argümanlarını da ola
bildiğince eleştirmekteydi. Fa
kat paradoksal olarak Öztürk, 
Diyanet'i eleştirmesine rağmen 
resmi dindarlık anlayışının sınır
larını esnetmemeye de özen 
göstermekteydi. Türkiye'nin 
çok önemli tartışma konuların
da bu sınırları zorlayacak söy
lemlerden son derece kaçındı. 
Belki bunun doğal bir sonucu 
olarak, Türkiye'de dinde re
form yapılması gerektiğini dü
şünen çevrelerde düşünceleri 
daha çok kabul gördü.

Öztürk'ün düşünceleri ve 
söylemleri yeni olmamakla bir
likte, henüz 80'li yılların ortala
rını yeni aşmış olan Türkiye'de 
oldukça farklı karşılandı. Klasik 
halk dindarlığına, yerleşik uy- 
gulanagelen dini formatlara 
itirazını "Kur'an İslamı" kav- 
ramsallaştırmasıyla içeriklendir- 
meye çalıştı. Bu çerçevede ha
dislerden çoğu ve geleneksel 
uygulamalar Öztürk'ün anlayı
şında sorunlu hale geliyor ve 
red konusu oluyordu. Böylece 
modernizmin gündelik hayat 
içerisindeki gereklilikleri, 
Kur'an'ın ifadeleri içerisinde ye
niden kalıplaştırılıyor ve meşru
laştırılma imkanları buluyordu.

Hiç şüphesiz Öztürk'ün halk 
dindarlığına yönelik eleştirileri 
büyük oranda haklılık payı taşı
maktadır. Bilhassa itikadi yön

den eleştirileri böyledir. Ancak 
Öztürk'ün yaklaşım ve söylem
leri geniş halk katmanlarında 
çok fazla yankı bulmadı ve be
lirli çevrelerde kaldı. Öztürk'ün 
yaklaşımlarından ortaya çıkan 
dindarlık anlayışı, Türkiye'nin 
çok önemli tartışma konuları 
söz konusu olunca, özgürlük ve 
sivillikten yana olmadı.

Statükocu Dindarlık:

1990'lı yılların sonu ile 2000'li 
yılların başında Zekeriya Beyaz, 
konuşmalarıyla Türkiye'de ol
dukça tanındı. O dönemin kon- 
joktürel ortamı ile Beyaz'ın söy
lemleri arasında önemli bir ör- 
tüşme olduğunu belirtmek ge
rekmektedir. Beyaz, televizyon 
programlarında tavuk ve horo
zun da kurban edilebileceğini 
söyleyerek toplum hafızasında 
yer etti. Daha sonraki söylem
leri, Onun show türü yaklaşım
larını besledi. Resmi din ve din
darlık anlayışlarını aşındırmadı
ğı gibi, bunu statükocu sınırlar 
içerisinde belirginleştirerek 
bloke etti.

Genel prensiplerden yoksun 
konuşmaları ile konuyu mer
kezden uzaklaştıran manipüle 
edici tavırları, kimi zaman mi
zah konusu olmasına da yol aç
tı, Ancak bundan da öte Zekeri- j  

ya Beyaz'ın birtakım magazin

programlarında ortaya koydu
ğu portre, show konusu bir din
darlığı ortaya çıkarmıştır. Bir 
magazin programında ses sa
natçısı, Zekariya Beyaz konuş
tuktan sonra, "ben din konu
sundan fazla anlamam ama 
böyle uluorta konuşulmaması 
gerekir" mealindeki sözü belki 
birçok şeyi daha iyi anlatmak
tadır. Zaten her şeyi anında 
metalaştırıp show haline geti
ren televizyon kanalları için bu 
tür şeyler çok önemli fırsatlar 
olarak değerlendirilmiştir. Be
yaz, tüm kurumsallaşmış ilişki
leri doğrulayan bir dindarlık 
önermekte, sivilliğe mesafeli 
durmaktadır.

Duygusal Dindarlık:

Nihat Hatipoğlu, televizyonda 
ilk parladığı andan itibaren 
duygusal ve şiirsel bir üsluba sa
hipti. Özellikle Hz. Peygamber 
(s.a.v.) ve sahabe hayatını gün
cele hiç değmeyen biçimde he
yecan ve şiirsel öğeleri kullana
rak anlatmaktaydı. Doğrusu 
Hatipoğlu'nun anlatımı genel 
olarak halkın hoşuna gitmişti. 
Zira üslup, halk dindarlığını 
beslemekteydi. Hatipoğlu'nun 
anlatımında ortaya çıkan din
darlık anlayışında birkaç nokta
nın özellikle altını çizmeliyiz.

Bir kere Hatipoğlu'nun an-
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anlamda buluştuğunu görüyo
ruz. Ama diğer taraftan da dün
yada kutsalın kaybı var; bu büyü 
bozumu diye adlandırılan Marx 
tarafından, Weber tarafından ru
hani olandan uzaklaşma olarak 
vasıflandırılan konu. Mesela 
Marx bilimsel sosyalizm diyerek 
bu toplumsal hikâyenin maddi 
temellerine indiğini iddia ediyor 
ama kapitalizmi analiz ederken 
kaybolan büyünün yerine bir 
başka büyüsel unsurun ikame 
edildiğini söylüyor; dolaylı olarak 
metafetişizmi diye bahsettiği şey 
metanın kazandığı yeni anlam. 
Zaten paraya ilişkin Marx'in tanı
mını hatırlayacak olursak orada 
da yine ilahi kodların kullanıldı
ğını görürüz. Para şeylerin tanrı
sıdır. Öyle diyerek paranın oyna
dığı role ilişkin durumu açıklaya
bilmek için yine ilahiyatın, ruhani 
olanın referanslarını kullanma 
eğilimi gösterir. Bu tavrı ruhani 
terminolojiye müracaat bakımın
dan keyfi bir tavır olarak anlaya
mayız, terminoloji şeylerin ilişki
sine tekabül etmekte, oradaki bir 
gerçekliği ifade etmektedir. Şu
nu demek istiyorum: büyü bozu
mundan en fazla bahsedildiği, 
rasyonelleşmeden en çok söz 
edildiği bir çağda dahi kaybolan

büyünün yerine bir başka ruhani 
unsurun öne çıktığını, insanın yi
ne bu dünyayı sadece içine gö
müldüğümüz maddi bir dünya 
olarak algılamak yerine onun 
şöyle veya böyle ruhani olanla 
bağlantılı bir şekilde tahayyül et
meye çalıştığını ve bu manada yi
ne dinlerle birtakım bağlar kur
duğunu görüyoruz. Milliyetçilik 
var bu dönemde, sosyalizm var; 
her ikisi de esasen rasyonel ide
olojiler olarak gündeme geliyor; 
ama gerek milliyetçiliğin gerek 
sosyalizmin kitlelerle buluşması 
rasyonel temalar üzerinden ol
muyor. Mutlaka kendilerine te
kabül eden çok mistik ve ruhani 
bir anlam üretiyorlar; sosyalizmin 
kutsal kelimelerini hatırlıyoruz, 
"halk" en temel ve en baştan çı
kartıcı bir kavram ama halk de
yince dışarıdaki insanların değil 
ruhani bir formun hatırlandığı 
buna denk gelen bir söylem ile 
kitlelere seslenildiğini görüyo
ruz. Milliyetçiliğin de kendisini 
kurma biçimine ilişkin yapılan 
çok çeşitli çalışmalar onun aslın
da bir tür din benzeri dünya gö
rüşü olarak ortaya çıktığını gös
teriyor, milliyetçiliğin kutsal kita
bından, öncü kişisinden, kutsal 
bayramlarından kitle ruhu uyan

dırmak bakımından insanların 
kişisel ömürleriyle sınırlı olmayan 
ebedi hikâyelerle buluşmalarının 
sağlanmasına kadar birçok unsur 
milliyetçiliğin içinde. Dolayısıyla 
19. yy.'da bu zirve noktasına ula
şan rasyonellik arayışı bir bakıma 
kendi içine göçüyor ve insan ye
niden o ruhani olanla, mistik 
olanla bağlantılar kurarak kendi
sini, dünyayı, soluk aldığı bağla
mı anlamlandırma diyebileceği
miz bir istikamette davranıyor. 
Bu modernleşmenin benim bura
da giremeyeceğim kadar çok 
uzun bir hikâyesi var. İnsanın ye
rinden yurdundan olma hali ve 
bu çerçevede bildiği, alıştığı, ken
dini güvende hissettiği hayatın 
dışına çıkarak sürekli bir yabancı
laşma ve gurbet duygusu içinde 
yaşaması, bu yerini yurdunu kay
betme hali dolayısıyla bir kimlik 
arayışı ve bir aidiyet arayışı çerçe
vesinde yeni ruhani temalar oluş
turması hep modernleşme ile 
bağlantılı.

Bunları 21. yy'ın şartlarında 
toparladığımızda, bugün insa
noğlunun geçmişteki o rasyonel- 
lik-akılcılık iddialarını sorgulayan 
bir süreç yaşadığını, en dünyevi 
ideolojilerin, anlatıların dahi an
cak ruhani formlarda kitlelerle 
buluştuğunu; bu çerçevede ge
rek Hıristiyanlığa gerek İslami
yet'e ilişkin dinleri zamanın ruhu 
içinde yeniden okumaya yönelik 
bir dikkatle eserlerin ortaya çıktı
ğını, bunların alıcılarının olduğu
nu, kitlelerin bu yeni yorumlarla, 
yeni anlayışlarla buluştuğunu gö
rüyoruz. Dolayısıyla çok kabatas
lak o dünya ruhanileşiyor mu, 
büyü bozumu denilen şey tekzip 
mi oluyor şeklinde bir soru işare
ti çerçevesinde akıl yürütecek 
olursak, benim gördüğüm ruhani 
olanla insanın her zaman bağlan
tılı olduğu ve şartlar ne kadar de
ğişirse değişsin, bilim bu dünya
nın hakikatine ilişkin bize sınırlı

32 ÜMRAN OCAK ’09



Dosya

imkânlarıyla neler söylerse söyle
sin insanların mutlaka kendi var
lıklarına ilişkin bu dünyanın anla
mını sorgularken bu rasyonel hi
kâyenin onlara yetmediği ve o 
ruhani bağları mutlaka kurma lü
zumunu hissettikleri ve bunun 
kitlelere tekabül eden bir hikâye 
olarak çeşitli dindarlaşma form
ları olarak yaşadıkları şeklinde
dir.

Özdemir: Pekiyi hocam din
darlaşmama Türkiye'de kısa hi
kayesine gelecek olursak: mesela 
Hac’da sayısal olarak rekor kırı
yoruz, krize rağmen kurban kesi
yoruz, Cuma namazına giden in
sanlar artıyor. Bu gelişmeler söy
lediklerinizle ilgili mi?

Bostancı: İşin tabi bir Türkiye 
ayağı var; Türkiye'de muhafaza- 
kârlaşma ayağı, dindarlaşma aya
ğı. Türkiye Osmanlı bakiyesi bir 
zeminin üstüne kuruldu. Osman
l I 'n ın  son dönemine çok genel 
baktığımızda, aynı tarihe paralel 
olarak hem kendisinin hem de İs
lam coğrafyasının, eskilerin ifa
desiyle inkiraz ve inhitat içinde 
bulunduğunu görüyoruz. Kendi 
içine kapanan, geri çekilen, mo
dernleşmeyle nasıl hesaplaşılaca- 
ğı konusunda farklı teklifler orta
ya koyan ama İslami damar üze
rinden bir modernleşmenin nasıl 
ortaya konulabileceğine dair bir 
zemini olmayan, bunu taşıyacak 
sınıfları olmayan, entelektüel 
çerçeveleri olmayan, politikacıla
rı olmayan bir dönem yaşandı. 
Bugünün dünyasında İslam coğ
rafyasının mevcut hali içerisinde 
İslami tefekkürünün hem mo
dernleşmeyle hesaplaşmak -bu 
hesaplaşmak lafını kışkırtıcı bir 
şekilde anlamamak gerekiyor; 
anlamak, bilmek, nüfuz etmek 
manasında-, hem de İslami tefek
kürün ne olması ve pratiğe nasıl 
taşınması gerektiği konusunda

bir tür öncülüğü üstlenecek sınıf
ların yeni yeni oluştuğunu söyle
yebilirim. Birtakım sivri isimler ol
makla birlikte üç kişiyle beş kişiy
le olabilecek bir iş değil bu. Hiç 
şüphesiz bu yeni entelektüel ve 
iktisadi elitlerle beraber, politik 
elitler; o hassasiyetleri belli ölçü
de paylaşan çevreler olması gere
kir ki İslami tefekkür diye adlan
dırdığımız olgu ile o hayli geniş 
coğrafyada önemli ve anlamlı iş

ler yapılabilsin. Böyle baktığımız
da Cezayir'den Pakistan'a kadar, 
birtakım diktatörlükleri geçiyo
rum, kendiliğinden hayatın içeri
sinden ortaya çıkacak bu üç elit 
çevre yeni yeni teşekkül ediyor. 
Türkiye'de de bunun yeni yeni 
ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Ne zaman ortaya çıkmaya 
başladı? Belki 50'ler siyasetinin 
üzerinden bugüne doğru gelir
sek, Türkiye'de dindarlığın ve 
muhafazakârlığın paralel şekilde 
birincisi, kamusal alana çıkması; 
İkincisi birtakım iddialara sahip 
olması, üçüncüsü bu iddiaları an
lamlı bir şekilde müzakere edebi
lecek sınıfların ortaya çıkması ba
kımından çok partili hayat önem
li rol oynadı ve 50'lerden sonra 
bu manada yavaş yavaş İslami te

fekkürün seslendiricisi olacak, 
kendilerini öyle bir aidiyet üze
rinden tanımlayacak ve bu çerçe
vede bir hayat anlayışıyla ülkeye 
ve dünyaya bakacak insanların 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya baş
ladığını söyleyebilirim. DP, AP, 
MSP, MHP, ANAP ve AKP esasen 
bir tarafıyla demokratik çizginin 
ve yine bunun üzerinde demosun 
önem kazanması sebebiyle halka 
ait değerlerin; en başta da İslami

yet'in yeni yorum ve anlayışlarla 
öne çıkmasının zeminini; bir ba
kıma ana karnını temsil etmişler
dir.

Çok genel olarak şunu biliyo
ruz: Türkiye'de elit çevreler esa
sen 70'li yıllara kadar İslam ile 
ilişkili olmayı bir tür avamla ilişki 
olarak görmüşlerdir. İslam'ı ava
mın dini olarak görmüşlerdir. Na
sıl halka mesafeli olmak o klişede 
olduğu gibi modern ve Batılı ol
ma iddiasının bir parçası oluyor
sa, İslami pratiklere de mesafeli 
olmak elit ve aydın olmanın bir 
önemli unsuru olarak telakki 
edilmiştir. Nitekim Türkiye'deki 
siyasi ve bürokratik kadrolarda; 
yani toplumun bir bakıma kre
ması diyebileceğimiz kesimlerin
de, aynı zamanda ekonomik elit-

^  Türkiye'de siyaset, İslamiyet'in entelektüel 
™  “■ alana taşınmasında çok önemli rol oynadı. 
Çünkü yüzünü halka dönen siyasi elitlerin halkla 
barışması gerekiyordu. Halkla barışmak demek bir 
kere halka ait değerlere; birincisi, saygılı davran
mak; İkincisi, sosyal mobilitenin önünü açmak ma
nasına geliyordu. Nitekim 70'lerde, 80'lerde ve 
90'larda bu ön açıldığı için bugün Türkiye'de okur
yazar deyince İslami hassasiyeti olan çevreler, zen
ginler deyince İslami hassasiyeti olan çevreler ve 
nihayet politikacılar deyince İslami hassasiyeti olan
çevreler akla gelmeye başladı. 33
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[erinde islami pratiklere karşı 
60'lı ve 70'li yıllarda çok mesafeli 
bir tutum vardı. Zenginlerin ara
sından birisinin çıkıp Cuma na
mazına gitmesi veya politikacı
lardan birinin Cuma namazına 
gitmesi, okuryazarlardan birinin 
namaz kılması çok şaşırtıcı karşı
lanırdı. Hala bu şaşırtıcı karşıla
manın geleneği üzerinde duran 
insanlar mevcut; tanıdığım kişiler 
var onlarla konuşurken kültür
den, sanattan bahsettiğimizde iş
te bütün bunları konuşuyorsun 
da niye Cuma'ya gidiyorsun, se
nin gibi bir adamın Cuma'ya git
memesi gerekir şeklinde birtakım 
sorulara ve hayretlere tanık olu
yoruz. Benim gibi birçok insan da 
aynı olayları yaşıyor. Sanki bu iki
si birbiriyle bağdaşmazmış gibi. 
Geleneksel dünyaya ve cahiliyeye 
ait dini pratiklerden aydınlanmış 
bir şekilde çıkmanız gerekirken, 
bunu yapmama acayipliğine uğ
ramışsınız tarzında bir muamele 
görüyorsunuz. Ama bu 60'larda 
ve 70'lerde çok daha öne çıkan 
bir unsurdu.

Türkiye'de siyaset, İslami
yet'in yeniden keşfi diyeceğim ol
guda ve onun entelektüel alana 
taşınmasında çok önemli rol oy
nadı. Bu rolü oynamasının sebebi 
de hiç şüphesiz demokratikleş
meydi. Çünkü yüzünü halka dö
nen ve halkı temsil etme lüzumu
nu hisseden siyasi elitlerin halkla 
barışması gerekiyordu. Halkla 
barışmak demek bir kere halka 
ait değerlere; birincisi, saygılı 
davranmak; İkincisi, sosyal mobi- 
litenin önünü açmak manasına 
geliyordu. Yani gerek entelektü
el elitler için olsun, gerek politik 
ve iktisadi elitler için olsun bu in
sanların önünü açacak bir zemin 
oluşturmak manasına geliyordu. 
Nitekim 70'lerde, 80'lerde ve 
90'larda bu ön açıldığı için bugün 
Türkiye'de okuryazar deyince İs
lami hassasiyeti olan çevreler,

zenginler deyince İslami hassasi
yeti olan çevreler ve nihayet poli
tikacılar deyince islami hassasiye
ti olan çevreler akla gelmeye baş
ladı. Yani bir toplumun öncü ro
lünü üstlenen üç kesimde bu has
sasiyetlerin önemli ölçüde dikka
te alındığı bir Türkiye ile karşı 
karşıyayız artık. Ama bunun hi
kâyesi çok özel bir çaba, bir mis
yonerlik faaliyetin neticesi değil 
doğrudan doğruya demokratik
leşmenin doğal sonucudur.

Hatırlayalım MSP koalisyon 
ortağı oldu ilk defa Ecevit ile bir
likte. Belki de Türkiye'nin bürok
rasisi ve siyasi kadroları ilk defa 
bu manada İslami pratiklerle şa
şırtıcı bir şekilde karşılaştı. Bura
da MSP'nin siyasi iddialarını ayrı 
bir yana koyuyorum. Fakat onun 
bir yan anlamı gibi görülen, te
mel iddiaların içinde bulunma
yan ama gerçekte Türkiye'de en 
kalıcı olan hususlardan birisinin, 
dini pratiklerle, topluma ait dini 
anlayışla bürokratik ve siyasi kad
rolar arasında bir köprü rolü oy
naması, onu bağdaştırması ve bu 
alana dini taşıması, dindar bir ge
lenekten gelen insanları buralara 
taşıması bence MSP'nin oynadığı 
en önemli rollerden birisiydi. 
Benzeri bir rolü MHP ve kısmen 
AP oynadı. Daha sonra bu Anava- 
tan'da, tabi böyle bir damar açıl
dıktan sonra siyasi hareketlerin 
karakterleri bu çizgide şekillene
cekti, önce Anavatan'da daha 
sonra da Ak Parti'de devam etti.

Babacan: Özal'ın "alışırsınız" 
lafı geldi aklıma. "Alışmak" keli
mesiyle herhalde 50 ile beraber 
günümüze kadar epey bir hem
hal olduk bu süreçte. Menderes 
ile bir dönem başladı; yerellik. 
Özal ile beraber o yerellik daha 
muhafazakâr bir yerellikle bü
tünleşti. Sonra 94 ile beraber Re- 
fah'ın belediyeler hamlesiyle bu, 
siyaset arenasında daha da yo

ğun bir muhafazakâr dalgaya ne
den oldu ve işin nihai çizgisi ola
rak da Ak Parti...

Bostancı: Evet, şu hususun al
tını çizmek lazım: Birtakım insan
lar Türkiye'nin yakın tarihini ana
liz ederken sanki birtakım güçler 
-Amerika'ya atıf yapılıyor; ılımlı 
İslam projesi falan- bunlar olabi
lir şeklinde gelişmeleri entrikacı 
bir okumaya tabi tutuyorlar. 
Ama bir ülkenin asli karakterini 
belirleyen dışsal hikâyeler değil
dir. Sanki özel misyonerce birta
kım faaliyetler Türkiye'nin İslami- 
leşmesinde asli rol oynadı şeklin
deki okuma biçimini son derece 
yanlış görüyorum. Anavatan'ın 
ruhani olanla, muhafazakâr 
olanla, dini olanla barışması veya 
barışık bir siyasa olarak ortaya 
çıkması ve peşinden Ak Parti'nin 
bir bakıma sahip olduğu refe
ranslar itibariyle ondan daha ön
de olmasını sağlayan bunların 
önder kadrolarının özel çabaları 
değil; aksine Türkiye'nin o sosyal 
mobilitesi ve tabandan gelen ha
reketin demokratikleşmeyle bir
likte Türkiye'nin elit kadroları 
üzerinde etki oluşturması, onları 
karakterize etmesidir. Türki
ye'nin hikâyesini dışsal senaryo
lar çerçevesinde değil; mevcut 
durumdaki ister muhafazakârlık 
diyelim, ister dindarlaşma diye
lim; demokrasinin bir neticesi 
olarak okumak gerekir diye dü
şünüyorum.

Babacan: Aslında dindarlık, 
dindarlaşma ve muhafazakârlık 
tartışması, son zamanlarda şehir
leşmenin artmasıyla beraber de
ğişen süreci okumamızı da gerek
tiriyor. Daha önce Türkiye'de bü
yük oranda kültüre, sanata, siya
sete hâkim olan şehirli düşünce 
köylü üzerinde, onun yaşamı 
üzerinde bir tasarruf sağlıyordu; 
fakat bu şimdi farklı bir sürece
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girdi. Eskiden köylülük dendiği 
anda dinin oraya has bir şey ol
duğu anlaşılır ve o algı içinde 
söylenirdi ne söylenirse. Şimdi 
ise, köylüler şehre geldiler; o hal
de şehre de bir şeyler olacaktı, ne 
oldu.

Bostancı: Şöyle bir şey, 70'le- 
rin başında Türkiye 30 milyon nü
fusa sahipti, şimdi 70 milyon nü
fustan bahsediyoruz. Türkiye'de 
şöyle bir tablo vardı; benzetme 
yapmaya çalışarak söyleyeceğim: 
Kemal Tahir "Bozkırdaki Çekir
dek" romanının girişinde bir sah
ne anlatır: Kahramanımız
Ulus'un yeni Cumhuriyet'in ör
nek bir mekânı olarak düşünül
düğü ve o kıyafetleriyle, şalvarıy
la, sarığıyla halkın buraya sokul
madığı tespitlerini yapar. Mo
dern Türkiye'nin vitrinidir Ulus, 
Kızılay. O dönemde birtakım 
alanların steril tutulma çabasına 
benzer modernliğin vitrini olarak 
düşünülmesine benzer bir duru
mu, 70'lerin Türkiyesi için elitler 
alanında görürüz; biraz önce say
dığımız o ekonomik, politik ve 
okuryazar kesimin elit kesimi 
adeta vitrindeki Ulus gibi kendi 
dünyalarını halktan ayrı steril bir 
mekân olarak düşünmüşlerdir ve 
bunu hakikileştirmişlerdir. Yani 
okuryazar olacaksanız, aydın ola
caksanız, zengin olacaksanız, po
litikacı olacaksanız avamın ne or
taya bir tas çorba koyup herkesin 
kaşık salladığı tarzında yemek 
yeme biçimiyle bağlantılı olacak
sınız ne de avamın camisiyle bağ
lantılı olacaksınız; çünkü o çor
bayla o cami eşdeğerde; aynı ge
riliği ifade eden ve kaçınılması 
gereken pratikler olarak görül
mektedir. Fakat sonradan o bah
settiğimiz demokratikleşme çer
çevesinde ve kaçınılmaz sosyal 
mobilite sebebiyle o avam deni
len ve ortadaki bir tas çorbaya 6 
kişinin kaşık salladığı ailelerin ço

cukları o steril mekânları zorladı
lar; oraların kapılarından girdi
ler, o okuryazar insanlarla aynı 
masalara oturdular ve çatal ka
şıkla yemeklerini yediler; ama 
geldikleri dünya aynı zamanda 
geleneğin, dinin ve kutsalın dün- 
yasıydı.

Babacan: Camiden geliyorlar
dı.

Bostancı: Türkiye'ye ne olu
yor, Türkiye dindarlaşıyor mu; 
ben, dün bir tas çorbaya kaşık 
sallayan insanların aynı zamanda 
camiye gittiğini görürken bugün 
beyaz peçete çatal kaşıkla 5 yıl
dızlı bir otelin salonunda yemek 
yeme adabını bilen ama aynı za
manda yemeğe bismillahirrah- 
manirrahim diyerek başlayan ve 
sonra da namaza giden insanı 
gördüğümde, eğer laik ve sekü- 
ler gelenekten geliyorsam, bunu 
Türkiye'nin dindarlaşması olarak 
görürüm ve bunu söylerken bu
nu telaffuz ederken de sadece 
duruma ilişkin bir tespit değil, 
geleceğe ilişkin bir okuma olarak 
da ifade ederim. Olan biten te
melde bu. Nitekim şu "mahalle 
baskısı" falan tartışmaları sadece 
bir durum tespiti, sadece olup bi
tenleri anlamak değil; aynı za
manda Türkiye'nin yaşadığı poli

tik ve sosyolojik seyre karşı mu
kabele etmeye çalışmak anlamı
na da geliyor. Onu bloke etmek 
amacına yönelik bir kast-ı mahsu
sa da taşıyor. Gazetenin birisin
deki başlık şuydu: "Mahalle Bas
kısı Yoktur Diyenlere Al Sana Ma
halle Baskısı". Başlık böylesine id
dialı bir başlıktı. Bu araştırmanın 
kendisini, esasen o politik muka
belenin adeta bir parçası gibi te
şekkül etmiş gördüm. En azından 
araştırıcılar böyle bir kasıt içeri
sinde olmasalar bile sonuçta 
medyaya yansıyış biçimine baktı
ğımda böyle bir mukabele görü
yorum. Bunun için şunu söylüyo
rum: demokrasinin ve sosyal mo- 
bilitenin gelişimiyle, ki bu ikisi 
paraleldir, Türkiye'nin düne ka
dar steril mekanları olarak görü
len yerlerine insanlar gelmeye 
başladığında bu bir dindarlaşma 
ve muhafazakârlaşma olarak gö
rüldü. Sadece ondan değil, Ana
dolu'nun şehirlerinde de hiç şüp
hesiz dün esnaf ve tüccar olan, 
dün sınırlı bir zenginliğe sahip 
olan, İstanbul'daki zenginlerin 
birer şubesi olarak faaliyet göste
ren insanlar, özellikle 1980'ler- 
den sonra bağımsız girişimciler 
haline geldiler. Kendi başlarına iş 
yapmaya başladılar. Aynı zaman
da dünyaya açıldılar. Dolayısıyla 
bu müesses elit zenginlerin dışın
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layri Kırbaşoğlu

da kendi başına iş yapan ve küre
sel pazarlarda güven kazanan, 
tecrübesini artıran; paralelinde 
kendisine tekabül eden siyasetle 
de bağlantılı olan yeni bir sınıf 
ortaya çıktı. Şimdi insanlar zen
ginlik, para sahibi olduğunda ta
bi ki iktisadi ilişkiler alanındaki 
tercihleri de etkileyeceklerdi. Ya
ni para kimdeyse onun talepleri
ne göre bir piyasa teşekkül eder. 
Nitekim Konya, Kayseri gibi yer
lerde içkili lokantaların azlığı pi
yasanın bir talebi mi; yoksa bura
daki belediye başkanlarının özel 
gayretlerinin neticesi mi? Hani 
"mahalle baskısı" mı diye soru
yorlar ya, ben işin piyasa tarafı
nın daha baskın olduğunu düşü
nüyorum. Yükselen sosyal mobi- 
litenin talepleri olmaksızın hiç 
kimse alanı istediği gibi düzenle
yemez. Eğer bir muhafazakârlaş- 
ma eğilimi görülüyorsa, bu Türki
ye'nin yükselen yeni sınıflarının, 
yeni kuşaklarının tercihleri çerçe
vesinde ortaya çıkan sivil temelli 
bir tablo olarak okunmalıdır.

Özdemir: Bu oldukça doyuru
cu tahlilden sonra, Hayri Hoca'ya 
dönelim. Hem bu genel tabloyla 
ilgili hem de dindarlaşmanın ne 
anlama geldiği ile alakalı ne dü
şünmek gerekiyor?

Kırbaşoğlu: Şimdi bir defa İs
lam dünyasına ne oluyor; temel 
soru bu. Bu hikâye, tabiatıyla Os
manlI'nın çöküşüyle ve ondan 
sonra yaşanan süreçlerle yakın
dan alakası olan bir süreç; ama 
en göze batan tarzıyla '70'li yıl
lardan sonra Türkiye ve İslam 
dünyasındaki dini alanda yaşa
nan gelişme söz konusu. Fakat 
son zamanlarda yapılan tartışma
lar araştırmalar gösteriyor ki bu 
'70'li yıllardan sonra gerek Türki
ye, gerek İslam dünyasındaki İsla- 
mileşme alanında görülen geliş
meler sadece kendiliğinden veya 
toplumsal birtakım ihtiyaçlardan 
kaynaklanmış değil; aynı zaman
da bunun içerisinde yeşil kuşak 
projelerinin de önemli bir rol oy
nadığı; Rusya'nın genişleme poli
tikalarına karşın İslam dünyasın

da İslamcı hareketlerin Amerika 
ve diğer batılı devletlerce beslen
mesinin de önemli rol oynadığı, 
özellikle '70'li yıllarda faaliyet 
gösteren bazı İslami hareket ve 
cemaatlerin bu Batılı güçler tara
fından finanse edildiği şeklinde 
tartışmalar var. Dolayısıyla bu 
olay birçok unsurun bir arada de
ğerlendirilmesini gerektiriyor. 
Uluslararası ilişkilerden, dünya 
düzeninden tutun OsmanlI'nın 
çöküşüne ve bu çöküşün sebeple
rini arayan İslam dünyasındaki 
aydınlara, Cemaleddin Afga- 
ni'den bu yana yüz yıldır çöküşü
müzün sebebinin İslam'dan 
uzaklaşmak olduğunu söyleyen 
İslamcı hareketlere kadar geliyor. 
Dolayısıyla siyasi, sosyolojik, top
lumsal, kültürel birçok unsurun 
harmanlandığı bir süreç yaşanı
yor.

Bugün gelinen nokta itibariy
le Türkiye'de ve İslam dünyasın
daki İslam'ın durumunu değer
lendirecek olursak; bazı kavram
lardan yararlanmak açıklayıcı 
olabilir. Bunların başında rah
metli Aliya'nın "religion" ile "İs
lam" arasında, dinle İslam arasın
da, yaptığı kavramsallaştırmadan 
yararlanabiliriz. Aliya'ya göre 
maddi mülahazaları aşan her şey 
din-religion-kavramı içerisinde 
değerlendirilebilir. Bu bağlamda 
bir marksistin devrim şehitliğin
den bahsetmesi tamamen dini 
alana girildiğini gösterir. Maddi 
mülahazaları aştığı andan itiba
ren manevi alana giriyor demek
tir. Bu anlamda Uzakdoğu misti
sizmlerinden ve benzeri bütün 
yaklaşımlardan din kavramı içeri
sinde söz edebiliriz. Ama Aliya, 
İslam'ın bu anlamda bir "religi
on" olmadığını söylüyor; İslam'ın 
çok farklı bir şey olduğuna ve or
yantalistlerin, Batılı araştırmacı
ların da çok açık, net bir biçimde 
ifade ettiği gibi mevcut dinler 
içerisinde dünyaya yönelik talep
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leri en üst düzeyde olan dinin İs
lam dini olduğunu belirttiğine 
dikkat çekiyor. Bu anlamda hatta 
bu dünyaya yönelik taleplerine 
olan vurgusundan dolayı İslam'ın 
seküler bir din olduğundan dahi 
söz ediyor bazıları, Batılı kavram
larla düşünerek. Dolayısıyla bu, 
İslam'ın tabiatıyla da ilgisi oldu
ğunu gösteriyor olayın. İslami ta
leplerdeki yükseliş aynı zamanda 
İslam'ın kendi doğasından geli
yor. İkinci önemli, bizim için açık
layıcı kavram Şeriati'nin "din" ve 
"karşı din" kavramı. Bir Allah'ın 
indirdiği din vardır; peygamber
lerin müştereken Hz. Âdem'den 
Hz. Peygamber'e kadar silsile 
şeklinde insanlara 
tebliğ ettikleri 
din; bir de bu di
nin tarih boyunca 
kazanmış olduğu 
çeşitli şekiller var
dır. Bu ikisinin 
ayırt edilmesi la
zım. Dolayısıyla 
70'li yıllardan 
sonra hem Türki
ye'de hem de İs
lam dünyasında 
yaşanan gelişme
leri bu iki kavram 
çifti içerisinde de
ğerlendirmek la
zım. Bu anlamda 
özellikle Cema- 
leddin Afga- 
ni'den bu yana, İslam'ın onu ko
ruyacak bir iradesinin, bir merke
zinin, bir halifesinin, bir başının 
olmadığı bir dönemde İslam'ın 
kendisine yüklenen bütün insan
lık üzerine rehberlik etme misyo
nunu yerine getirebilmesi için 
tekrar eski gücünü, kuvvetini, 
haşmetini toparlaması gibi bir 
görevi var ve bu görevin yerine 
getirilebilmesi için bu entelektü
eller İslam'ın yeniden gözden ge
çirilmesi ve Kuran ve Sünnet ek
senine oturtulması gerektiği yö

nünde çaba sarf ediyorlar. Bu ça
balar yüz senelik bir geçmişi ol
masına rağmen kabaca, maalesef 
İslam dünyasının geleceğini belir
leyecek ölçüde etkili değildir şu 
anda. Bunun da temel sebebi İs
lam dünyasının Osmanlı İmpara- 
torluğu'nun parçalanmasından 
sonra ulus devletler şeklinde ya
pılandırılmasında ve yönetici ta
bakaların belirlenmesinde sö
mürgeci emperyalist bakışın be
lirleyici olmasıdır.

Bu süreçte 70'li yıllardan son
raki demokratikleşme çabaları İs
lami kesim için bir alan açtı, bu 
alandan yararlanıldı. Beraberin
de, hem Türkiye'de hem İslam

M  Aliya'ya göre maddi mülahazaları 
aşan her şey din-religion-kavramı içe

risinde değerlendirilebilir. Bu bağlamda bir 
marksistin devrim şehitliğinden bahsetme
si tamamen dini alana girildiğini gösterir. 
Maddi mülahazaları aştığı andan itibaren 
manevi alana giriyor demektir. Ama Aliya, 
İslam'ın bu anlamda bir "religion" olmadığı
na, Batılı araştırmacıların da ifade ettiği gi
bi dünyaya yönelik talepleri en üst düzeyde 
olan dinin İslam dini olduğunu belirttiğine
dikkat çekiyor.

dünyasında yöneticilerin ideolo
jik tavırları da İslami hareketi 
besledi; gerek Türkiye'deki rejim
ler gerek diğer Baas rejimleri ve 
diğer tüm rejimler kendileri de 
ideolojik davrandığı için İslami 
hareketlerin önünü kesince bu 
bir birikim sağladı bir basınç sağ
ladı ve patlamaya yol açtı; bu 
baskıların tersinden İslami hare
ketlere hizmet eden rolü oldu.

Özellikle Türkiye'de CHP zih
niyetinin müslüman hassasiyet 
taşıyan insanlara yaptığı büyük

baskılar '70'li yıllara bir hazırlık 
işlevi görevi gördü adeta; dolayı
sıyla Demokrat Parti, ardından 
Adalet Partisi daha sonra adım 
adım giderek İslami değerlere 
daha fazla önem veren siyasi ta
lepler daha fazla ortaya çıktı. 
Bundan önceleri sadece dini ta
lepler şeklindeydi bu biliyorsu
nuz; ezanın Arapça okunması, 
Kur'an öğretiminin serbest bıra
kılması vs. gibi. Özellikle Türki
ye'de imam hatiplerin açılması ki 
Halk Partisi'nin eliyle olan şeyler 
bunlar; İlahiyat fakültelerinin 
açılması, bu gerçeğin kavranma
sından sonra olan şeyler. Yani bir 
şeyi sürekli engelleyerek onu 

durdurmak mümkün 
olmadığı için bunu ka- 
nalize edelim dendi; 
fakat bu da istenen 
amaçlara hizmet et
medi. Gerek imam ha
tipler gerek İlahiyat 
fakülteleri de iyi va
tandaş yetiştirmek için 
Türkiye'de öngörülen 
din anlayışı yerine 
dünyadaki gelişmele
re paralel olarak onla
rın da etkisiyle özellik
le Mısır bölgesinden 
Hint Pakistan bölge
sindeki İslam entelek
tüellerinin eserlerinde 
yapılan çevirileriyle, 
Türkiye'de de İslami 

talepler sadece bireysel dindara- 
ne talepler olmanın ötesine çıka
rak bütün İslam dünyasının tek
rar ümmet-i Muhammed'in güç
lenmesi ve İslami bir dünya görü
şünün buna bağlı olarak da bir 
Müslüman birliğinin oluşturul
ması çabalarına doğru evrildi.

Bu süreç içerisinde Türkiye'de 
70'li yıllardan itibaren büyük öl
çüde tercüme kaynaklı bir din
darlık gelişmeye başladı. Ancak 
80'li yıllarda sonra bir başka eği
lim daha yaşandı; bu da İslami
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hareketlerin İslam dünyasının çe
şitli yerlerde güçlenmesine bağlı 
olarak iktidarda söz sahibi olma
sı ve buna bağlı olarak da iktida
rın bozucu etkilerine maruz kal
ması gibi bir süreç yasandı. Bu İh
van örneğinde de yaşandı. İhvan- 
ı Muslimin hareketi Haşan el Ben- 
na'nm son derece dindarane 
amaçlarla başlattığı hareket, şu 
anki geldiği nokta itibariyle bir 
holding görünümündedir. Bu sü
reci yani 80'den sonra giderek ik
tidara şu veya bu biçimde yürü
yen İslami hareketlerin yaşadığı 
bu bozulma sürecini, mücahidle- 
rin müteahhitlere dönüşmesi, ta
savvuf ehlinin tasarruf ehline dö
nüşmesi şeklinde özetleyebiliriz. 
Bu süreç hala devam etmektedir; 
bugün gelinen noktada gerek 
Türkiye'de gerek İslam dünyasın
da sorulması gereken temel soru 
bu İslami hareketlerin gerçekte 
ne kadar İslami olduğudur.

İslamiliğin ölçütü nedir? Şim
di benim şahsi kanaatim Türki
ye'deki İslami hareketin, halk tipi 
bir İslami bir hareket olduğudur. 
Türkiye'deki bu İslami hareketin 
entelektüel bir hareket olduğu

nu söylemek mümkün değildir. 
İslam dünyasında nispeten daha 
entelektüel olabilecek hareketler 
var ise de bu hareketlerin çok 
önemli, Türkiye'deki de dâhil, iki 
önemli zaafı vardır. Bir, bilimsel 
bir bilgiye dayanmamaktadır; iki, 
eleştirel değildir. Dolayısıyla İs
lam dünyasındaki İslami hareket
lerin Türkiye'dekine nazaran nis
peten entelektüel olması bizi al- 
datmamalı.

Temel problem bugün İslami
liğin ölçütünün ne olduğudur. 
Bir örnek üzerinden açalım mese
la Che Guevera mı daha İslamidir; 
yoksa işte oluştuğu söylenen İsla
mi burjuvazi, Anadolu'nun yeşil 
kaplanları mı daha İslamidir; yok
sa fakir ezilen gariban kitleleri
nin sözcülüğüne soyunan sol ha
reketler mi daha İslamidir? Mese
la, bu noktadan bakıldığında 
Kur'an-ı Kerim'de zenginlerin 
malı üzerinde fakirlerin hakkı ol
duğunu, sadaka kültürü değil, 
hakkı olduğunu söyleyen ayet 
açısından bakıldığında, ne diye
ceğiz? Cemaat yapılarının ne ka
dar İslami olduğunun sorgulan
ması lazım. Yani yukardan aşağı

ya talimatla yönetilen, bireyleri
nin hiçbir zaman özgür seçim 
hakkı olmadığı bir yapının ne ka
dar İslami olduğu, İslam'ın hür 
seçim anlayışına ne kadar uygun 
olduğu ayrıca tartışılabilir. Bir de 
buna 80'li yıllardan sonra iktida
rın bozucu etkilerine maruz ka
lan ve şu anda çok yoğun olarak 
yaşanan ve problem haline gelen 
süreci de kattığımız zaman, orta
da İslamiliğin ciddi bir biçimde 
sorgulanır olduğunu görürüz. İs
lami kesim, bir yazımda formüle 
etmeye çalıştığım gibi 3 "et"le 
imtihan edilmektedir; yani sonu 
"et"le biten 3 kelimeyle: rüşvet, 
şöhret ve şehvet. Bu üçüyle imti
handa; yani kadın meselesi, akçe- 
li meseleler ve iktidarın bozucu 
etkileri, bu üçüne de bugün Müs- 
lümanlar direnememektedir. 
Ama henüz bu yönde Türkiye'de 
ciddi bir muhasebe, bir hesaplaş
ma yapılmamıştır. Bunun sebebi 
de, tam da bu kritik durumda 
kendi kendimize gol atmayalım 
gibi bir mantıktan hareket edil
mektedir ama bu olumsuz geliş
melerin giderek daha da artacağı 
yönünde birtakım tahminlerde
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bulunmak da zor değil. Buna kar
şı, İslami hareketin kendi içerisin
de eleştirel bir damarı beslemesi 
lazım.

Bostancı: Şimdi böyle konu
şurken benim aklıma bizim gele
neğimizdeki bir hikâye geldi hani 
dağdaki ermişle şehirdeki ermiş 
hikâyesi. Şimdi hocam biraz dağ
daki ermişin İslam anlayışını an
lattı bu anlamda, insanların ha
yatın içindeyken kendilerini mu
kayese edecekleri bir hakiki İslam 
bir saf İslam idealinin olması çok 
anlamlıdır. Yani insanların kendi
lerini refere edeceği ve nerede 
duruyorum diyerek buradan bir 
muhasebe çıkaracakları bir mü
kemmel anlatının mutlak suretle 
olması gerekir. Ama insanoğlu
nun tarih içindeki yolculuğu sü
resince hayatın hiçbir döneminde 
hocamın dediği tarzda bir saflık
la yaşanmamıştır. İnsan hep ara
larda bir yerlerde olmuştur. Deni
lir ki ideal gerçeğin düşmanıdır. 
Olup bitenleri öylesine ideal bir 
şekilde anlatırsınız ki bu anlatım 
hocamızın anlattığının ötesinde 
bir kasıtla değerlendirildiğinde o 
zaman gerçeklikteki her durum 
gerçekte daha kötü daha eleşti
rilmesi gereken, daha zalimane 
bir şekilde, daha aşağılanması 
gereken bir duruma gelebilir; bu
na dikkat etmek lazım. Şunu de
mek istiyorum şimdi hangi açı
dan alırsak alalım esasen onun 
idealinin gerçek hayatta olmadı
ğını görürüz. İdeal demokrasiyi 
anlıyorum; ama ideal demokrasi 
peşinde koştuğunuzda kötü ak
sak işleyen bir demokrasiyi tu ka
ka edersiniz ama onun yerine 
ideal demokrasiyi getiremezsi
niz, hatta başka rejimlerin önünü 
açabilirsiniz. Öyle bir ideal İslami 
anlatı yaparsınız ki ve bunu öyle
sine dehşetengiz bir dille sahaya 
sürersiniz ki oraya yaklaşmaya 
çalışan her Müslüman korku ve

pişmanlıktan dolayı bir türlü ben 
bunu beceremiyorum diyerek 
ondan uzaklaşabilir. Öyle bir mü
kemmel dost tanımı yaparsınız ki 
hiçbir insan öyle bir dost olamaz, 
öyle arkadaş olamaz; dolayısıyla 
kendisini çok kötü hissedebilir. 
Bizim hayatımızın gerçeklerinin 
biraz aralarda bir yerde olduğu
nun altını çizmek gerekiyor. İkin
cisi, hocam birtakım örnekler ver
di Che Guevera 40 yaşında öldü. 
Bolivya dağlarında öldü. Eğer ha
yati uzasa ve Castro'nun tahtında 
otursaydı nasıl bir Guevera ile 
karşılaşırdık bilmiyorum. Nitekim 
onun silah arkadaşı Castro ömür 
boyu biliyorsunuz orada oturdu 
ve hükümran oldu; hem de halka 
bir kere bile sormadı beni burada 
oturmaya layık görüyor musunuz 
diye. Hocam, fakir fukarayla bir
likte aynı safta bulunan ama ha
yat tarzları itibariyle tıpkı bir aziz 
gibi yaşayan solculardan örnek 
verdi ama onların silah arkadaş
ları fırsat bulup burjuva oldukla
rında başka bir güzergâhta gitti
ler. Bu bize şunu söylüyor: insan
ların o sayılan "et"lerle sınavı çok 
zalim bir sınavdır; yani o sınavlar
dan başarıyla çıkabilmek çok ko
lay bir iş değildir. Dolayısıyla bu

rada yaşanan problemleri eleşti
rirken denge ve istikrar halini 
mutlak surette korumak gereki
yor. Ben böyle baktığımda genel 
hatlarıyla kendisine ilişkin çok çe
şitli naiflikler taşımakla birlikte, 
çeşitli sınavlardan çok kötü not
lar almakla birlikte Türkiye'deki 
gelişmenin, yaşamanın bir tür İs
lam ile barışma ve hiç şüphesiz 
geçmişten daha iyi ve daha yük
sek bir bilinçle İslam'la buluşma 
olarak görüyorum. Hem siyasi 
olarak hem iktisadi elitler bakı
mından hem de entelektüeller 
bakımından bilgileri az olabilir 
ama neyle mukayese ettiğiniz 
önemli, geçmişte daha azdı. Ben 
zamanın bu manada çok olumlu 
bir güzergâhta yürüdüğünü dü
şünüyorum. İkincisi, İslam coğraf
yasındaki iktidar elitlerine ve öne 
çıkan çeşitli siyasi grupların po
zisyonlarına ilişkin eleştiriler 
önemlidir mutlaka ve bu eleştiri
ler herkesin kendi durumunu 
görmesi bakımından bir müzake
re zemini de oluşturur. Her tür 
eleştiri kesinlikle kutsaldır öyle 
bakmak gerekir. Ama burada da 
tabi yine bir insaf ve denge hali
ni gözetmek lazım.
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Kırbaşoğlu: Ben o zaman tab
lo tamamlansın diye izah edeyim, 
her zaman eleştirelliği tercih et
tim ve idealizm konusunda ho
cam isabetli. Hatta bütün yaptı
ğım eleştirileri de ideal nokta-i 
nazardan yaptığımı söylüyorum. 
Bence Müslümanların oturup bu
na karar vermesi lazım. Yani 
Kur'an'da ve onun hayata akta
rılmışı olan Hz. Muhammed'in 
hayatındaki o ilkeleri esas alarak 
21. yüzyılda Müslümanlığı yeni
den inşa edebilir miyiz? Bu müm
kün mü, değil mi? Şimdi mantıki 
açıdan bir şey bîr defa mümkün
se her zaman mümkündür, be
nim kanaatime göre. Burada 
bence Müslümanların başarısız
lıklarının sebebi yine mensubu 
bulundukları "halk İslamı" anla
yışında. Çünkü mevcut İslam an
layışı, İslam'ın şartı beştir gibi sa
kat bir dindarlık anlayışından 
kaynaklanıyor. Bu tam da zaten 
Batı'nın istediği ılımlı İslam anla
yışıdır. Yani namazını kıl, orucu
nu tut; ama dünyaya ve dünya
daki gelişmelere, yapılan zulüm
lere, varolan adaletsizliklere, 
yaygınlaşan ahlaksızlığa söz et
me. Şimdi Islami hareketlerin du
rumu, maalesef sayın hocamın iyi 
niyetle anlamaya çalıştığı kadar 
masum değil. Ama Türkiye'de za
ten Diyanet'in öğrettiği İslam, ce
maat ya da tarikatın İslamı, 
İmam-Hatip'in İslamı, ilahiyatın 
İslamı farklı mıydı? Hayır, hiçbir 
zaman farklı olmadı maalesef. 
Ben işte bu İslamiliğin ideal olup 
olmadığı meselesinde duruyo
rum. Dediğim gibi, Müslümanlar 
takkelerini önlerine koyup düşü
necekler.

Babacan: Var mı böyle bir ta
lep aslında belki bunu sorgula
mak lazım. İşte konuşuyoruz, 
dünyada liberalizm yaygınlaşı
yor. Belki bunun bir uzantısı ola
rak Türkiye'de İslam'ın da görü

nür hale gelmesinin önü açılmış 
oluyor. Hani liberalizm yaygınla
şıyor evet, Müslümanlar kendi 
ibadet yaşamlarında en azından 
halk için söylüyorum -biraz önce 
halk İslam'ı dediniz ya-, kısmen 
buna bilinçli Müslümanları da ek
leyebiliriz kendi ibadet yaşamla
rında, genel itibarıyla hayat tarz
larında Müslümanlığı bir yaşam 
biçimi inanç biçimi ve hayat tarzı 
olarak benimsiyorlar ve bunu 
deklare ediyorlar ve bunu yaşı
yorlar; beraberinde aynı Müslü
man zihninin ekonomik anlamda 
ve siyasal anlamda liberal bir pa
radigma içerisinde olduğunu da 
görüyoruz. Bu sizin söylediğiniz 
kaynak çerçeve anlamında ta
mam; ama halkın üzerindeki et
kileri hani halk İslamı dediniz ya 
oradaki problem ne? Yani, halk 
İslâmî'nin problemli olan tarafı 
nedir, veya bunu dışlamak mı ge
rekir?

Kırbaşoğlu: Dedim ya İslam'ın 
şartı beştir. İslam dünyası İkbal'in 
"İslam'da Dini Düşünüşün Yeni
den İnşası" projesini onaylamadı
ğı sürece ayakta durması müm
kün değil, niçin? İbadet kavramı
mız mesela, ibadet; kulluk de
mek bütün yapıp etmelerimizi 
içerir. Ama bizde ibadet deyince; 
namaz, abdest... gelir akla. İkti
satta yani ticari ilişkilerde ibadet 
kapsamına alınmadığı sürece po
litika da yalan vaatlerde bulun
masında en büyük günahlardan 
biri olduğu kulluk kavramı içinde 
değerlendirilmediği sürece yani 
Müslümanın inanç düşünce ve 
davranışlarının tamamının iba
det yani kulluk kavramı içersinde 
yer aldığı dolayısıyla namazı terk 
etmekle seçmenlere yalan vaat
lerde bulunmanın arasında hiç 
bir fark olmadığı veya adam öl
dürmekle adam öldürenlerin üst
lerini örtmek veya içki içmekle iç
kiyi engellememek.

Şimdi Türkiye'de dindarlaşma 
falan olduğu bir şehir efsanesi. 
Bakın Türkiye de içki tüketimi 
%65 arttı. Alkolizm ev hanımla
rında %10, boşanmalar %  65'e 
yakın civarda ve boşanmaların, 
trafik kazalarının birçoğu içki yü
zünden olduğu belli, bunu ista
tistikler söylüyor. Öte yandan ge
lelim gelir dağılımına; şimdi Tür
kiye de %  99'u Müslüman denili
yor eğer bu Müslümanlar doğru 
ise samimi ise o zaman gelir dağı
lımında bir adaletin olması lazım 
Türkiye'de şu anda 2.5 milyon ci
varında açlık sınırında insan var. 
20-25 milyon civarında fakirlik sı
nırında insan var ve bu toplum 
"ben Müslümanım" diyor ve bu 
insanlar yani özellikle şu anda İs
lâmî burjuva dediğimiz kesimler 
birtakım kömür, makarna vere
rek bu sorundan kurtulduğunu 
söylüyor. Hayır şimdi İslamiyetin 
ölçütü şu; zenginlerle fakirler 
arasındaki gelir farkı, uçurum ne 
kadar azalırsa o kadar İslamidir 
toplum. Türkiye'deki milli gelirin 
ne kadarını kim kontrol ediyor 
bunun rakamları ortada. Gerçek 
bir devlet adamı, bir insan iyi bir 
Müslümansa şunu diyebilmelidir: 
"Benim en son vatandaşım da ev 
sahibi olmadan lüks konutlarda 
yaşamayacağım arkadaş!"

Hz. Peygamberin yaptığı gibi; 
Hz. Peygamberin devlet başkanı 
olarak hiç bir imtiyazı yoktur. Bu
nu yapabilecek insanlar yok mu? 
Var. En Son örneği bilge kral Ali- 
ya. Aliya' nin devlet başkanı iken 
de savaş şartlarında iken de hiç 
bir zaman yaşantısında en küçük 
bir değişme olmamıştır. Etrafına 
herhangi bir biçimde rant dağıt
tığı olmamıştır. Özellikle büyük 
şehirlerde imar planları yapılarak 
insanlara birtakım yerlerden rant 
dağıtılmaktadır.

Gelecek sayımızda devam 
edecek....
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MEVLÂNA CELÂLEDDİN 
RÛMİ’Yİ ANLAMAKı

Prof. Dr. Mehmet BAYYİGİT2 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEKİN3

2007 yılının dünya ölçeğinde 
"Mevlâna Yılı" ilan edilmesiyle 
birlikte, Türkiye'de bu konuda
ki faaliyetlerde gözle görülür 
bir artış meydana geldi. Şüphe
siz gerek tarihsel, gerekse çağ
daş konu ve şahsiyetler üzerin
de yoğun fakat aynı zamanda 
ciddi çalışmalar yapılması bü
yük önem taşımaktadır. Çünkü 
ülkemizde bilhassa tarihi şahsi
yetlerle ilgili araştırmalar söz 
konusu olduğunda, ciddi an
lamda fakirlik yaşadığımız bir 
gerçek. Hele bir de bu kulvar
daki kazanımlarımızı batı dün
yası ile kıyasladığımızda, ortaya 
pek iç açıcı bir görüntünün çı
kacağını söyleyemeyiz. Mevlâ
na Celâleddin Rûmi, bu şahsi
yetler içerisinde bilhassa son 
yıllarda yine de üzerinde hatırı 
sayılır çalışmalar yapılması açı
sından müstesna bir yerde dur
maktadır.

Mevlâna Celâleddin Rûmi'yi 
konu alan kitap, makale, bildi
ri, tebliğ vb. çalışmalara yakın
dan bakıldığında, Mevlâna de
ğerlendirmelerinin çok geniş 
dünya görüşleri yelpazesi içeri
sinde salınım gösterdiğini söy
leyebiliriz. Nitekim bu literatür

de ortaya çıkan Mevlâna 
portrelerinin birbirinden çok 
farklı dünya görüşlerine refe
rans olduğunu görmek müm
kündür. Her ne kadar bu du
rum Mevlâna gibi, çok boyutlu 
bir şahsiyetin değerlendirmele
re yansıması olarak görülse de, 
kanaatimizce sorun bunun çok 
daha ötesindedir. Gerçi bir nok
taya kadar farklı dünya görüş
lerine referansın ve hatta süb
jektif değerlendirmelerin tole- 
re edilmesi mümkün ise de, 
bunların -son tahlilde- bir prob- 
lematiğin zihni arkaplanına işa
ret ettiğinden dolayı irdelen

mesi önem taşımaktadır.
Sorunun birinci boyutu, ge

nelde İslam dünyasının özelde 
Türkiye'nin modernleşme ya da 
daha keskin bir deyişle Batılılaş
ma süreci içerisinde yaşadığı kı
rılma ve altüst oluşlarla, bunun 
sonucu meydana gelen Dar- 
yush Shayegan'ın "yaralı bi
linç" diye adlandırdığı algı bo
zukluğu ile ilintilidir. Bugün de 
hala devam eden bu kırılma, 
ciddi boyutlarda müşevveş zi
hinler meydana getirmiştir. 
İçinde doğduğu ve yaşadığı kül
tür dünyasının reflekslerini gös
teren, ama aynı zamanda batılı 
bir yaşam tarzı ve düşünme bi
çimini içselleştirmiş bazı araştır
macılar, maalesef değerlendir
melerini "Euro-centric" bir bi
çimde yapmaya devam etmek
tedirler. Bu değerlendirmeler
den Mevlâna olduğu kadar, dü
şünce dünyamızın diğer değer
leri de nasiplerini almışlardır.

Sözgelimi, Farabî'den İbn 
Rüşd'e ve hatta İbn Haldun'a 
kadar düşünce tarihimiz içeri
sinde çok önemli parametrele
re tekabül eden şahsiyetlerle il
gili kimi değerlendirmelere 
baktığımızda, anakronik bir ba-
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İslam'ın çağdaşlaştırılması, İslam ile modern
liği sentezleyerek, modernliği tüm sonuçları
na kadar içselleştirmiş bir toplum kurgusunu 
ifade etmektedir. Bu kurguda İslam, yeni bir 
anlayışın konusu kılınarak çağdaşlaştırılmak 
ve modernliğin kalıplarına oturtulmak isten
mektedir. Bu kurgu, dönemler itibariyle bazı
ları daha öne çıksa da, nihayetinde Mevlâna 
özelinde hümanizm, raks, müzik, akıl, hoşgö
rü, reform gibi kavramlar üzerine inşa olun
maktadır.

kış açısının izlerini bulmakta 
gecikmeyiz. Nitekim gerek Fa- 
rabî'nin gerekse İbn Rüşd'ün 
"Meşşai Filozoflar" kategori
sinde değerlendirilmesinin ar
dından, Batı'da yapılmış kut- 
sal/seküler ayrımından besle
nen rasyonel/irrasyonel dilem
masında "rasyonalist filozof
lar" ya da "İslam rasyonalistle
ri" şeklinde değerlendirilmesi 
işte bu anakronizmin bir sonu
cudur. Aynı şekilde İbn Hal
dun'un çağının anlayışından 
farklı bir tarih görüşü geliştir
mesini de benzer şekilde "sekü-

ler tarih" anlayışıyla özdeşleşti
ren değerlendirmeler olmuştur.

Bu tür değerlendirmelerin 
üzerine yoğunlaştığımız za
man, onların "anakronik", 
"sentezci" niteliklerle hakim 
paradigmanın izlerini taşıdığını 
söyleyebiliriz. En genelden baş
layarak ifade etmek gerekirse, 
bir kültür dairesine ait kavram 
ve değerleri başka bir kültürel 
tecrübenin içinden tanımlama
ya çalışmak, her şeyden önce 
onu tahrif etmek demektir. Di
ğer yandan Batı dünyasının Rö
nesans ve Reform'dan itibaren

yaşadığı tecrübeler ve geniş bir 
arkaplan gözardı edilerek, mo
dern kültürün algılayışları için
de anlamlı olan kutsal\seküler 
ya da rasyonel\irrasyonel dua- 
lizmlerine, İslam'ın düşünsel 
düzleminde bu şahsiyetler üze
rinden "yer edindirme"ye kal
kışmak herhalde anakronizm
den başka bir şey olmasa ge
rektir. Nitekim Gazali ile İbn 
Rüşd'ün neredeyse "gelenekçi 
müslüman" ve "batılı" gibi iki 
farklı kutbun insanları olarak 
takdimi, bu düşünme tarzının 
tipik örneklerinden biridir. Hal
buki her iki felsefecinin de ara
larındaki farklara rağmen, İs
lam'ın değerler ve kavramlar 
dünyası içinde anlam kazandı
ğını görmek gerekmektedir.

Öte yandan kimi sentezci 
yaklaşımlarla okuması yapılan 
portreler bulanıklaşmaktadır. 
Bu, bazı İslâmî kültürel öğelerle 
içinde bulunulan dönemin ha
kim paradigmasını birbirine 
giydirme biçiminde tezahür et
mektedir. Böylece okunan şah
siyetin üzerinden yeni kültürel 
öğeler meşrulaştırılır. Şüphesiz 
bu, okuması yapılan tarihi şah
siyetin çağımıza yaklaştırılma- 
sından farklı bir durumu ifade 
etmektedir. "Çağa yaklaştır
ma", ele alınan şahsiyetin dü
şüncelerini günümüz düşünce 
dünyasına katkıları bağlamında 
bir incelemedir. Halbuki bizim 
eleştirdiğimiz nokta, içinde bu
lunulan durumu okuması yapı
lan şahsiyete onaylatmak üze
rinde odaklanmaktadır.

Mevlâna'ya gelince. Onun 
da bu tür değerlendirmelerden 
oldukça fazla nasibdâr olduğu
nu söylemek mümkündür. 
Mevlâna Celâleddin Rûmi'nin, 
ifade ettiklerinin çok ötesine 
taşınarak, günümüzde İslam ile
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bağlantılı yeni bir ideolojik in
şanın nesnesi haline getirildiği
ni belirtmek gerekmektedir. Bu 
durum, bir yandan O'nun dü
şüncelerinin sağlıklı bir değer
lendirmesini gayr-ı mümkün 
kılmakta, diğer yandan O'nu 
ait olduğu düşünce ve medeni
yet dünyasının dışına çıkarmak
tadır. Biz tam da bu noktada 
birkaç hususun tartışılmasını ar
zu etmekteyiz. Bu tartışmanın 
Mevlâna'nın anlaşılmasına kat
kıda bulunacağını ümit ediyo
ruz. Bu bağlamda tartışmamı
zın ana soru(n)larını şunlar 
oluşturuyor: Bir kere Mevlâ- 
na'nın böyle bir ideolojik inşa
nın nesnesi haline ge(tiri)lmesi- 
nin sosyolojik arkaplanı nedir? 
Bunun için neden Mevlâna öne 
çıkarıldı? Bu ideolojik inşanın 
yapı unsurları nelerdir? Bir baş
ka deyişle, hangi konular üze
rinden böyle bir tartışma yapıl
maktadır? Sağlıklı anlama faali
yeti hangi temel kriterler üze
rinden yapılmalıdır?

Öncelikle belirtmeliyiz ki, 
tarih, toplum, kişi vb. birçok 
tartışma konuları belli oranlar

da bir öznellik içerir. Ancak bu 
öznellikler söz gelimi tartışılan 
kişiyi ait olduğu medeniyet ve 
düşünce dairesinin dışına çıka
rıyor, kimi anakronik yükleme
ler yapıyorsa, bu tür bir öznel
liği tolere etmenin imkanı yok
tur. Meselâ, milliyetçilik, hüma- 
nizma, sekülerlik gibi Mevlâ- 
na'ya yapılan yüklemeler bu 
türdendir. İşte biz, bu tür öz
nelliklere karşı Mevlâna'nın ait 
olduğu medeniyet ve düşünce 
dairesinin sınırlarını bir kez da
ha hatırlatmakla yetineceğiz. 
Tabii ki burada Mevlâna'nın 
anlaşılmasında tekçi bir yol 
önermeyeceğiz. Ya da Mevlâ- 
na'yı anlamanın sadece bir yo
lunun olduğuna dair bir iddia
da bulunmayacağız. Aksi halde 
bu yazı da eleştirdiğimiz öznel
likten kurtulamaz.

İlk olarak, "Mevlâna'nın 
böyle ideolojik bir inşanın nes

nesi haline getirilmesinin sos
yolojik arkaplanı" sorunundan 
başlayalım. Bu, bir yanıyla top
lumun batılılaşma tarihiyle ilin
tilidir. Bilindiği gibi, son birkaç 
yüzyıldır devam eden batılılaş
ma sürecimiz, bilhassa geçtiği
miz son yüzyıl içerisinde "İs

lam'ın çağdaşlaştırılması" gibi 
bir kavramsallaştırmayı ajanda
mıza taşımıştır. Batılılaşma sü
reci içerisinde en yoğun tartış
malar da, İslam ile Batı düşünce 
ve değer sistemleri arasındaki 
teorik ve pratik ilişkiler üzeri
nedir. Nitekim gerek Osman
l I 'n ın  son dönemlerinden itiba
ren, gerekse Cumhuriyet'ten 
sonra çıkan gazete ve dergilere 
baktığımız zaman, bunu rahat
lıkla görebileceğiz. En geniş an
lamıyla bir kültürel kod olarak 
toplumun çok geniş bir arkap- 
lanını belirleyen İslam, günde
lik hayattaki reflekslerimizde 
bile ortaya çıkmaktadır. İs
lam'ın çağdaşlaştırılması ise, İs
lam ile modernliği sentezleye- 
rek, modernliği tüm sonuçları
na kadar içselleştirmiş bir top
lum kurgusunu ifade etmekte
dir. Bu kurguda İslam, yeni bir 
anlayışın konusu kılınarak çağ

daşlaştırılmak ve modernliğin 
kalıplarına oturtulmak isteni
yordu. Bu kurgu, dönemler 
itibariyle bazıları daha öne çık
sa da, nihayetinde Mevlâna 
özelinde hümanizm, raks, mü
zik, akıl, hoşgörü, reform gibi 
kavramlar üzerine inşa olun-
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maktadır. Şüphesiz bağımsız 
kullanıldıkları zaman keskin bir 
çağrışım yapmayan bu kavram
lar, ancak Mevlâna'nın İslam 
yorumları üzerine kavramsal- 
laştırıldığı zaman İslam'ın çağ
daşlaştırılması projesi ile örtüş- 
mektedir.

Bu bağlamda niçin Mevlâ- 
na'nın öne çıktığı/çıkarıldığı so
rusunun cevabı da konunun 
öteki boyutunu açıklamaktadır. 
Bir kere daha belirtelim ki, 
farklı bir medeniyet dairesin
den okumaya tabi tutulan sa
dece Mevlâna değildir. Fakat 
Mevlâna'nın öne çıkarılmasın
daki en önemli sebep, onun ye- 
relliği ya da bir başka deyişle, 
Türkiye'ye özgü bir sosyal ser
maye olmasıdır. Tabii burada 
Mevlâna'nın "yerel"liğine iti
raz edenler olabilir. Yani O'nun 
evrensel bir şahsiyet olduğu, 
tüm dünyada tanındığı şeklin
de bazı argümanlar ileri sürüle
bilir. Ancak bizim yerel şeklin
deki nitelememiz, bu argüman
ların ifade ettiklerinden farklı
laşarak, "aitlik" olarak "Türki
ye" ve "toplumsal kabul" bağ
lamında bir sosyal sermayeye

Yoğun olarak türbe ve evliya kültü üzerine ku
rulu halk dindarlığı söz konusu olduğunda, Mev
lâna daha da öne çıkar. Diğer yandan tasavvufî 
dilin yorumsal imkanının genişliği, Mevlâna'nın 
düşüncelerinin farklı dünya görüşlerine servis 
sunacak biçimde konumlandırılmasına zemin 
hazırlamaktadır.

Analiz

referansta bulunmaktadır. Bir 
başka deyişle, Mevlâna, top
lumsal kabul açısından üzerin
de konsensüse varılan; bu açı
dan halkın Onun söylediklerini 
kabule hazır olduğu ve İslam'la 
bağlantısından kuşku duymadı
ğı önemli bir şahsiyet olarak or
taya çıkar. Bunlara ek olarak, 
popülerlik kazanmış ve halk 
dindarlığında önemli bir yer tu
tan niteliğiyle de dikkatleri 
üzerine çekmektedir. Yoğun 
olarak türbe ve evliya kültü 
üzerine kurulu halk dindarlığı 
söz konusu olduğunda, diğerle
ri arasından Mevlâna daha da 
öne çıkar. Bunun birçok sebep
leri vardır. Öncelikle, Mevlâna 
müzesi halkın yoğun ziyaretine 
açıktır ve Türkiye genelinde ma
nevi yoğun duygularla en çok 
ziyaret edilen mekanların ba
şında gelir. Bu sebeple özellikle 
yurt içinde Onu duymayan, ta
nımayan insan yok gibidir. Söz
leri halk tarafından otorite ka
bul edilmektedir. İşte Mevlâ- 
na'nın öne çıkışı, "otorite", "İs
lam", "konsensüs" bağlamında 
anlam kazanmaktadır. Diğer 
yandan tasavvufî dilin yorumsal 
imkanının genişliği, Mevlâ- 
na'nın düşüncelerinin farklı 
dünya görüşlerine servis suna
cak biçimde konumlandırılması
na zemin hazırlamaktadır.

Bu çerçevede Mevlâna nasıl 
bir okumanın konusu olmakta
dır? Şimdi kısaca bazı örnekler 
üzerinden bu konuyu tartışabi
liriz. Türkiye söz konusu oldu
ğunda, Mevlâna ile ilgili hem 
olumlu hem de olumsuz yargı
ların mevcut olduğunu bilmek
teyiz. Kimi çevreler Mevlâna'yı 
kutsayıp onun üzerinden yeni 
bir İslam inşa etmeye çalışırlar
ken, kimi çevreler de onun küf
rüne hükmedip ilgisiz kalmak 
ya da aşağılamak gibi bir yola 
başvurmaktadırlar. Geleneksel 
halk dindarlığı ise, Mevlâna'nın 
evliya ya da Allah dostu oldu
ğuna kani olarak Onun ziyare
tine özel önem atfetmektedir. 
Şimdi bu üç kategoriden bazı 
örneklerle konuyu açımlamaya 
çalışacağım...

Devam edecek.

Notlar:
1 Bu makale daha önce "Mevlâna

Ocağı" adlı kitapta "Mevlâna 
Celâleddin Muhammed'i 
An(la)mak" ismiyle sehven bazı 
eksikliklerle yayımlanmıştır. 
Burada bu eksiklikler giderile
rek tam haliyle yayımlanmak
tadır.

2 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakül
tesi Din Sosyolojisi A.B.D. Baş
kanı.

3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniver
sitesi İlahiyat Fakültesi Din Sos
yolojisi A.B.D. Başkanı.



Yaşayan İslam

haccla ilgili özel dua yapmış ol
ması, hem de Allah'ın kulları üze
rinde hakkı olması, haccın ibadet 
sistemi içerisinde özel bir yeri ol
duğunu göstermektedir. Ancak 
haccı sadece ibadet çerçevesinde 
ele alıp değerlendirmek eksik 
olur. Onun önemini daraltır. 
Çünkü haccın İslâmî mücadele 
içerisinde, cihad içerisinde ayrı 
bir ağırlığı ve önemi vardır. Hacc
la ilgili ayetlerin sureler içerisin
de yerleştirildiği yerlerde, önceki 
ve sonraki ayetlerle olan bağlan
tıları, haccın bu boyutunu ortaya 
koymaktadır. Haccın değişik aşa
malarında yapılan dualar, bu de
rinliği yansıtmaktadır.

Hacı adaylarının yol boyu yap
tığı dualar, aynı zamanda rabbi-

ne verdiği sözlerdir de. Hac son
rası yerine getireceği taahhütler
dir bunlar.

Bu çalışmada hacc ibadeti sü
recinde hacıların yaptıkları dua, 
zikir ve ibadetlerle girdikleri tak
va sürecini ve bu süreçte Allah'a 
verdikleri sözlerle bu sözlerin 
muhtevası üzerinde durulacaktır.

Takva Nedir?

Burada amacımız takvayı, bütün 
boyutları ile ayrıntılı bir şekilde 
incelemek değildir. Haccın he
deflerini anlayabilmek ve boyut- 
landırabilmek için takvanın ge
nel bir çerçevesini vermek, İs
lam'daki konumunu ve önemini 
belirlemektir.

Takva kelimesi "ve-kâ" kö
künden gelen ve özel önem ve 
anlam kazanan bir kelimedir. 
Müfredât'ta "ve-kâ": "Bir nesne
yi, kendisine eza, ve zarar vere
cek şeylerden korumak" şeklinde 
tanımlanmıştır. 76/11, 93/56,
13/34, 37, 66/6. ayetlerinde bu 
anlamda kullanılmıştır. "Takva 
ise; 'nefsi, kendisinden korkulan 
şeyden koruma içine almak' de
mektir. Ancak zamanla şerî dilde, 
'günaha girmeye neden olacak 
şeylerden nefsi korumak' anlamı
nı kazanmıştır. Bu (koruma), 
mahzûru; yasak olan şeyi terk et
meyle olur. Bu ise; "Helâl bellidir, 
harâm da bellidir. Kim yasaklan
mış bir otlağın çevresinde dola
şırsa, hakîkat oraya girer." sö
zünde ifade edilen husustan do
layı, "mübâh olanlardan bir bö
lümünü terk etmeyle" olur. Dola
yısıyla takva, korkma, sakınma, 
Allah korkusuyla günahtan ka
çınmak, Allah'ın emir ve yasakla
rına uymakta titizlik göstermek, 
Allah'ın himâyesine girmek, em
rini tutup azabından korunma 
anlamında Kur'anî bir terimdir. 
'Bu şekilde titiz davranan insana, 
"muttakî" denir.' 1

Takvanın taşıdığı özel önem, 
Allah'ın çizdiği sınırları aşmama 
noktasındaki hassasiyet değildir. 
Allah'ın sınırlarına yaklaşmama 
konusundaki hassasiyettir. Bu da 
mübah olanların bir bölümünü 
terk etmekle gerçekleştirilmekte- 
dir. Dolayısıyla takva bir koru
mak zırhı, bir örtüdür:

"Ey Ademoğulları, biz sizin 
çirkin yerlerinizi örtecek bir elbi
se ve size 'süs kazandıracak bir 
giyim' indirdik (var ettik). Takva 
ile kuşanıp-donanmak ise, bu da
ha hayırlıdır. Bu, Allah'ın ayetle- 
rindendir. Umulur ki öğüt alıp- 
düşünürler." (7/26)

Takva, Allah korkusu ile baş-
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Y a ş a y a n  İ s l a m

İBRAHİM! DAVET- I
HACCLA TAKVAYI KUŞANMAK

Prof. Dr. Burhanettin CAN

"İşte böyle; kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse, 
şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır." (22/32)

Giriş

H acc, İslam ibadet sistemi 
içerisinde çok önemli bir 
ibadet şeklidir. Doğrudan 

doğruya bireye hitap etmesinin 
yanı sıra ümmete de hitap et
mektedir. Bireyden ümmete doğ
ru genişleyen çok boyutlu bir iba
dettir. Zorluklarla doludur. Hac- 
cın bu boyutu, muhtevası ve ge
nişliği ile alakalıdır. Bundan dola
yı Hz. Peygamber (s.a.v.), haccın 
kolaylaştırılmasına ilişkin özel 
olarak dua yapmıştır. Hacılar da 
bu özel duayı umre, tavaf, sa'y ve 
hacca niyetlenirken yapmakta
dırlar. Diğer ibadetlerden hiçbiri
si için yapılmayan bu duanın hac 
için yapılmış olması, onun zorluk
larla dolu bir ibadet olduğunun 
göstergesidir. Bunlar, bireyin ve 
ümmetin mükemmelleştirilmesi, 
donanımlarının kuvvetlendiril
mesi ve olgunlaşması ile ilgilidir. 
Her hacı adayı, orada Hz. İbrahim 
(a.s.) gibi hem fert hem de üm
mettir.

Ayrıca Hacc sembollerle dolu 
bir ibadet ve semboller üzerinde 
yapılan bir kıyam ve bir savaştır. 
Haccın birbirinin devamı ve ta

mamlayıcısı olan birçok safhası 
vardır. Her safhasında devreye 
yeni bir sembol ve şiar girmekte
dir. Bütün bunlar, haccın her saf
hasında farklılaşan ve fakat bir 
öncekini de ihtiva eden sembolik 
bir tekâmül, bir diriliş, bir yürü
yüş, bir başkaldırı, bir diklen
medir; dik duruş ve sonra da ya

ratanına, hâlıkına, mabuduna 
söz vererek ülkesine, evine ailesi
ne bir dönüştür hacc. Dolayısıyla 
hacc takvayı yakalayıştır.

Hacc ibadetinin diğer ibadet
lerde olmayan bir başka özelliği 
de, Allah'ın gücü yeten insanlar 
üzerinde bir hakkı olmasıdır. 
Hem Hz. Peygamber (s.a.v.)'in
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Yaşayan İslam

( C  Takvanın taşıdığı özel önem, Allah'ın çizdi
ği sınırları aşmama noktasındaki hassasi

yet değildir. Allah'ın sınırlarına yaklaşmama ko
nusundaki hassasiyettir. Bu da mübah olanların 
bir bölümünü terk etmekle gerçekleştirilmekte- 
dir. Dolayısıyla takva bir korumak zırhı, bir ör
tüdür. ı ı

lar ve fakat başka korkular da et
kindir. Allah korkusu gittikçe de
rinleşip içselleştirilerek insanı tü
müyle kuşatıp özgürleştiren ve 
yalnızca Allah'tan korkmak şek
linde bir noktaya ulaşır. Bu deği
şim birden olmadığı için birtakım 
mertebeleri ihtiva eder. Kur'an 
ayetlerinden hareketle takvanın 
üç mertebesinden bahsetmek 
mümkündür

"İman edip salih amel işleyen
ler, Allah'tan korktukları, iman
larında sebat ettikleri, salih amel 
işlemeye devam ettikleri, sonra 
Allah'tan sakındıkları, imanların
dan ayrılmadıkları, yine Allah'tan 
korktukları ve iyilikte bulunduk
ları müddetçe, daha önce yedik
lerinden dolayı kendilerine bir 
günah yoktur. Allah iyilikte bulu
nanları sever."(5/93)

Elmalılı, tefsirinde, bu ayette 
yer alan takva mertebelerini şöy
le yorumlamaktadır: "Görülüyor 
ki, bu ayette iman ve güzel amel 
iki defa ve takva üç mertebe ola
rak zikredilmiş ve neticede İhsan 
mertebesine gelmiştir ki, takva
nın bu üç defa zikri, çeşitli vecih- 
lere ve takva mertebelerine işa
rettir. Birinci olarak, geçmiş, şim
di, gelecek, üç zamana işarettir. 
İkinci olarak üç hâle işarettir ki, 
birincisi insanın kendisiyle yine 
kendi nefsi ve vicdanı arasında 
takva ve iman, İkincisi kendisiyle 
insanlar arasında takva ve iman, 
üçüncüsü kendisiyle Allah arasın
da takva ve imandır. Bunun için 
üçüncüsünde iman, ihsana tebdil 
edilmiş. Peygamberimiz (s.a.v.)'in 
"İhsan, senin Allah'a, onu görü
yormuş gibi ibadet etmendir. Her 
ne kadar sen O'nu görmüyorsan 
da, muhakkak ki o seni görü
yor"2 tarifine işaret buyurulmuş- 
tur. Üçüncü olarak. Bakara sûre
sinin başında açıklandığı üzere 
başlangıç, orta ve nihayet olmak

üzere takvanın üç derecesi bu
lunduğuna işarettir. Dördüncü 
olarak, sakınılacak şeylerin dere
celerine işarettir. Çünkü önce 
azabdan sakınmak için haramı 
terk, İkincisi harama düşmemek 
için şüpheleri terk, üçüncüsü nef
si noksandan korumak, tabiat ve 
alışkanlık kirlerinden temizlemek 
için bazı mübah şeyleri terk et
mek gerektir."3

Takvanın birinci mertebesi, ki
şinin kendisine zarar verecek şey
lerden korku duyması ile Allah'a 
sığınmasıdır. Tevhide sarılıp şirk
ten uzaklaşma bu aşamada ger
çekleşir.

"O zaman inkâr edenler, 
kalplerine taassubu, câhiliyye ta
assubunu yerleştirmişlerdi. Allah 
da elçisine ve müminlere sükûnet 
ve güvenini indirdi. Onları takva 
sözü üzerinde durdurdu. Zâten 
onlar buna pek lâyık kimselerdi." 
(48/26).

Peygamberlerin tebliğlerinin 
ilk hedefi, Allah korkusunu top
luma yerleştirmektir: "Hani kar
deşleri Nuh/Hud/Salih/Lut/Şuayb, 
onlara dedi ki, Siz hiç Allah'tan 
korkmaz mısınız?" (26/106, 124, 
142, 161,177)

Takvanın ikinci mertebesi, Al
lah'a sığınmanın kabul edilebil
mesi için gerekli görevlerin ifa 
edilmesi ve böylelikle giyilen ko
ruma örtüsünün kuvvetlendiril- 
mesidir. Allah'ın emrettiği farzla

rı yerine getirerek koruma zırhın
da meydana gelebilecek çatlakla
ra, deliklere meydan vermeme
dir. Büyük günahlardan kaçın
mak, küçük günahları tekrar tek
rar işlemekten uzak durmak ve 
farzları edâ etmek (2/179, 183, 
194, 96, 203, 223, 7/96) Ahiret ha
yatındaki hesap gününden, ce
hennemden korku duymak ve Al
lah'ın azabından çekinmek bu 
mertebenin kapsamındadır: "Bu 
durumda kâfirler için hazırlanmış 
ve yakıtı insanlar ve taşlar olan 
ateşten sakının" (2/24). "Ve hiç 
kimsenin hiç kimse adına bir şey 
ödeyemeyeceği, hiç kimseden 
kurtuluş karşılığı (fidye) alınma
yacağı ve hiç kimseden bir şefaa
tin kabul edilmeyeceği ve yardım 
görülmeyeceği bir günden kor
kun" (2/123).

Bu noktada insanlara korkup 
sakınacakları şeylerin gösterilme
si, anlatılması önem kazanmak
tadır. Gerek Kur'an, gerekse Hz. 
Peygamber, bu konuda gerekli 
açıklamalarda bulunmuş ve uyarı 
yapmışlardır: "Böylece biz onu, 
Arapça bir Kur'an olarak indirdik 
ve onda korkulacak şeyleri türlü 
şekillerde açıkladık; umulur ki 
korkup-sakınırlar ya da onlar için 
düşünme (yeteneğini) oluşturur" 
(20/113).

Takvanın ikinci mertebesinin 
en dikkat çekici özelliği, mümi
nin şüpheli şeylerden kaçınması
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dır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bunu 
çok veciz bir benzetmeyle anlat
mıştır: "Helâl belli, haram da bel
lidir. Fakat bu ikisinin arasında 
şüpheli şeyler vardır. Bu nedenle 
şüphelerden korunan, dinini ve 
ırzını temiz tutmuş olur. Şüphele
re düşen, harama da düşer. Nasıl 
koruluğun kenarında koyun otla
tan çobanın koyunlarının her an 
koruluğa girme ihtimali varsa, 
şüpheli şeylerden korunmayanın 
harama düşme ihtimali de öylece 
vardır. Haberiniz olsun ki, her hü
kümdarın koruluğu vardır. A l
lah'ın korusu da haramlardır"4 

Takvanın üçüncü mertebesi, 
ulaşılan konumun korunması, 
herhangi bir zarar görmemesi 
için hassasiyetin artırılması, te
yakkuz halinde olunmasıdır. Kal
bi, Allah sevgisi ve korkusu ile 
doldurmaktır. Allah'tan başka
sından korkmamak, Allah'tan 
başkasının önünde eğilmemek- 
tir. Bütün benliği ile Allah'a dön
mek ve insanı Allah'tan alıkoyan 
her şeyden uzak durmak. Al
lah'ın istediği bir tarzda, gücü 
oranında Allah'tan korkmaktır: 
"Ey iman edenler, Allah'tan nasıl 
korkup-sakınmak gerekiyorsa öy
lece korkup-sakının ve siz, ancak
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Müslüman olmaktan başka (bir 
din ve tutum üzerinde) ölme
yin."(3/102)

"Öyleyse güç yetirebildiğiniz 
kadar Allah'tan korkup-sakının, 
dinleyin ve itaat edin."(64/16)

Kur'an-ı Kerim'de, Bakara su
resinin ilk ayetlerinde, muttakile- 
rin vasıfları anlatılmakta ve bun
ların kurtuluşa ereceği haber ve
rilmektedir (2/1-5). Kur'an'ın baş
ka surelerinde yeri geldikçe mut- 
takilerin vasıfları açıklanmakta- 
dır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir
çok konuşmasında müminleri 
takvalı oluş konusunda uyarmış 
ve onları muttaki olmaları için 
teşvik etmiştir: "Allah'a karşı tak
va sahibi olmanızı tavsiye ede
rim." "İnsanın Cennete girmesi
ne en çok sebep olan şey, onun 
Allah'a karşı duyduğu takvası
dır".5

Takva sahiplerine çıkış yolları
nı gösterme, Allah'ın bir vaadidir:

"Kim takva sahibi olursa (Al
lah'tan korkar), Allah ona bir çı
kış yolu ihsan eder ve ona bekle
mediği yerden rızık verir. Kim Al
lah'a güvenirse O kendisine ye
ter. Şüphesiz Allah emrini yerine 
getirendir. Allah her şey için bir 
ölçü koymuştur" ( 65/2, 3).

Kur'an'ın dikkat çektiği çok 
önemli noktalardan biri de, in
sanları değerlendirme kriterinin, 
takva olmuş olmasıdır: "Ey insan
lar! Doğrusu biz sizi bir erkekle 
bir dişiden yarattık ve birbirinizle 
tanışmanız için sizi milletlere ve 
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki 
Allah yanında en değerli ve en 
üstün olanınız, takva bakımın
dan en üstün olanınızdır." 
(49/13).

Hz. Muhammed (s.a.v.) Veda 
Hutbesi'nde, her türlü üstünlük 
arayışında kriterin takva olduğu
nu ümmetine vasiyet etmiştir: 
"Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Ba
banız birdir. Hepiniz Âdemdensi
niz ve Âdem de topraktandır. Al
lah'ın yanında en üstün olanınız 
takvası en fazla olanınızdır. 
Araplarla Arap olmayanların bir
birine karşı üstünlüğü ancak tak
va iledir"

Hz. Peygamber'in değişik ve
silelerle bu konuyu gündeme ge
tirmiş olması konunun önemini 
göstermektedir: "Arabın Arab ol
mayana hiçbir üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük ancak takva iledir"

"Birbirinize hased etmeyin... 
Birbirinize buğz etmeyin... Birbi
rinize yüz çevirip arka dönme
yin... Ey Allah'ın kulları! Birbiri
nizle kardeşler olunuz. Müslü
man Müslüman'ın kardeşidir. 
Müslüman Müslüman'a zulmet
mez. Yardıma muhtaç olduğu za
man da onu yalnız ve yardımcısız 
bırakmaz. Onu hor ve hakir gör
mez. Takva işte budur. "Resûlül- 
lah (s.a.v.) "takva işte budur." sö
zünü üç defâ tekrarlamış ve her 
seferinde de eli ile göğsüne işa
ret etmiştir."6

Bu yaklaşım, her türlü sınıfsal, 
etnik ve mezhebi ayrışımı orta
dan kaldırmakta, toplumu ve 
ümmeti bütünleştirmekte ve kar
deş yapmaktadır. Kin, nefret ve
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hasedi ortadan kaldırmaktadır. 
Takvanın bu öneminden dolayı 
Allah, müminlerin takva eksenli 
bir yardımlaşma ve dayanışma 
içerisinde olmalarını emretmek
tedir:

"İyilik ve takvada yardımlaşın. 
Günah ve düşmanlıkta yardımlaş
mayın." (5/2)

Şimdi haccın bir mümini takva 
mertebeleri arasında seyahat et
tirerek zirveye nasıl tırmandırdı
ğını inceleyebiliriz.

Hacc Bir Sabır Eğitimidir

Hacc ibadetini diğer ibadetler
den ayıran en önemli özellikler
den biri, zorluklarla dolu bir iba
det olmasıdır. Hz. Peygamber, 
yalnızca hacca özgü olmak üzere 
Allah'tan, hacc ibadetinin kolay
laştırılması ve kabul edilmesi için 
dua yapmış olması, haccın bu bo
yutunun bir göstergesidir: "Alla
hım! Umre/Hac/Tavaf/Sa'y yap
mak istiyorum. Bunu bana kolay
laştır ve kabul eyle!"

Maddî fedakarlık, bedenî fe
dakarlık ve ruhsal fedakarlık hac- 
cın doğal seyri içerisinde yapıl
makta ve fert yolculuğa başladığı 
andan itibaren bu fedakarlık so
rumluluğunu yol boyu hisset
mekte ve içselleştirmektedir. İç- 
selleştirmeye bağlı olarak mü
kemmelliğe doğru yol almakta
dır. O açıdan hac, insanda mey
dana gelen kırılma ve kaymaların 
tamir edildiği, giderildiği bir te
davi ve eğitim sürecidir. Her aşa
masında ayrı bir zorlukla karşıla- 
şılmasından dolayı adaylar birbir
lerine sabrı tavsiye etmektedir
ler: Haccda, 'Hacı, sabır!' ibaresi 
insanların dillerinden düşürme
dikleri bir slogan ve bir şiardır.

İnsan, Asr suresinin içindeki 
sırrı orada gerçek boyutu ile keş- 
fedebilmektedir: "Asra andol-
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sun; Gerçekten insan, ziyan için
dedir. Ancak iman edip salih 
amellerde bulunanlar, birbirleri
ne hakkı tavsiye edenler ve bir
birlerine sabrı tavsiye edenler 
müstesna." (103/1-3)

Ya da Beled suresindeki sırrı: 
"...Sonra iman edenlerden, sabrı 
birbirlerine tavsiye edenlerden, 
merhameti birbirlerine tavsiye 
edenlerden olmak"(90/17).

Hacc Takvaya Yolculuktur, 
Mükemmelliğe Yöneliştir

Hacc, Hz. İbrahim'in Kâbe'yi inşa 
edip insanları davet etmesi ile 
başlamış, son peygamber Hz. 
Muhammed (s.)'le zirveye ulaş
mış bir ibadet şeklidir: "İnsanları 
hacca çağır; yürüyerek veya incel
miş binekler üstünde (uzak yol
lardan) her derin vadiyi aşarak 
sana gelsinler.''(22/27)

Bu ibadeti farklı kılan, Hz. 
Peygamber'in özel bir dua yap
mış olmasının yanı sıra; gücü ye
ten insanlar üzerinde Allah'ın bir 
hakkı olduğunun bildirilmiş ol
masıdır: "Ona bir yol bulup güç 
yetirenlerin Ev'i haccetmesi A l
lah'ın insanlar üzerindeki hakkı- 
dır."(3/97)

Bu gün, tüm iman edenlerden 
gücü yetenler dünyanın neresin
de olursa olsun bu çağrıyı işitip 
ona cevap vermekte, Allah'ın evi
ni ziyaret ederek Allah'ın misafiri 
olma şerefine nail olmaktadır. 
Allah'ın ziyaretçisi olmak, özel 
bir bilinç ve temizlik istediği için 
aday, maddi ve manevi her türlü 
kirlerden temizlenmeye karar 
vermektedir. Bunun için ailesin
den başlayarak dışarıya doğru 
genişleyen bir helalleşme ile Al
lah'ın huzuruna her türlü kul 
haklarından arınmış olarak çık
maya gayret eder. Üzerindeki 
ağırlıkları atarak temizlenir. Bu 
süreç kin, nefret, haset gibi nice 
kötü duygunun yok olmasına bir 
başlangıç teşkil eder. Haccın her 
bir aşamasında yaşadıkları ile arı
narak takva silahını kuşanır. Ru
hunun açlığını giderecek azığı el
de etme heyecanını yaşar. Kendi
sine daha önce helal olan şeyler
den vazgeçer. Canı yansa da, in
cinse de cedelleşmeye girmez. 
Çünkü Allah korkusu daha farklı 
içselleştirilmiştir: "Hacc, bilinen 
aylardır. Böylelikle kim onlarda 
haccı yerine getirirse, (bilsin ki) 
hacda kadına yaklaşmak, fısk 
yapmak ve kavgaya girişmek
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yoktur. Siz, hayır adına ne yapar
sanız, Allah, onu bilir. Azık edi
nin, kuşkusuz, azığın en hayırlısı 
takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, 
benden korkup-sakının."(2/197).

Belli zamanlarda belli yerler
de bulunmak, bu büyük yolculu
ğun görünen yüzüdür. Görünme
yen yürü tarihte yolculuktur. 
Arafat'ta Hz. Adem'le, Kabe'de 
Hz. İbrahim'le, Mikat'ta Hz. Musa 
ile şeytan taşlamada Hz. İbrahim 
ve Hz. İsmail'le yolculuk yapıl
maktadır. Bütün bu yolculuklar
da Hz. Peygamber (s.)'le olmak, 
ayrı bir duygu, ayrı bir ruh ve he
yecan kaynağıdır. O'nun gezdiği 
yerlerde gezmek, O'nun kılıç sal
ladığı yerlerde cihad ateşini yak
mak, bu yolculuğun en duygu
landırıcı ve heyecan verici boyu
tudur.

Mikat buluşma anı, randevu 
saatidir. Alemlerin Rabbi ile bu
luşma anında hacı adayı, Hz. Mu
sa'nın heyecanını ve hislerini an
lar ve yaşar.

"Musa tayin edilen sürede ge
lince ve Rabbi de onunla konu
şunca: "Rabbim, bana göster. Se
ni göreyim" dedi. (Allah:) "Beni 
asla göremezsin. Ama şu dağa

bak; eğer o yerinde karar kılabi
lirse, sen de beni göreceksin." 
Rabbi dağa tecelli edince, onu 
param parça etti, Musa bayılarak 
yere düştü. Kendine geldiğinde: 
"Sen ne yücesin (Rabbim). Sana 
tevbe ettim ve ben iman edenle
rin ilkiyim" dedi."(7/143)

Bunu hatırlayan hacı adayı, 
takvanın en üst mertebesi olan 
Muhsin olmaya karar verir. Ran
devu yerinde Hacı, niyet ederek 
hacc sürecini başlatır ve Allah'a 
ilk sözünü telbiye getirerek verir: 
"Buyur Allahım buyur! Emrinde
yim buyur! Senin hiçbir ortağın 
yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp
hesiz hamd sana mahsustur. Ni
met senin, mülk de şenindir. Se
nin hiçbir ortağın yoktur."

Bu söz verişle dünyevileşme
ye, sekülerleşmeye ve laikleşme
ye karşı tavır almakta, dik dur
maktadır. Bu, tekbirle, tehlille, 
teşbihle ve salâvatla kuvvetlendi
rilerek kalplerdeki Allah korku
sundan başka varolan korkular 
atılmakta, takvanın üçüncü mer
tebesine talip olunmaktadır. Bu 
aşama. Âlemlerin Rabbi'ne kesin, 
şeksiz, şüphesiz bir teslim oluş sö
züdür.

Bu söz verişin psikolojik boyu
tu ihramla sağlanmaktadır. İh
ram, tüm dünyevi duygulardan 
arınmadır. Kefenlenmiş ölü ol
maktır. Ölmeden önce ölmektir. 
Tüm imtiyazları terk etmektir. 
Makamdan, mevkiden, servet
ten, asabiyetten, cinsiyetten arı
narak takvayı kuşanmaktır(7/26).

İhram insanın kendisi ile he
saplaşması ve rabbinin huzuruna 
hesap verebilir bir donanımla çık
ma gayretidir. İhram, renklerin, 
dillerin, etnisitenin, makam ve 
mevkinin, zenginlik ve fakirliğin 
ortadan kalkması demektir. İh
ram, mahşer anını yaşamaya 
adım atıştır. O ana hazırlanma 
kararlılığıdır. Sınıfsal ayırımı or
tadan kaldırmaya söz veriştir. 
Dünyadan soyutlanış, laikleşme
ye ve sekülerleşmeye daha kesin 
bir tavır alıştır. Dünya nimetlerini 
meta olarak kabul ediş, Allah ka
tında olanlara talip oluştur.

Zihinsel dünyada oluşan bu 
atmosferi, fiili olarak gerçekleşti
rip verdiği söze sadık kaldığını 
ifade ediş, ihramla başlayan ya
saklara harfiyen uymadır. Bazı 
helallerin harama dönmesi ile 
başlayan büyük imtihan, kararlı
lığı ölçme, sabır ve sebatkârlık 
eğitimidir. Başka zamanlarda çok 
kolay yaptıklarını, yapmama ko
nusunda kendisini kontrol altına 
alma, sınavın en zor aşamasıdır. 
Bu imtihan sahnesinde üç ana 
alanda yasak vardır: Rafes kapsa
mında olanlar, fısk ve fusuk kap
samında olanlar ve cidal kapsa
mında olanlar. İhramlı iken kişiye 
kendi hanımı bile yasaktır 
(2/197). Bu üç alan genelde in
sanların zaaf alanıdır. Hacdaki 
eğitim, bu üç alanda insanın ira
desini kuvvetlendirmeye dönük
tür. Kişi zaaf noktaları ile ilgili 
tahkimat yapmakta, büyük sınav
da seçilmişler safına katılıp huzu
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ra kabul edilmek için gayret sarf 
etmektedir. Bu tahkim sürecinde 
yasakları unutarak ya da bilme
yerek çiğnemenin bedelini ka
bullenme, gerekli cezayı severek 
karşılama, tekâmülü hızlandıran 
bir etkendir.

Hacc kulluk ahlakının içselleş
tirilmesi ile ferdi ahlak, aile ahla
kı, akraba ahlakı, komşuluk ahla
kı, sosyal ahlak, ümmet ahlakı ve 
çevre-ekolojik ahlakın inşa edil
diği büyük bir bakım, onarım in
şa ve ihya hareketidir.

İhramla başlayan büyük ran
devu, Kâbe'nin görülmesi ve ta
vafın başlaması ile ayrı bir boyut 
kazanmaktadır. Elektronların çe
kirdeğin çekim kuvvetinin etki
sinde çekirdeğin etrafında dön
mesi gibi kişi, Kâbe'nin çekim 
alanına girerek rabbinin evine 
kabul edilme şevk ve heyecanı ile 
dönmeye başlar. Kişi geçmişte bi
lerek ya da bilmeyerek, unutarak 
ya da unutmayarak yaptığı gü
nahlardan af edilmesi için Kâ- 
be'yi bir sığınma mekanı, bir kur
tuluş ortamı olarak görür:

"Allah Kâbe'yi, o haram evi 
insanlar için hayat ve güven kay
nağı, bir ayaklanma (kıyam evi) 
kıldı."(5/97) "Orda apaçık ayetler 
(ve) İbrahim'in makamı vardır. 
Kim oraya girerse o güvenlikte- 
dir."(3/97)

Rahmanın evi onun koruması 
altındadır. Oraya giren güven ve 
huzurda olur.

Dokunulmazdır. O anda kişi, 
tarihe bir kez daha yolculuk ya
par. O büyük Peygamber (s.)'in 
Mekke'nin fethi esnasında Mek- 
kelilere söylediği 'Kabe'ye giren 
güvendedir, dokunulmazdır' sö
zünü hatırlar. Daha derin tefek
küre daldığında, tarihte daha 
uzak bir yolculuğa çıkıp Ebre- 
he'nin ordularının, insanların 
aciz olarak gördüğü kuşlar tara
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fından nasıl helak edildiğini ha
tırlar ve üzerinde düşünür: "Gör
medin mi, Rabbin fil sâhiplerine 
ne yaptı? Onların 'tasarladıkları 
planlarını' boşa çıkarmadı mı? 
Onların üzerine, sert taşlar atan 
sürülerle kuşlar gönderdi. Onla
rın üzerine ebabil (sürü sürü) kuş
larını gönderdi. Onlara 'pişirilip- 
sertleştirilmiş balçık taşları' atı
yorlardı; sonunda onları, yenik 
ekin yaprağı gibi kıldı."(105/1-5).

Bütün bu duygular içerisinde 
Kâbe hacı adayının gözünde bir 
başkalaşır. Sürekli tavaf yapma, 
baskın bir ruh oluşturur. Kâbe'ye, 
Hacer-i Esved'e dokunma aşkı ve 
heyecanı, onu çevresini incitme
ye sevk edebilir ve fakat o bunun 
farkında değildir. Tavaflarda ula
şılan bu vecd hali, kişinin rabbine 
kayıtsız ve şartsız teslim olma 
noktasında yücelişidir. Rabbinin 
cemalini görme aşkı ile ibadet ve 
dualarında bir başka vecd ve coş
ku hali baskındır. Belki o rabbini 
göremeyecektir ama rabbinin 
kendisini gördüğünden emindir. 
Bu, muhsin olmaya bir yöneliştir.

Hacı adayı, tavafın ilk üç şav- 
tındaki kararlı, onurlu, heybetli, 
hafif koşu şeklinde bir yürüyüşle

tarihe bir kez daha yolculuk ya
par. Bunun, müşriklerin mümin
leri hor gören, aşağılayan dedi
kodularına karşı verilen cevap ol
duğunu düşünür. Ve ümmetin bu 
günkü hali ile mukayese eder. 
Ümmetin hali üzerinde tefekkü

re dalarak niçin bu durumda ol
duğunu sorgular. Niçin bu halde
yiz? Bu soru, arınmakta olan kal
binde bir öfkenin kabarmasına 
ve tüm hayatını, ülkesini ve ülke
sindeki sistemi sorgulamasına ne
den olur. O anda hacı adayının 
kafasında Kâbe, şeytan ve hizbi
ne karşı bir kıyam yeridir (5/97).

Sa'y Hz. Hacer'in oğlu İsmail 
için suyu araması gibi müminle
rin gerçeği, nesillerini kurtaracak 
hayat suyunu aramalarıdır. Bir 
annenin yavrusu için gösterdiği 
fedakârlığın tarih boyu nesilden 
nesile aktarılarak annelik kuru- 
munun kutsanmasıdır. Anneliği 
hor gören, kadını aşağılayan, ço
cuğu külfet ve baş belası olarak 
idrak eden bir zihniyete, bir ya
şam tarzına kesin bir karşı duruş
tur sa'y. Bunun için Safa ve Mer- 
ve iki tepe olmanın ötesinde özel 
bir anlam kazanarak Allah'ın işa
retleri, sembolleri olmuştur: 
"Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' A l
lah'ın işaretlerindendir. Böylece 
kim Evi (Kâ'be'yi) hacceder veya 
umre yaparsa, artık bu ikisini ta
vaf etmesinde kendisi için bir sa
kınca yoktur." (2/158).

Hz. Hacer'in oğlu İsmail'i su

suzluktan kurtarabilmek için 
yaptığı koşu, girdiği arayış, bu
gün için insanın kutsalı, kurtulu
şu, gerçeği yaratanını araması 
anlamına gelmektedir. Hz. Ha
cer'in aradığı kurtuluş suyu, yer
den zemzem olarak fışkırırken;

Hacc kulluk ahlakının içselleştirilmesi ile 
ferdi ahlak, aile ahlakı, akraba ahlakı, kom

şuluk ahlakı, sosyal ahlak, ümmet ahlakı ve çev- 
re-ekolojik ahlakın inşaoedildiği büyük bir bakım, 
onarım inşa ve ihya hareketidir. p p
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Arafat vakfesi, Allah'a kayıtsız şartsız bir 
teslim olma, Allah'tan başkasına kul olma

ma, Allah'tan başkasına ibadet etmeme ve Al
lah'tan başkasının önünde eğilmeme, Allah'tan 
başka ilah ve Rab tanımama, bütün tağutları ve 
bütün putları kırmaya karar verme anlamında İb
rahim? bir duruştur. 3 9

bu gün insanlığın aradığı kurtu
luş suyu, Kur'an'la ve Sünnet'le 
insanlara sunulmaktadır, sunul
malıdır. Hacer-i Esved'i selamlar
ken hacı adayı adeta, Kitab'ı tas- 
tiklediğini, Nebi'nin sünnetine 
tabi olduğunu söylemekte, bu 
hayat suyunu bulduğunu, ondan 
kana kana içeceğini ve insanlara 
da bunu ikram edeceğini belirt
mekte ve de bu konuda Allah'a 
söz vermektedir.

Hacı adayı sa'yla gerçeğe da
ha çok yaklaştığının farkındadır. 
Hacı adayı sa'y yaparken İbrahimî 
davetin derinliğine biraz daha 
vakii olduğunu hissetmekte, 
ulaştığı gerçeği ne olursa olsun 
dünyaya haykırmak istemekte
dir. Çünkü gerçeği gizlemenin 
vebalinin çok büyük olduğunun 
şimdi daha fazla şuurundadır. 
Sa'yı emreden ayetin devammda- 
ki ayette yer alan ifadeler, onun 
tüylerini diken diken yapmakta, 
bir korku bütün benliğini kuşat
maktadır:

"Gerçek, apaçık belgelerden 
indirdiklerimizi ve insanlar için 
Kitapta açıkladığımız hidayeti 
gizlemekte olanlar; işte onlara, 
hem Allah lanet eder, hem de la
net ediciler lanet eder."(2/159) 

İhram arınma, ölmeden önce 
ölmeyi kabullenme, tavaf teslimi
yet, sa'y arayış, Arafat ise gerçe
ği, hakikati anlamak, kavramak, 
bulmak, arif olmak demektir.

Ulaşılan gerçek ölmeden önce 
ölebilmek, yeniden dirilişi yaşa
mak, mahkeme-i kübrayı bekle
yiş, kendini muhasebeye çekiştir. 
Ömrünün muhasebesini yaparak 
öteki dünyada kendisine sorula
cak olan 'İbadet etmeniz için ye
terli ömür verilmedi mi?' sorusu
nun cevabını arayıştır. Eline veri
lecek kitabın içeriğini düşünme
dir. Hacı adayının mazisindeki 
tüm iyilik ve kötülükler gözünün 
önünden bir film şeridi gibi gelip 
geçer. Dünyanın aldatıcılığını ge
çiciliğini 'bir hafta hatta bir gün 
kadar' yaşadığını düşünerek tev- 
be istiğfar eder. Allah'a daha bir 
içten yakarışla yalvarır. Dua ve 
ibadetle ruhunun yücelere çık
masını, dünya denen kafesten 
kurtularak özgürleşmesi ister. 
Bütün bunlar için vakfeye durur.

Arafat vakfesi günlerdir sürüp 
gelen hakikati aramanın son du
rağıdır. Arafat, cennetten çıkıp 
yeryüzüne inişin yeryüzünden 
tekrar cennete ulaşmanın bir 
bekleyişidir. Yaratanın karşısında 
nihai kararı bekleyiş psikolojisini 
yansıtan bir duruştur. Her türlü 
dünyevilik hastalığından kurtula
rak, makamdan, mevkiden, para
dan, puldan, maldan, asabiyet
ten sıyrılarak İbrahimî davete İb
rahimî bir duruşla cevap verme 
kararlılığıdır. Ümmet olma bilin
cine ulaşma cehdidir. Vakfeye 
duruş ile tüm iman edenlerin şey

tana ve şeytanın hizbine karşı 
onurlu bir dik duruşu ve saf olu
şudur. Babası Hz. Adem'e tuzak 
kurup onun cennetten çıkmasına 
sebep olan şeytan ve hizbine kar
şı başlatılacak büyük taarruz için 
takva silahını kuşanıp donanarak 
hazırlık yapmadır.

Arafat vakfesi, Allah'a kayıt
sız şartsız bir teslim olma, Al
lah'tan başkasına kul olmama, 
Allah'tan başkasına ibadet etme
me ve Allah'tan başkasının önün
de eğilmeme, Allah'tan başka 
ilah ve Rab tanımama, bütün ta- 
ğutları ve bütün putları kırmaya 
karar verme anlamında İbrahimî 
bir duruştur.

Vakfe sonrası Arafat'tan top
lu çıkış, başlı başına bir güç ve 
moral kaynağıdır. Milyonların, 
şeytan ve hizbine karşı yürüyüşü 
başlı başına bir olaydır. Bir heye
can ve güçtür. Bu kefeni ile sefe
re çıkıştır. Bir sel gibi kabına sığ- 
mayıp taşmak, dünyayı her türlü 
pislikten temizleme coşkusunu 
yaşamaktır.

Müzdelife Şeytan ve hizbine 
karşı yapılacak büyük taarruz için 
yapılan hazırlıkların son olarak 
bir kez daha gözden geçirildiği, 
son talimatlar alınarak Allah'ın 
yardımının talep edildiği, milyon
ların kıyam haline geçirilerek ha
cı adayının gücüne güç katıldığı 
son toparlanma yeridir:

"Rabbinizden bir fazi isteme
nizde size sakınca yoktur. Ara
fat'tan hep birlikte indiğinizde 
Allah'ı Meş'ar-i Haram'da anın. 
O, sizi nasıl doğru yola yöneltip- 
ilettiyse, siz de O'nu anın. Gerçek 
şu ki, siz bundan evvel sapık 
olanlardandınız." Sonra insanla
rın (topluca) akın ettiği yerden 
siz de akın edin ve Allah'tan ba
ğışlanma dileyin."(2/198-199)

Arafat'taki gündüz vakfesi ile 
elde edilen kazanımlara Müzde-
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life'de gece vakfesi ile yeni bir 
boyut eklenmektedir. İster gece 
ister gündüz olsun şeytan ve hiz
bi ile her türlü şartta hesaplaşma
ya hazır olunmuştur. Motorize 
olarak gelinen yer Müzdelife, ya
ya taarruza geçişin başlama hat
tıdır. Hz. İbrahim'le oğlu Hz. İs
mail'in şeytana karşı verdikleri 
meydan savaşını, İbrahim'i çağrı
yı duyup gelen milyonlar aynı he
yecan ve teslimiyet içerisinde ye
niden verme karanlığındadırlar. 
Hz. İbrahim'le Hz. İsmail'in şeyta
na karşı kararlı tutumları neyse 
milyonların kararlılığı da aynıdır. 
Bu kararlılıkla 9 ayrı koldan savaş 
bölgesi kuşatma altına alınır. Bu
rada herkes Hem İbrahim hem de 
İsmail olmuştur. Ve hedef büyük 
sınavı kazanarak Allah'ın rızasını 
elde etmek ve Muhsin olmaktır: 
"Biz ona: "Ey İbrahim" diye ses
lendik. "Gerçekten sen, rüyayı 
doğruladın. Hiç şüphesiz biz, ih
sanda bulunanları böyle ödüllen
diririz. Doğrusu bu, apaçık bir im
tihandı. Ve ona büyük bir kurba
nı fidye olarak verdik. Sonra ge
lenler arasında da ona (hayırlı ve 
şerefli bir isim) bıraktık. İbra
him'e selam olsun. Biz, ihsanda 
bulunanları böyle ödüllendiri
riz." (37/104-110).

Mina bir imtihan yeri, bir sa
vaş alanıdır. Hz. İbrahim ve oğlu 
büyük imtihanı burada vermişler
dir. En çok sevdiklerini, biri oğlu
nu öteki canını, burada Allah'a 
adayarak Allah'tan başka tüm 
sevgileri, benliklerinden, kalple
rinden söküp atmışlardır. Burada 
sevgi ve nefretin çatışması vardır. 
Mina, bir kararlılık yeridir. Şeyta
na karşı, nefsine karşı, hevasına 
karşı Allah'ın sırat-ı müstakimi 
üzerinde olmadır. Sırat-ı müsta
kim üzerinde olma ve orada tu
tunabilmek için tüm tehlikelerin 
bertaraf edilmesidir.

Şeytan taşlama, şeytan ve hiz
bi ile nihai hesaplaşmadır. 3 ya 
da 4 gün bunun tekrarlanması 
mücadelenin süreklilik yasasıdır. 
Uzlaşmaya karşı kesin tavır alıştır. 
Her taş atışta yapılan dua, bu şu
ur halinin sürekli oluşunun içsel- 
leştirilmesidir. Her taş atış, Al
lah'a verilen bir sözdür. Memle
ketine döndüğü zaman şeytan ve 
hizbine karşı mücadele edeceği
ne karşı bir söz veriştir. İbrahim 
olma, İsmail olma sözüdür bu. 
Cemerat'ta şeytana karşı kazanı
lan zaferin kutlanması, kurbanla 
gerçekleşir. Arınmış, takvayı ku
şanmış olma durumudur : "İri 
cüsseli develeri de size Allah'ın 
işaretlerinden kıldık, sizler için 
onlarda bir hayır vardır... Onların 
etleri ve kanları kesin olarak Al
lah'a ulaşmaz, ancak O'na sizden 
takva ulaşır. İşte böyle, onlara si
zin için boyun eğdirmiştir; O'nun 
size hidayet vermesine karşılık 
Allah'ı tekbir etmeniz için. Güzel
likte bulunanlara müjde ver." 
(22/36-37).

Kurban hac ibadetini başarı 
ile tamamlamanın, kendi nefsi
ne, hevasına ve şeytana karşı za

fer kazanmanın, şeytan ve hizbi
ne karşı kararlılığı elde etmenin, 
sabırla pişmenin bir şükrüdür. 
Heva, heves ve şehvetini feda 
ediştir kurban. Maddi ve manevi 
fedakârlıktır. Kardeşlik ve yar
dımlaşma bilincinin anlam ka
zanmasıdır. Fakir ve fukaraların 
unutulmadığı, kendilerinden bir 
parça olduğu, onlardan sorumlu 
olduğu şuurunun pratiğe yansı
masıdır. Kirlerden temizleniş kur
banla zirveye tırmanır: "Kendile
ri için bir takım yararlara şahid 
olsunlar ve kendilerine rızık ola
rak verdiği (kurbanlık) hayvanlar 
üzerine belli günlerde (kurban 
adarken) Allah'ın adını ansınlar. 
Artık bunlardan yiyin ve zorluk 
çeken yoksulu da doyurun. Sonra 
kirlerini gidersinler, adaklarını 
yerine getirsinler, Beyt-i Atik'i ta
vaf etsinler." (22/28-29).

Kurban takvaya doğru bir 
yürüyüşte kendini takviye etme
dir. Gelinen zihni ve fiili merte
beyi koruma altına almadır. Ula
şılan bu ruhsal durumun bir te
zahürü, kendini Rabbine feda 
etme anlamına gelen traş olma
dır.
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'Taş, baş, traş' haccın üç bü
yük eylemidir. Fedakarlığın ve 
kendini rahmanın yoluna adama
nın, İbrahimî ve İsmailî bir duruşu 
sergilemenin göstergesidir. Yol
culukla başlayan bir arayış, müca
delenin değişik aşamalarından 
geçerek sona gelmiş, bu üç bü
yük eylemle nefsin heva ve heve
sine, şeytana karşı yürütülen bir 
mücadele kendi açısından zaferle 
sonuçlanmıştır. Kalbini ve nefsini 
arındırmış olmanın inancı ve he
yecanı ile takvaya ulaşmanın 
ümidi ile verdiği mücadeleyi ra-

porlandırıp, ulaşılan sonuçların 
tasdik edilmesi için yüce makama 
bir kez daha başvurur hacı. Mü
min, yaptıklarının kabul edilmesi, 
onanması, bütün kirlerden, pis
liklerden temizlendi, 'anasından 
doğduğu gündeki gibi saf ve te
miz' oldu beratını almak üzere 
Allah'ın evini ziyaret eder ve ra
porunu sunar. Bu da haccın tava
fı ve sa'yıdır (ziyaret tavafı).

Hacı, çetin, yorucu mücadele
lerden geçerek ulaştığı mertebe
yi, tavaf ve sa'y ile mühürleyip 
hep bu duygu, düşünce, anlayış 
ve davranış içerisinde bulunmayı 
koruma altına alır. Şeytan ve hiz
bine karşı vereceği çetin mücade
lede yara ve öldürücü darbe al
mamak için takvanın son aşaması 
olan zırhını giyer, miğfer ve kal
kanını eline alır.

Sonuç: Veda Tavafı Hac Esnasın
da Verilen Sözlerin Yerine Geti

rileceğine Dair Bir Akittir

Hacı, ziyaret tavafı ile görevinin 
yüceliği, ağırlığı ve sürekliliğinin 
şuuruna varmıştır. Eğitimini ba
şarı ile tamamlamıştır. Şimdi eği
timinin gerektirdiği fonksiyonları 
ifa etmek üzere sefere çıkma za
manı gelmiştir. Ülkesine dönecek 
hac sürecinde kazandığı şuuru, 
ülkesinde yayacak, halkını aydın
latacak ve halkının umut mumu 
olacaktır. Şeytan ve hizbine karşı

kıyasıya bir mücadele içerisinde 
bulunacaktır. Üzerine aldığı gö
revin şuur ve idrakinde olduğunu 
göstermek üzere bir kez daha 
makama yüz sürer. Kâbe'yi kalbi
ne yerleştirerek ülkesine dönece
ğini veda tavafı ile dile getirir. 
Günde beş vakit yöneldiği Kâ- 
be'ye şimdi bir başka bilinç ve an
layışla yöneleceğini beyan eder. 
Allah'ın işaret ve ilkelerini yücelt
menin gerçek takva olduğunu, 
bunu yerine getirmenin kendi 
görev ve sorumluluğunda oldu
ğunu, Allah'ın huzurunda, üm
metin önünde ilan eder (veda ta
vafında ki duadan):

"Her şeyin Rabbi ve sahibi 
olan Allahım! Senden başka hiç
bir ilah olmadığına şehadet ede
rim. Nefsimin şerrinden, şeytanın 
şerrinden ve tuzaklarından, ken

dime karşı bir kötülük işlemekten 
veya herhangi bir Müslüman'ı 
böyle bir kötülüğe sürüklemek
ten sana sığınırım. Allahım! Sana 
teslim oldum. İşimi sana havale 
ettim. Ümit ve endişe ile sana da
yandım. Senden başka hiçbir sığı
nak ve dayanak yoktur.

İndirdiğin kitaba ve Gönder
diğin elçiye iman ettim.

İşte dönüş vaktim gelip çattı 
ve izninle ayrılıyorum.

Seni ve Kâbe'ni hiçbir şeyle 
değişmeyeceğim.

Senden ve Beyt'inden asla yüz 
çevirmeyeceğim.

Allah'ım ! Dinimi muhafaza 
buyur.

Bana hayat lütfettiğin sürece 
sana tam anlamıyla bağlanmayı 
nasip et.

Allah'ım! Beni bir göz açıp ka
payacak kadar bile nefsime bı
rakma.

Durumumu her yönüyle ıslah 
eyle.

Senden başka hiçbir ilah yok
tur."

Devam edecek.
Notlar:
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HİCRET*

Aliya İZZETBEGOVİÇ

G enelde hicret olarak ad
landırdığımız tarihi ger
çekler büyük ölçüde bilin

mektedir: Allah resulü Muham- 
med (a.s.) öncülüğünde küçük 
Müslüman topluluk Mekke'deki 
evlerini terk etmek ve uzaktaki 
Medine'ye göç etmek zorunda 
kalmıştı. Bu esnada bu topluluk 
bütün malvarlıklarını bırakmak 
zorunda kalmış, yanında sadece 
kendi inancını götürmüştür. Bu, 
Muhammed (a.s.) risaletinin 13. 
yılında. Eylül 622 yılında oldu.

İnsanların hayallerini her za
man coşturan bu hadise, çok sayı
da heyecanlı ve ibret verici detay
larla beraber rivayetlerde tasvir 
edilmiştir. Elbette ki en heyecan
lı olanı da, içinde, Muhammed 
(a.s.)'ın Ebu Bekir'e söylediği o 
ünlü " Korkma, Allah bizimledir" 
sözleri, ağzında bir örümceğin 
ördüğü ağ ve bir güvercinin yap
tığı yuva ile mağara hakkındaki 
kıssadır.

Bugünkü tarihi uzaklığından, 
XIV. ile XV. asır arasındaki dö
nemde, bu hadise ve onun sonuç
ları hakkında yeniden düşündü
ğümüzde biz bir ikilem içindeyiz: 
Hicret'in hangi önemini özellikle 
ön plana çıkarmak gerekir? Bü

tün bu hadiseler yumağında, en 
büyük öneme sahip olan şey ne
dir?

Mesela, İslam'ın gelişimi esna
sında bir fikir ve hayatın progra
mı olarak Hicret'in ne anlama 
geldiği hakkında konuşmak 
mümkündür. Ve o anda onun, İs
lam tarihinde 23 sene vahiy süre
si içinde en önemli kırılma nokta
sı olduğu hususu her zaman orta
ya çıkacaktır. Doğada güneşin 
doğuşu neyse, İslam tarihindeki 
Hicret olayı odur. Çünkü her ne 
kadar tanyeri Mekke'de ortaya 
çıktıysa da, kendi göz alıcı par
laklığı içinde gün, Medine'de 
kendini gösterdi. O zamana ka
dar sadece manevî hareket olan 
İslam, Hicret'le beraber toplum
sal birliğe dönüşerek, toplum, or
ganizasyon, devlet olmaya başla
dı. Dinin gizemiyle göz göze kal
mak veya imanın mavi derinlikle
ri üzerinde gözlemde bulunmak 
isterseniz, Mekke'de nazil olan 
bazı sureleri dinleyin. Ancak İs
lam'ı bir kanun bütünü, düzen 
olarak tanımak isterseniz eğer, o 
zaman Medine'de nazil olan su
reler olmaksızın bunu yapamaz
sınız. Hicret, Mekke ve Medine 
arasında bir bağ, bu yolda bir iz.

ancak ikisi birden İslam dediği
miz şeyi yapan bu iki dünyaya 
gözlem fırsatı sunan yüksek bir 
tepedir. Bu sebeple Hicret, yeni 
İslam döneminin ilk evresidir.

Bu, Hicret hakkında, gerçek
ten hakiki ve reel olan tek düşün
ce biçimidir. Fakat aynı derecede 
gerçek ve daha da ibret verici 
başka bir noktayı da gözlemle
mek mümkündür: Müslümanlar 
Mekke'yi gerçekten terk etti, fa
kat aynı zamanda oraya geri de 
döndü. Daha sekiz sene bile geç
meden onlar galipler olarak 
Mekke'ye döndüler. Sahte din ve 
dinsizlik merkezinden onlar, Al
lah'a gerçek imanın gelecekteki 
dünya merkezini yarattılar. Müş
riklerin baskıları sonucunda Mek
ke'yi terk ederken onlar manevî 
olarak güçlü, maddî olarak ise 
zayıftılar. Mekke'ye döndükle
rinde ise artık fiziksel olarak da 
güçlü idiler. İbret açıktır: Müslü
manlar, vahşi hayvanlar gibi ta
kip edilmek için değil, hazırlık 
yapmak için gidiyorlar. Onlar gi
diyor ancak geri de dönüyorlar. 
Sadece bu gerçek Hicret'tir.

Ancak yine de bu hadise üze
rinde ne kadar çok düşünüyor
sak, onun dış, tarihi tarafı değil.
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Müslümanlar Mekke'yi gerçekten terk etti, fakat ay
nı zamanda oraya geri de döndü. Daha sekiz sene bi
le geçmeden onlar galipler olarak Mekke'ye döndü
ler. Sahte din ve dinsizlik merkezinden onlar, Allah'a 
gerçek imanın gelecekteki dünya merkezini yarattı
lar. Müşriklerin baskıları sonucunda Mekke'yi terk 
ederken onlar manevî olarak güçlü, maddî olarak ise 
zayıftılar. Mekke'ye döndüklerinde ise artık fiziksel 
olarak da güçlü idiler.

onun iç, İnsanî tarafı o ölçüde 
dikkatimizi çekmektedir. Onun 
tarihî çerçeveleri izlerini kaybet
meye, dağılmaya başlıyor, biz ise 
bu muhteşem sefere katılanların 
yüzlerini tanımak için büyük gay
ret sarf ediyoruz.

Bu insanların, Allah'a olan 
teslimiyeti ve onların din için fe
dakârlığı, Hicret hakkında hakikî 
ve en yüce gerçektir.

Burada insan, hadiselerin bu 
fakir anlatımı yerine İslam için 
yaşayan cesur bir neslin kıssasını 
heyecanlı bir biçimde anlatmak 
için şair olmadığından dolayı 
üzülebilir. Fakat onsuz da olsa, 
sorular kendiliğinden fışkırmak
tadır: Resulün daveti üzerine.

kendileri için değil, din için, evi- 
ni-barkını terk edip yeni bir yurt 
arayan bu insanlar kimdi? Onlar 
nasıldı? Bizden neden o kadar 
farklıdırlar? Ve özellikle de onla
ra kıyasla bizler kimiz?

Bu soruların birçoğuna, özel
likle de bu sonuncusuna isteksiz 
olarak cevap veriyoruz. Cevaplar 
da genellikle bizim için mağlubi
yet vericidir. Eğer onlar Müslü
man idiyseler, o zaman biz bu
gün öyle miyiz? Onlar ve bizlerin, 
İslam'ın aynı büyük ağacına ait 
olduğumuz söylenebilir mi?

Aynı bizim dediğimiz gibi on
lar da "Allah'tan başka ilah ol
madığına ve Muhammed'in de 
onun kulu ve resulü olduğuna

inanırım" diyorlardı. Biz de onu 
ifade ediyoruz. Fakat onlar buna 
inanıyorlardı da. Hayatlarıyla, fe
dakârlıklarıyla, Hicret'leriyle ve 
onu takip eden her şeyiyle onlar 
imanlarını teyit ettiler. Tersine, 
pasifliğimizle, teslimiyetçiliğimiz
le, başarının, kariyer, para arka
sındaki koşuşturmamızla biz her 
gün sadece gördüğümüze inan
dığımızı gösteriyoruz. Onlar, din 
için ölüyor, dahası onun için yaşı
yorlardı. Biz ise çeşitli korkular
dan, kalp krizi, trafik kazası, şiş
manlık ve stresten ölüyoruz, bu
günden yarına da yaşıyoruz. Tek 
kelimeyle onlar Allah'tan, biz ise 
insanlardan korkuyoruz. İtiraf et
melisiniz ki fark çok büyüktür. Ve 
sonuçları da öylesine büyüktür.

Hicret'in sadece en bilinen hi
kâyelerden biri olduğu, ilk Müs
lümanların acı ve trajedileriyle 
karşı karşıya kalan birçoğumuz 
şu soruyu soracaktır: Her şeye Ka
dir olan Allah, resulünü ve onu 
takip eden küçücük insan toplu
luğunu neden öyle sınavlara tabi 
tutmuştur? Daha evvel aşağıla
maların her türlüsüne katlandı
lar, sonra üç yıllık boykot ve açlı
ğa maruz kaldılar, şimdi ise şehir
lerini ve evlerini terk etmek zo
runda kaldılar. Allah - her şeye 
kadir olduğuna göre- gücünün 
bir atom parçasıyla müşrikleri ve 
onların güçlerini yok edebilirdi. 
Onlara hastalık veya kalplerine 
zaaf satabilirdi. Şu veya bu şekil
de, O'nun ismini büyük aşkla zik
reden bu inanan topluluğun 
önünde bulunan bütün engelleri 
ortadan kaldırabilir ve o yolun 
rahat ve düz olmasını sağlayabi
lirdi. Ancak, her şeye kadir olan 
bunu yapmadı. Aksine, O, hakla
rında çok şey dinlediğimiz Müslü
manların o ilk küçük topluluğu
nu bütün o sarsıcı sınavlara tabi 
tuttu. Neden?
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Sadece bir açıklaması vardır. 
İyi ve her şeye kadir olan Allah, 
samimi olanları samimi olmayan
lardan, doğru olanları doğru ol
mayanlardan, sağlam müminleri 
tereddüt içinde olanlardan ayır
mak istedi. Tarihi durum öyle bir 
noktaya geldi ki artık dünyanın 
temizlenmesi, değişmesi ve yeni 
bir biçimde organize edilmesi ge
rekiyordu. İnsanlar ve onların ku
rumlan tamamen bozulmuştu. 
Demir sabanı dünya yolculuğuna 
çıkmalı ve yeni medeniyetin to
humlarının ekilebilmesi için çürü
müş ve kokuşmuş şeyleri temizle
meliydi.

Bu görevi kim yerine getirebi
lirdi? O, herhangi biri olamazdı. 
Bunu sadece bu misyona layık 
olacak bir nesil yapabilirdi. Allah 
böyle bir nesli, Hicret insanların
da, Mekke'de buldu. Dine olan 
bağlılıkları, her türlü fedakârlığa 
hazır olmalarıyla onlar bu tarihi 
görev için hazır olduklarını gös
termişlerdi.

Ondan sonra, tarih sahnesin
de, zamanın dünyasında meyda
na gelen o muazzam değişiklikle
ri burada saymak mümkün değil
dir. İki büyük ve eski imparator
luk tamamen yok olacak, yeni şe
hirler ortaya çıkacak, muazzam 
ahlakî yeniden doğuş takip ede
cek, insanlar ilmin yeni alanlarını 
fethedecek, tek kelimeyle, yeni 
bir medeniyet doğacaktır.

Bu fırsatta öne çıkarılması ge
reken şey ise, bu yeni medeniye
tin tohumunun, tâ 622 senesinde 
dünyaya açılan o küçücük Müslü
man topluluğu olduğudur; o sıra
da bütün dünyada ona karşı du
racak ve onunla boy ölçüşecek de 
başka bir topluluğun bulunmadı
ğıdır. Onlar kalplerinde Allah'a 
olan imanlarını taşıyorlardı. Onla
rın bütün gücü sadece ve sadece 
bu imanlarında bulunmaktaydı.

Sonunda o bilinen soruyu sor
mak gerekli midir: Hicret'in me
sajları ve ibretleri nasıldır? Bütün 
ifade edilenlerin yanında yine de 
gerekiyorsa o zaman cevap vere
lim: Bu soru ve ikilemin güncelli
ğidir. Çünkü söz konusu hadiseyi 
onun özüne indirgeyecek olur
sak, o eskiden olduğu gibi bugün 
de güncel olan bir soruya dönü
şür. "İslam için mücadele edecek 
miyim yoksa sadece kendimi mi 
düşüneceğim? Bir sahabi için git
mek veya kalmak neyse (kalanlar 
da vardı fakat onlar hakkında ta
rih konuşmuyor), benim içinde, 
İslam'ın mı yoksa kendi iyiliğim 
için mi, kendi çocuklarımın iyiliği 
mi yoksa dünya çocuklarının iyili

ği için mi çalışacağım aynıdır." 
Yani hepimiz ve her gün Hicret 
ikilemi önünde bulunuyoruz. So
ru aynıdır, sadece cevaplar farklı
dır. İlk Müslümanların yaptığı gi
bi herkesin kendi önünde ve Al
lah'ın önünde bu soruya bizzat 
kendisi cevap vermesi gerekir. 
Onların cevabını biliyoruz ve ilk 
Müslümanlar bizim yerimize ce
vap da veremezler, onu kendimiz 
yapmamız lazımdır. Ancak onlar 
büyük ve görmezden gelineme
yecek bir örnek verdiler. O örnek 
Hicret'tir.

(Mart, 1978)

* Aliya İzzetbegoviç, İslam Dekla
rasyonu, Fide Yay., s. 121-125.

"İslam için mücadele edecek miyim yoksa sadece 
kendimi mi düşüneceğim? Bir sahabi için gitmek ve
ya kalmak neyse benim içinde, İslam'ın mı yoksa 
kendi iyiliğim için mi, kendi çocuklarımın iyiliği mi 
yoksa dünya çocuklarının iyiliği için mi çalışacağım 
aynıdır." Yani hepimiz ve her gün Hicret ikilemi 
önünde bulunuyoruz. İlk Müslümanların yaptığı gibi 
herkesin kendi önünde ve Allah'ın önünde bu soru
ya bizzat kendisi cevap vermesi gerekir.
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ÖKSÜZ ÇOCUKLAR GALERİSİ
TEYELLEYEN ANILAR

Asım Ö Z

A nı kitapları ve günlükler, 
son dönemde okurların 
oldukça ilgisini çekiyor. 

Ülkemizde 90'lı yıllarda başlayan 
nostalji tutkusu eskiye ilişkin ne 
varsa kıymete bindirdi. Yaşamın 
her karesinde 'eski'yi görmek 
mümkün. Bu süreç, hiç kuşkusuz, 
en çok anı kitaplarının işine yara
dı. Anı yazma geleneği bulunma
yan ülkemizde son zamanlarda 
giderek artan sayıda anı kitabı, 
toplumumuzun tarihî ve sosyal 
yaşamının aydınlanmasına katkı 
sağlıyor. Bir yandan geçmişte ya
şamış kimi edebiyatçı, siyasetçi, 
felsefeci, sanatçıların anıları, 
günlükleri bugün bir bir gün yü
züne çıkıyor. Öte yandan yaşayan 
yazarlarda anılarını ve günlükle
rini yayımlayarak yaşadıkları dö
neme ayna tutuyorlar.

Nurettin Durman'ı ne zaman 
tanıdığımı daha doğrusu bilmeye 
başladığımı düşününce aklıma ilk 
geliveren şey post modern kapa
tılma akabinde Metin Önal Men- 
güşoğlu editörlüğünde hazırla
nan ve belki de camiamızın en ni
telikli şiir dizilerinden biri olmayı 
fazlasıyla hak eden Beyan yayın
larının şiir dizisi içinde yer alan 
Hoşçakal Hüzünbaz Çocuk adlı 
küçümen şiir kitabıdır. Ardından 
yine post modern kapatılmanın

edebiyat dünyasındaki nabzını 
tutmayı deneyen ilk metinlerden 
biri olması bakımından hayli 
önemsediğim Postmodern Darbe 
ve Edebiyat başlıklı yazısı gelir. 
Onun şiirinin yaşla sınırlanamayan 
kendi kuşağının şairleri arasındaki 
yeri hakkında bir değerlendirme
sinin yapılması durumunda çok 
farklı kanaatler belirebilir. İlk za
manlar hiçbir yerde şiirleri yayın
lanmayan Durman "Bıktım artık, 
vazgeçeyim ben şiirden" dediği 
bir gün İsmet Özel, şiirlerine ba
kıp, "Sade ve anlaşılır yazıyorsun,

hayret, neden yayınlam ıyorlar?" 
der. Şiir serüveninin nereden baş
layıp, şiirinin ne dediğine, nereye 
yöneldiğine bakılarak yapılacak 
bu değerlendirmeler için bir tür 
ilk kıvılcım olan Vural Kaya'nın şu 
değerlendirmelerini hatırlamak 
gerekecektir:"Nurettin Durman 
şiiri belli bir dinginliğe ulaşmış, 
söyleme rahatlığı elde etmeye 
başlamış bir şairin m etinleri ola
rak okuru yormuyor. Özlem ve 
anılara sığınma eğilimine sahip 
çok yerde." işte onun şiiri ile düz
yazısının birleştiği ortak izlek öz
lem ve anılardır.

Öksüz Çocuklar Galerisi'nde 
Nurettin Durman edebiyatımızın 
1970'lerden özellikle de seksen
lerden sonraki 'derinleşme döne- 
mi'nin göz önünde tutulması ge
reken tanıkları arasında ilk akla 
gelenlerden biri olduğunu kanıt
lamış oldu. Kitapla ilgili pek çok 
değerlendirme yapıldı. Eserin ya
şantı birikimine yapılan vurgular 
atlanmayacak kertede önemli. 
Onun kendi şairleri ve arkadaşla
rı üstüne tutkuyla yazdığı yazılar 
edebiyatımızın yazılamamış tari
hini kayıt altına alan nitelikli ama 
eksik yazılar arasında öncelikle 
anılacaktır kuşkusuz. Tek tek şa
irler üstüne yoğunlaşan yazılı ha
tırlamaların hatta genel olarak
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bu hatırlamaların sosyal tarihimi
zin sözellikle içli dışlı oluşu da ha
tırlandığında bu anıların önemi 
bir kez daha ortaya çıkar ve onun 
öncelikle edebiyat bağlamında 
bir şahit yazar olarak alınması 
gereği de su götürmez. Öksüz 
Çocuklar Galerisi'nde genel ola
rak anı türündeki yazılar/kitaplar 
anımsandığında hayli eksikliğin 
olduğu da su götürmez bir başka 
gerçektir. Bunun yazarın kendine 
has 'bakış açısı'nın bir sonucu ol
duğunu hatırlatarak deneme ile 
hatıra zaman zaman da portre ve 
günce yazma çabasının ürünü 
olan bu yazılar toplamına anı 
edebiyatı çerçevesinde okumayı 
denediğimizde hayli 'sorunlu' bir 
eserle karşılaştığımızı da ifade et

mek isterim. Zaman zaman anı 
yazarlığından sıyrılıp, kendi iç 
dünyasını ve yaşadıklarını hatıra 
türünün olanaklarını zorlarcasına 
denemesel bir biçimde anlatır. 
Burada kısaca anı türüne değin
mekte yarar görüyorum.

Edebî bir tür olarak anı, bir ki
şinin aklının erdiği dönemden iti
baren görüp yaşadığı, kendisi ve 
toplum için önemli gördüğü 
olayları ve durumları belli bir sis
tem içinde yazıya döktüğü, ge
nellikle, otobiyografik metinler
dir. Anıları otobiyografi ve gün
lüklerle bir tutamayız. Bu iki tür
le benzerlikleri olmasına karşın 
anı bu iki türden tamamen farklı 
bir yerde durur. Otobiyografi ki
şinin yalnızca kendisiyle ilgili bil
gileri verirken anı, hem bireysel 
hem de sosyal anlamda bilgi içe
rir. Günlük ise yazarın, sıcağı sıca
ğına o günün olay, yaşantı ve dü
şüncelerini aktarır. Anı yazarı, ta
rih olmuş eski zamanların olayla
rını belleğe ya da belgelere daya
lı olarak ortaya koyar. Türkçe'de 
anı yazma geleneği, Tanzimat 
döneminde, kimi devlet adamla
rında batıdaki meslektaşlarına 
olan özentisiyle başlamış ve gide
rek günümüze kadar gelmiştir.

M A V E R A
AYLIK E0E8İYAT DERGİSİ

A. Cahit Zarlfofilu ÖzgurlüOo Doğru, Kabul.
Kayıt, Kaptanlık (şiirler)

Aiâeddlrı Özdenoren Karşıloştırroo (deneme)
Mehmet Kahraman A. Hamdı Tanpmar'm Tarih 

Görüşü (İnceleme)
Erdem Eayazıt Hamld Algar'la B!r Konuşma

Şamaya Göro Yazmak / Necip Fozıl'ın Toplu Piyesleri ı Diriliş - 1976 /  
Eır Adam Yaratmak TV ye Uygulanıyor /  .ve Raporlar / Çok S031I

1
ARALIK 1976 10 LİRA-

Anılar konuları itibariyle genel
likle siyasî ve edebi olmak üzere 
iki kategoride değerlendirilmek
tedir. Bunlar kesin sınırlandırma
lar değildir elbette. Bir edebi anı 
kitabında siyasi anılar da olabil
mektedir. Kimi anı kitapları da 
toplum içinde belli özellikleriyle 
seçilmiş kişilerin portrelerinden 
oluşmaktadır. Halit Fahri Ozan- 
soy'un Edebiyatçılarım ız Geçi- 
yor'u (1939), Yahya Kemal Beyat- 
lı'nın Siyasi ve Edeb î. Portreler 
(1968); Yusuf Ziya Ortaç'ın Por- 
ire/er'i (1960); Hakkı Süha Sez- 
gin'in Edebî Portreleri (1997); 
Beşir Ayvazoğlu'nun Defterimde 
40 Suret i (1996)... gibi. Peki Ök
süz Çocuklar Galerisi andığımız 
bu edebi anılar içinde nereye 
oturmaktadır? Hem hepsine hem 
de hiçbirine diye cevap vermek 
mümkün bu soruya. Çünkü por
tre tadı taşıyan bölümler var ki
tapta. Örneğin Cahit Zarifoğlu ile 
ilgili yazılanlar böyle. Burada he
men şunu da belirtelim henüz 
başı bağlanmış bir kitap değil 
Öksüz Çocuklar Galerisi. İleride 
bu kitaba gireceğini düşündü
ğüm yazılar yazmaya devam edi
yor Nurettin Durman. Bir Nokta 
dergisinin yetmiş dördüncü sayı-

D üşÇiNaRI
E Â e ifh fo t Ü ıü-yJ-evv S e d d il

7
Kosım-Aralık 1997

ilhami 
Ahmed-iCizirî 

N, Ahmet özolp • Mustafa Ruhi Şirin 
Şerafetfin Yapıcı • Yılmaz Cüre • Nurettin Durman 

Mustafa Özçelik • Arif Dülger •  Süleyman Çelik 
Mustafa Miyasoğlu •  Ahmet Veske 

Atâaddin Şaykan • Metin Önal Mengiişoğlu 
Yaşar Bedri • Ahmet Mercan 

Mustafa İbakorkmoz • Cengiz Coşkun *  Davut Güner 
İbrohim Yolalan •  Bahrr Çetin 

Gülçm Durman
AO Barskanmay • Murat Güzel •  Adem Özbay «Hüseyin Akın 

Nazır Akalın • İsmail Aykanat • Mustafa Uçurum 
Selçuk Küpçiik •  Can Habibi • Cevat Akkanat •  Hason Aktaş 

Zekeriyö Erlürk • Mehmet Şamil Baş
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M  Nurettin Durman'ın yazdığı yazılar yaşadığı 
çağı ve edebiyat dünyasının geçirdiği deği

şimi yazınsal-düşünsel düzeyde anlama ve derin
leştirme çabasının da ürünü aynı zamanda. İrili 
ufaklı birçok dergiye şiir ve mektup gönderen Nu
rettin Durman dergiciliği 'çok hoş ve güzel bir za
naat' dergileri ise Cemil Meriç gibi "hür tefekkü
rün kalesi" olarak görmektedir. W

sında yer alan Beylerbeyi'ne Uğ
rayan Şairler-Yazarlar başlıklı ya
zının omurgasını oluşturan Sıd- 
dık Ertaş değerlendirmesi de por
tre tadında/türünde bir yazı. Yi
ne Yedi İklim dergisinde yayımla
nan Erdem Bayazıt yazısı da aynı 
kapsamda görülebilecek bir baş
ka yazı. Kitapta günlükten alıntı
lanmış sayfalar var. Anlatıcının 
İstanbul'a gelişi, şiirlerini yayın
latmak için ortaya koyduğu çaba 
ve utangaçlığı ise anı türünün 
özelliklerini taşıyan bölümlere 
örnek olarak verilebilir: "Yıllarca 
dostlarımın, tanıdıklarım ın, yakı
nımda olanların, çok samimi 
müşterilerimin haberi olmadı be
nim şiir yazdığımdan. Zaten te
melde utangaç biriydim  genç
ken. İlk gençlik yıllarım da öyle 
bir şeyi ifşa etmek çok zor geli
yordu bana."

Nurettin Durman'ın adım 
adım hüzühle ve iyi niyetle yoğ
rulmuş hayat anlayışıyla uyumlu 
anı yazılarına geçmeden önce 
genel olarak anı edebiyatının 
zorluğuna değinen Emma Gold- 
man'ın Hayatımı Yaşarken adını 
taşıyan anılarının girişinde yer 
alan şu ifadelere dikkat kesilmek 
kaçınılmazdır: "Anılarım ı yaz
mam konusunda çevremden ge
len ısrarlar daha hayata henüz 
adım atmışken başlamış ve yıllar
ca sürmüştü. Ne var ki ben o za

manlar bu ısrarları hiç önemse
medim. Hayatımı doludizgin ya
şarken yazmaya ne gerek vardı? 
Ayak dirememin bir başka nede
ni de, fırtınanın orta yerindeyken 
yazmanın doğru olmayacağı dü
şüncesinde olmamdı. Arkadaşla
rıma, "Değerli bir hayat hikâyesi 
ancak hayattaki trajedilerin de, 
komedilerin de tarafsız ve hiçbir 
şeye -özellikle de kişinin kendi 
hayatına- bağlı olmaksızın görü
lebildiği olgun bir yaşa erişildi- 
ğinde yazılabilir," diyordum. İler
leyen yaşıma rağmen kendimi 
hâlâ genç hissettiğimden, böyle 
bir işi yüklenmek için kendimi ye
terli görmüyordum. Üstelik bu 
yoğunluktaki bir çalışma için ge
rekli zamanı bulmak da kolay de
ğildi benim için .(...) Yazmak hiç
bir zaman kolay gelmemiştir ba
na; üstelik kalkıştığım iş sadece 
yazmaktan ibaret de değildi. 
Uzun zamandır unutulmuş geç
mişimi yeniden yaşamak, hatırla
mak istemediğim anıları bilinçal
tının derinliklerinden kazıp çı
kartmak demekti bu. Yaratıcı ye
teneğimden duyduğum kuşkular, 
bunalımlar, hayal kırıklıkları de
mekti.(...) Yaşadığım hayatı her 
şeyiyle, ister kısa, ister uzun süre 
bu hayata katılmış, sonra da çıkıp 
gitmiş olan insanlara borçluyum. 
Sevgileri kadar nefretleri de ha
yatım ı yaşanası kıld ı."

Nurettin Durman'ın yazdığı 
yazılar yaşadığı çağı ve edebiyat 
dünyasının geçirdiği değişimi ya- 
zınsal-düşünsel düzeyde anlama 
ve derinleştirme çabasının da 
ürünü aynı zamanda. İrili ufaklı 
birçok dergiye şiir ve mektup 
gönderen Nurettin Durman der
giciliği 'çok hoş ve güzel bir zana
a t' dergileri ise Cemil Meriç gibi 
"hür tefekkürün kalesi" olarak 
görmektedir. Aylık Dergi, Karde
len, Düşçınarı kısmen Mavera ile 
ilgili değerlendirmelerini aktaran 
yazarın edebiyat dergileri dışın
daki iletişim araçları ile ilgili de
ğerlendirmeleri anılarda hiç yer 
almamış. Durman'ın Aylık Dergi 
ile ilgili değerlendirmelerini ak
tarmak istiyorum burada: "Ede
biyat dünyamızda Aylık Der- 
gi'nin apayrı bir yeri vardır. Deği
şik bir jargonu vardı. Diri, dina
mik bir dergiydi. Benzer ve ben
zer olm ayanlar kategorisinde 
benzer olmayanlar daha çoğun
luktaydı denilebilir. Bize büyük 
bir desteği vardı derginin. Aykırı 
duruşuyla da kendini belli edi
yordu zaten. Orada yazanlarda 
da vardı sanki bu eğilim. Kendi 
özlerinden mi geliyordu bu yoksa 
dergiden mi sirayet ediyordu, 
doğrusu bunu ortaya çıkaracak 
bir çalışma da yapılmadı bu güne 
kadar. Bu tür bir algılamayı bazı 
değerli yazar arkadaşlarımız yıl
lar sonra bir nebze çıtlattılarsa da 
yeterli sayılmadı. Gerekçe şuydu; 
çok rijit, dışlanmış bir dergide 
yazmanın faydası olmadı. O sü
reçte yanlış okumalar yaptık!.. Bu 
ve benzeri yakınmalara şahsen 
katılmadığımı bir defa daha söy
lemek isterim. Şöyle bir soru so
rulabilirdi pekâlâ: Okumak iste
diniz de size engel mi olundu?.. 
Hiç sanmıyorum. Aylık Dergi'nin 
hayata sahici bir bakışı mevcuttu 
elbet. Metin Önal Mengüşoğlu,
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Günlüklerdeki bir bilgi, azıcık bir ipucu ya da 
küçük bir itiraf, bir dönemin karanlıkta kalan 

olaylarına ışık tuttuğu gibi bugün de tartışılan bir 
konunun fikri temellerini göstermesi bakımından 
önemlidir. Bu noktada anılar yazan kişinin hayatı 
boyunca cereyan etmiş olan olayları, kişileri ye 
niden gözden geçirilmiş bir hesaplaşma olmasın
dan dolayı üzerinde durulmayı hak eder. 33

Necati Polat, Sıtkı Caney, Ahmet 
Kekeç, Mehmet Ay, Murat Kapkı- 
ner, Süleyman Çelik, A rif Dülger, 
Berna Yiğitcan, Nurettin Durman 
ve daha bir çok değerli imza Ay
lık Dergi'de yazıyordu. On yıllık 
bir yayın hayatından sonra ken
dini kapatmış oldu Aylık Dergi." 
Bu arada Aylık Dergi ile ilgili en 
yetkin değerlendirmenin Haksöz 
dergisinin 112.sayısında yayımla
nan Hamza Türkmen'in kaleme 
aldığı "Sanat'ta Kur'an Merkezli 
Bilinçlenme Arayışı Aylık Dergi" 
başlıklı yazı olduğunu belirmeli- 
yim.

Nurettin Durman, 1945'te 
Bingöl'de doğdu. Öksüz Çocuklar 
Galerisi yazarın olgun bir yaşta 
kaleme aldığı bir eser olmanın 
yanında yazarın kendi gerçeğini 
anlatma çabasının da gözlendiği 
bir yapıttır. Öksüz Çocuklar Gale
risi' nde kimlerin, hangi resimler 
içinde göründüğü önemli ve 
okur önce bununla karşılaşır. Ne 
ki, Nurettin Durman'ın dili ve bi- 
çemini algılamadan okumak da 
imkânsız. Yapıtta içe dönük yani 
'biz'e dair eleştirellik hemen hiç 
yok gibidir. Postmodern kapatıl
ma sonrasında ' Türklük Ünifor
ması' giyen İsmet Özel'in aykırılı
ğı ve kışkırtıcılığı 2007'ye kadar 
sokulan anılarda hiç yer almaz. 
Gerçek olanı tam da gerçekten 
olduğu gibi görmeye çalışamaz 
mıydı, yazar. Bu bakış açısı Mus
tafa Oğuz'un deyimiyle yazarın 
"kavgadan, polemiklerden uzak
ta durmayı" seçmesiyle yakından 
ilgilidir. Ayrıca yazarın tanış ol
duğu çoğu edebiyatçı da bu anı
larda yer alması gerektiği ka
dar/gibi yer almaz. Antoloji ha
zırlarken yaşadığı sıkıntılar, hak
kında birkaç yazı kaleme aldığı 
Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi 
'üstatlar' Cahit Zarifoğlu kadar 
oylumlu yer almaz kitapta. Kendi

kişisel "deneyiminin iplikleriyle" 
bağladığı öznel bir algılayışın ne
ticesi olarak kaleme alınmayan 
anılar eksiktir.

Anılar ya da günlüklerdeki bir 
bilgi, azıcık bir ipucu ya da küçük 
bir itiraf, bir dönemin karanlıkta 
kalan olaylarına ışık tuttuğu gibi 
bugün de tartışılan bir konunun 
fikri temellerini göstermesi bakı
mından önemlidir. Bu noktada 
anılar yazan kişinin hayatı bo
yunca cereyan etmiş olan olayla
rı, kişileri kişisel değerlendirme
nin elverdiği ölçüde doğru ve dü
rüst biçimde yeniden gözden ge
çirilmiş bir hesaplaşma olmasın
dan dolayı üzerinde durulmayı 
hak eder. Nurettin Durman'ın 
anıları için teyelleyen anılar de
memizin bir sebebi de bu aslında. 
Şair kitabında söylemediklerini, 
kitabı üstüne Gerçek Hayat'ta ya
pılan bir konuşmada açıkça ifade 
ediyor:" Bir ara, siyasiler geliyor
du buraya (berber dükkanına). 
Ama AK Parti'nin iktidar olmasıy
la eski muhabbetler kalmadı (...) 
Partideki ayrılık buraya da yansı
dı. Eskiden burada görünmek is
teyenler, artık özellikle gelme
meye başladı. 80-90 arası çok şey 
değişti. İnsanlar birbirini merak 
eder, hatır sorardı. Artık yok böy
le şeyler. Şimdi her şey şüphe 
üzerine kurulmuş. Eskiden Kar
delen dergisinin toplantılarını bi

le burada yapardık. 28 Şubat'm  
sonucu bunlar. Kendi kendimizi 
vurduk biz. Birbirimizden kop
tuk. İçimize korku saldılar. Sahici 
dostluklar yitip  gitti. Herkes ken
di mecrasında kendini saklamaya 
bıraktı..." Keşke hayatın genel 
akışına ilişkin bu gözlemlerini de 
nesnel bir dille anlatsaydı, deme
den edemiyor insan. Bunu yapa
mıyoruz, çünkü bizim kültürü
müzde bu alışkanlığın kökleri bi
raz cılız: Bir durumu, sorunu, ola
yı, kişiliği tam da gerçekten oldu
ğu gibi anlayıp anlatmak konu
sunda sıkıntılarımız var.

"Öyleyse biraz işin iyi tarafın
dan tutmak lazım... Çünkü iyim
serlik iyidir. Hüzünden uzaklaş
tırmaz insanı." diyerek bildiği 
doğrunun peşinde hatırlamanın 
bir biçimini ortaya koyan Dur- 
man'ın bu çabasının hafızasını 
kazıya kazıya yazacağı yeni yazı
larla usul usul asıl anıların ışıklı 
yoluna çıkacağını ümit ediyorum. 
Unutmanın türlü biçimleri karşı
sında hatıralar bir anlamda geç
mişi hatırlamanın en öznel biçimi 
olduğundan her birimizi ilgilen
diriyor. Bu hatırlama biçimlerin
den bazılarını arada bir veya sık 
sık hatırlamakta fayda var.

* Nurettin Durman/Öksüz Çocuklar 
Galerisi, Artus Yayınları, İstanbul, 
2007

OCAK ‘09 ÜMRAN 61



Kültür - Sanat

YENİ TÜRKÇE ŞİİRDE 
İSLÂM OLGUSU

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

K onumuzu sanat veya 
onun dallarından birisi 
olarak seçtiğimizde zih

nimizi ve kalbimizi kadim bir 
münakaşanın muhtelif iddiaları 
istila eder. Sanatı herhangi bir 
mensubiyet ve/ya aidiyetle ilin
tili düşünmeye itirazlar yanında 
benimsemeler de hemen hatır
lanır. Mesela biz niçin bir dö
nem şiirinde 'İslâm olgusu' tü
ründen bir arayışa ihtiyaç duyu
yoruz? Sanatı, en azından tek
nik anlamda doğrudan ilgilen
dirmeyen bu ve benzeri arayış
lardan rahatsız olanlar vardır. 
Benzer arayışların sanata zarar 
vereceğini, değerini düşürece
ğini, hatta sanatı başka bir bah
se kurban edeceğini düşünenler 
az değildir. En eski münakaşa 
mevzuu olarak hatırladığımız 
'Sanat sanat için mi yoksa dava 
için mi' gibi klasik sorgulama

lar, bayatlamış ve hatta bayağı
laşmış sayılabilir. Lâkin insan 
zihnini ve kalbini işgal eden, 
pratikte de besbelli işlevselliği 
süren bir kavga, kaygı ve/ya 
münakaşayı, halının dibine sü
pürerek yok sayabilir miyiz? 
Vardır böyle bir hadise ve sana
tın problemleri arasında hala 
en ısrarlı ve şiddetli bir biçimde 
hâkimiyetini sürdürmektedir. 
Saf sanatın, has sanatın hususiy
le şiirin, şiirden ve sanattan gay
rı kaygısı yoktur, olmamalıdır 
inancını savunanlar, daha ziya
de sanatın kalitesine özen gös
terenler arasından çıkar. Tersini 
düşünenler arasında da sanatı 
ve şiiri hamasete, slogana, ba
sit/bayağı söylemlere kurban 
edenler doğrusu yok değildir. 
Biz bu tartışmada kendimizi or
ta yolun savunucusu konumun

da bulmakta, görmekte ve tak
dim etmekteyiz.

Hiç şüphesiz sanat hadisesi 
sübjektif bir vakıadır, hususiye
tini yitirdiği oranda sanat değe
rini de yitirir. Onun hususiyeti 
ve/ya kendine mahsusluğudur, 
asıl değerini korumasını sağla
yan. Yoksa ilmin kuralları gibi 
umumileşir, herkese göreleşir 
ki, o vakit artık hissiyatın değil 
belki doğrudan idrakin yahut 
şuurun sahasına girer. Sanat el
bet idrak ve şuurdan bağımsız 
bir meşguliyet sahası değildir. 
Hele şiir, onun öznesi, bizatihi 
bir şuur kırıntısı/ artığı ve hatta 
bir şuur klasiğidir. Doğrudan 
değil belki ama dolaylı bir şuur 
meselesidir. Ne var ki şiir, genel
de sanat, insanı evvel emirde 
hissiyatından yakalama çabası
nın adı olmalıdır. Söz gelimi 
metni, anladığımız dilde bile ol
mayan bir ecnebi müzik parça
sını severek, hoşlanarak dinle
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M  Her hali kârda biz bu çalışma süresince, 
Yeni Türkçe Şiirde İslâm Olgusu üzerinde 

dururken, ana hedefimiz İslâm'dır, derken, onu 
kendisine geleneksel bir alışkanlık değil, sahici 
bir kurtuluş ve saadet yolu olarak benimsemiş 
olanı aramaktayız. ■ ■

memize kim mani olabilir? Ger
çi 'O f kapat şu müziği bundan 
ne anlıyorsun?' ve benzeri azar
lamalar karşısında bocalayabi
lirsiniz. O vakit çok alt perde
den şöyle bir savunma meka
nizması geliştirmekten başka 
çareniz yoktur: 'Ben bu müziği 
bir şey anladığım için değil, çok 
şeyler hissettiğim için dinliyo
rum.' İnsanın bazı demlerinde 
hissetmek, kalbinin ve vicdanı
nın sükûneti için kâfidir. Ve za
ten hayatta ve muhitimizde 
olup biten her şeyi anladığımızı 
ve hatta doğru anlamlandırdı
ğımızı iddia edebilir miyiz? Hat
ta her anımızın, her saniyemi
zin yekpâre şuur mürekkebiyle 
boyalı bulunduğunu da söyle
yemeyiz.

İnsanın mevzuu ve alakası 
inanmaya yönelmişse o vakit 
evet ille de anlamalıdır. İlle de 
kalbinin ve vicdanının tatmini 
maksadıyla bir izah bulmuş ol
malıdır. İmanın şüphe, bilgi, şu
ur, yakin gibi basamaklardan 
sonra kalbe doğan bir benimse
me/ kabul olduğunu hatırlaya
lım. Şurasını da hiç unutmaya
lım ki bizim tasvip âlemimizde 
akıl, imanın müteradifidir diye 
bir mütearife bize yol göster
mektedir. Yani biz Elm'alılı Kü
çük Hamdi Efendi'nin ifadesiyle 
söylersek: "B ir gayb-ı makule

hibini bile tatminkâr kılmayan 
söylemlerden haberdarız. Ve 
zaten biz de bizzat sanatın 
ve/ya tekniğin dininden, ima
nından, ideolojisinden söz et
miyoruz ki... Biz, sanatkârın di
ni, imanı ve/ya ideolojisi oldu
ğunu ve bunun sanat eseri üze
rindeki yansımasını konu edini
yoruz.

Türkçe konuşan, düşünen ve 
yazan bizim toplumumuzun 
asırlardan beridir mensubiyet 
iddiasında bulunduğu İslâm, 
onun hayatına, sanatına nasıl 
yansımıştır; işte bunu arıyoruz. 
Elbet bu arayış esnasında ken
dimizi bağlayan kimi kıstaslar 
koyduk. Buna mecburduk. Çün
kü İslâm, bu toplumda çoğu ke
re bir geleneksel alışkanlıktan 
öteye geçmiyordu. Bu toplum
da yaşayan neredeyse herkesin 
sıradan ve sosyolojik mensubi
yeti İslâm'dı. Hiç kimse, inan
mayanlar da dâhil, kendisini İs
lâm dışı bir aidiyetle ifade et
meye kalkışmıyordu. Buna ya
naşan kısa süreli cesur insanla
rın dahi öldükleri vakit, musalla 
taşındaki 'Bir namazlık salta- 
nat'tan asla vazgeçemedikleri 
bir vakıaydı. Çoğu kimse adeta 
bir asabiyet gibi benimsemişti 
İslâm'ı. Neticede görülen oydu 
ki, İslâm, (sahih bir biçimde an
laşılmamış ve algılanmamış olsa 
bile) bu toplum üzerinde son 
derece derinlere kök salmış,

iman etmekteyiz." Ancak yine 
de bir heyecan ve coşkuya ihti
yaç duyulacaktır. İşte sanat, in
sanın iman yolunda bu heyecan 
ve coşkusunu besleyen bir kay
naktır. Onsuz bir imanın neleri 
kaybedeceğini bir düşünün.

Hülasa edecek olursak, sa
nat olayı içerisinde biz, 'Islâm 
olgusu' nu araştırırken sanatı 
bir başka beşeri meşguliyete 
kurban etme niyetinde değiliz. 
Biliyor ve inanıyoruz ki sanat, 
ilim ve iman, insanın temel en
telektüel faaliyetlerinin vazge
çilmez üç safhasını oluşturuyor. 
Bir sanat faaliyetinde insanın 
bilgi ve inancının işlevsel olma
dığını, olmayacağını hatta ola
mayacağını düşünmek ve sa
vunmak, dehşetli bir tutarsızlık
tır. 'Sanatın dini, imanı, ideolo
jisi olmaz' gibi içi boş, iddia sa-
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belki azami ölçüde biçimsel fa
kat oldukça yerleşik bir kimlikti.

Başından beri vurgulamağa 
çalıştığımız geleneksel bağımlı
lığın, toplumun geniş kitlesi 
nezdinde şuurlu bir seçim sonu
cu gerçekleşmediğini görüyo
ruz. Bundan mustaribiz. İdeolo
jik ömrü uzun süren yanılgıların 
tarihi kökleri vardır. Bu toplu
mun da amentüsünden başla
yarak, itikadını dikte ettiren 
akaid manzumelerine kadar, ne 
varsa yeniden sorgulanması, 
tartışılması gereklidir diye dü
şünüyoruz. En doğru yol ve 
yöntem olarak, yeniden asli ve 
temel kaynağa, yani İlahî Vahye 
göre bir referansa dönme ihti
yacı vardır. İşte tam bu noktada 
toplumun entelektüellerine 
ciddi bir görev düşmektedir. 
İlim ve iman meseleleriyle meş
gul olan insanlar yanında sanat
kârların da sorumluluğu öne 
çıkmaktadır. Önce inanıp sonra

da düşünmeyi unutan yahut bir 
kere inandığını zannettikten 
sonra, artık düşünme ihtiyacı 
duymayan geniş kitlelerin veba
li, biraz da, onlara kanaat ön
derliği yapanların boyunların
dadır bizce. Entelektüel insanı 
ise, önce enine boyuna düşü
nen, sonra inanan kimseler ola
rak tanımak tanımlandırmak 
eğilimindeyiz. Gelin görün ki 
entelektüeller arasında dolaştı
ğı halde, düşünmeden inandığı
nı izhar edenlerin sayısı, maale
sef azımsanmayacak orandadır; 
bu da bir ayrı bahistir.

Her hali kârda biz bu çalışma 
süresince, Yeni Türkçe Şiirde İs
lâm Olgusu üzerinde dururken, 
ana hedefimiz İslâm'dır, der
ken, onu kendisine geleneksel 
bir alışkanlık değil, sahici bir 
kurtuluş ve saadet yolu olarak 
benimsemiş olanı aramaktayız. 
İslâm, sanatkâr için salt tarihi ve 
sosyolojik bir malzeme midir

yoksa benimsenen bir dava, bir 
iman manzumesi mi? Uğruna 
mücadele ettiği/edeceği bir ta
raftarlık mı? Öyle ya hayat, baş
langıcından beri Hak ile bâtılla
rın mücadelesi üzerine kurulu 
değil mi? Bu sualin cevabı, me
rakımızın odaklandığı noktadır. 
Çünkü Islâm sadece bu toplum 
üzerinde değil, bütün dünyada 
hele bu yüzyıllarda neredeyse 
bütün insanlığı ilgilendiren bir 
fenomendir. Düşmanlarının bi
le rüyaları ve kâbusları İslâm 
üzerinedir. Dünyada gün geç
miyor ki, İslâm'a hakaret niyeti 
taşıyan birtakım taşlamalara, 
karalamalara rastlamayalım. 
Sadece aktüel hayata değil, sa
nat hayatına da bunun ille bir 
yansıması söz konusudur. İşte 
biz bahis mevzuu bu yansımala
rın peşindeyiz.

Türkçe şiir, malumdur ki 
uzunca yıllar boyunca çift yönlü 
ama hep tek sesli idi. Tıpkı 
Türkçe müzik gibi. Türk dilinin 
başlıca yazılı metinleri ve Türk- 
lerin İslâm'la şerefleniş tarihi, 
neredeyse birbiriyle yaşıttır. O 
gün bugün üretilen ve yaratılan 
bilgi ve sanat metinleri bir yö
nüyle ille de İslâmî bir veçhe ta
şırlar. Şiirin yoğun biçimde sa
nat hayatında fonksiyon icra et
meye başlaması ile birlikte bu 
entelektüel faaliyet, biri halk 
arasında, diğeri ise yüksek züm
re nezdinde itibar görmüş, iki 
kanaldan giderek genişleyip ya
yılarak gelişmiştir. Bugün Divan 
Şiiri ve Halk Şiiri diye iki ana 
başlık altında okuyup inceledi
ğimiz Türkçe şiir, her iki kanal
da son derece yüksek soluklu 
ürünlere sahiptir. Halk Şiiri ka
tegorisi içerisinden kimi şairleri 
Tasavvuf Edebiyatı başlığı altın
da inceleyenler de vardır. Hoca

64 ÜMRAN OCAK '09



Kültür - Sanat

M  Türkçe şiir, başlı başına hemen bütün ka
tegorileriyle (buna yeni şiiri de katıyoruz) 

ve bir Türk Tipi Müslümanlık yansıtması itiba
riyle, zaten toptan bir Tasavvuf Külliyatı'dır 
dersek bile yanılmış olmayız. ■ ■

Ahmet Yesevi'den başlatılarak 
Yunus Emre ile sürüp giden da
marı, ayrı bir kategori olarak 
değerlendirmek ne derece doğ
rudur, bilmiyorum. Ayrıca Di
van Şiiri dâhilinde de bu kate
goriye girecek bir nice şair var
dır. Bu hususu nasıl ayıklayaca
ğız o zaman? En doğrusu asli 
kategorilerden şaşmamaktır di
ye düşünüyorum. Kaldı ki ileri
de göreceğimiz gibi Türkçe şiir, 
başlı başına hemen bütün kate
gorileriyle (buna yeni şiiri de 
katıyoruz) ve bir Türk Tipi Müs
lümanlık yansıtması itibariyle, 
zaten toptan bir Tasavvuf Külli- 
yatı'dır dersek bile yanılmış ol
mayız.

Diğer sanat dalları hususun
da, itikat ve fıkıh kitaplarının 
kısıtlayıcı tutumu, sanat insanı
nı belki de bu sebepten daha zi
yade şiire yöneltmişti. Bütün 
bunlar ciddi araştırma mevzula- 
rıdır. Heykel, resim, müzik saha
ları her vakit Müslüman dünya
nın dindar muhitlerinde neta
meli bahislerdi. Roman ve hikâ
yenin yerini ise kimi menkıbevi 
eserler ve destanlar dönemin
den yansıyan masal ve efsane
ler dolduruyordu. O metinlerin 
de yine birçoğu karşımıza şiirsel 
metinler olarak çıkıyordu. Bu
gün bile hala türlü hilelerle 
meşruiyeti onaylanmaktadır bu 
sanat alanlarının. Resim, Arap 
harfleri üzerindeki oyunların 
arasına gizlenerek hayatiyetini

sürdürmüştür. Müzik ise tef ve 
ney gibi aletlerin insafına terk 
edilmiştir. Heykele gelince 
onun, mimaride kısmen boy 
gösterdiğini fakat umumiyetle 
uzak durulan bir alan olduğunu 
biliyoruz. Tiyatro ve dans gibi 
batı veçheli sanatların kısmen 
tarikat meclislerindeki ritüeller 
arasına sıkıştığını kim gizlerse 
gizlesin hadise ortadadır. Elbet 
bütün bunlar ayrı bahislerdir.

Meşhur Türk düşünce ve sa
nat adamı Gaspıralı İsmail'in ilk 
Türkçe gazete olan Tercüman'ı 
yayımladığını biliyoruz. Müellif, 
gazetesinde Rus gâvuruna karşı 
bir savaş açmış olmasına rağ
men, kendisine başlangıçta en 
ciddi muhalefetin dindaş ve ka- 
vimdaşlarından geldiğini de bi
liyoruz. 'İslâm'da gazete yok
tur' diyerek baş kaldıranlar 
kimlerdi, dersiniz?

Şiir, Türkçe konuşan, düşü
nen ve yazan toplumumuzda 
rağbeti en yüksek olan sanat 
dalıdır. Neredeyse her Türk şair 
doğuyor. Herkesin bu toplum
da birkaç şiirlik şairane macera
sı vardır. Nüfusa oranladığınız
da ortaya çıkan yüksek rakamın 
elbette ciddi bir açıklaması ge
reklidir. Sosyolojik tahliller, 
uzun yıllar göçebe yaşatnış ve 
Potlaç Kültürü ile yetinmiş bir 
toplumun kültür dağarcığında 
türkülerinden başka ne bula
caktı ki? Gösteriş ve şatafatın, 
abartılı şölenler, düğünler ve

törenlerin yaşanmışlığını da he
saba katarak düşündüğünüzde, 
şiirin, şiirsel duyarlığın önemi 
ve değeri ortaya çıkacaktır. 
Türklerin Anadolu'ya göçme
yen Orta Asya'da kalmış boyla
rının yaşadığı Azerbaycan'da 
işitmiştim; hem de bizzat Azeri- 
lerin dilinden, deniliyordu ki: 
Azerbaycan'ın nüfusu dört bu
çuk milyon, bunun beş milyonu 
şairdir. Atalarımızın hissiyat 
ağırlıklı bir hayat sürdürdükleri 
aşikârdır. Bize bırakılan ema
netler de bunun açık delilidir. 
Ticaret, ziraat, zenaat ve muh
telif dallarıyla sanat meşguliye
tini azınlık unsurlarına terk 
eden toplumumuzun elinde, 
bugün bile dışarıya ihraç edece
ği en değerli varlığı olan asker
lik mesleğinden gayrı ne kal
mıştır? Uzun boylu hasret ve 
gurbetlerden türkülere oradan 
da şiire atlanmış olsa gerektir. 
İnsanın ayaklarını yerden kesen 
bu sanat dalı, ayakları, daima at 
sırtında yaşaması sebebiyle, za
ten yerden kesik bulunan kav- 
mimizin kalbini herhalde bu 
yüzden fethedebilmiştir.

C: <?; nr-. . y i 4 a /- -w u
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İZZET TANJU İLE SÖYLEŞİ

Düşünerek dünyayı dolaşmak, 
konudan konuya geçmek is
ter misiniz? Rusya'dan Endü
lüs'e, Aristo'dan Ibn Hazm'a, 
Arap romanından Dostoyevs- 
ki'ye. . . İzzet Tanju ile Endü
lüs'te Raks-Aşk Üstüne, Âşık
lar Üstüne (2006), Batı Karşı
sında M illî Düşünce (2007), 
Dostoyevski (2007)Felsefe Ta
rih ve Edebiyat (2008) kitapla
rı çerçevesinde konuştuk. İz
zet Tanju, 1933 İstanbul do
ğumlu. Saraçhanebaşı 56. İl
kokulunu, Zeyrek Ortaoku- 
lu'nu ve Vefa Lisesi'ni bitirdi. 
Ardından İstanbul Hukuk Fa- 
kültesi'nden mezun oldu. 
Sonra hâkim lik stajı. Daha 
sonra İstanbul Belediyesi Şe
hir Tiyatroları Müdürlüğü 
yaptı. 1980'den sonra bir ter
cüme ajansında Fransızca çe
virmeni olarak çalıştı, oradan 
emekli o ldu. Şimdilerde yazı
lar ve araştırma ile uğraşıyor.

İlk olarak birbirini takip eden, 
üç soru yönelteceğim size. Bun
lardan ilki, niçin yazdığınıza iliş
kin! Neydi sizi yazmaya 
iten(ler)?

Bir şeyi merak ediyorsunuz. 
Onunla ilgili okumalar sırasında 
başka ufuklar açılıyor. Oraya 
yürürken dönemeçler çıkıyor 
karşınıza. Seçiyorsunuz ve yürü
yorsunuz. Gördükleriniz, dü
şündükleriniz birikiyor. Paylaş
mak istiyorsunuz.

Kitaplarınızın oldukça geç 
sayılabilecek bir zamanda okur
la buluşması açısından, yazma 
düşüncesi noktasında tereddüt
ler yaşamış olabileceğiniz söyle
nebilir m i? Örneğin uzun yıllar 
Cemil M eriç'in yanında bulun
muş olmanız, bir tür kusursuz
luk özleminden dolayı yazıya ya 
da yayımlamaya geç başlama
nız üzerinde etkili olmuş mu
dur?

Kendimi bildim bileli yazın 
dünyasının dışında olduğumu 
hiç düşünmedim. Ancak çok ti
tiz biriyle uzun yıllar çalışmış ol
makla insanın böyle bir huy edi
nebileceğini söylüyorsanız bu 
doğru olur. Ancak geç üretimin 
kusursuzluk özlemiyle doğru

dan ilintisi yoktur. Bir kamu ku- 
rumunda çalışmak kendinizi 
düşünsel üretime bütünüyle 
vermeğe engel oluyor. Titizlik 
için, başlamak gerekir. O koşul
larda ancak çalakalem yazılabi
lir.

Devamında, yetm iş y ıllık  
edebiyat tarihim izde -ki miladı 
böyle alalım- isimler üzerinden 
bir yo l haritası çıkarsak, ilk an
da kim leri sayarsınız?

Sizin milad dediğiniz tarih 
1938'e uzanıyor. O tarihten 
sonra bu gün efsane olan isim
ler -Yahya Kemal, Tanpınar- et
kin değil. Yahya Kemal'in DER- 
GAH'lı yılları geride kalıyor. Bir 
çok şair, hikayeci adı verebiliriz. 
Böyle bir sıralama ayrı bir çalış
mayı gerektirir. Ancak edebiyat 
verimlerinden roman ağır ba
sar.

Batının bilginlerine bile filo
zof payesi vererek onları kültü
rel olarak sürekli gündemde 
tuttuğunu bizim ise bilginleri 
hamamböceklerine çevirdiğimi
zi ifade ediyorsunuz. Bu nokta
da Batı ile hangi hususlarında 
ayrılıyoruz?

Övünme ile yerme ayrıldığı
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mız nokta. Bir yazar göklere çı
karılmadan, yerin dibine batırıl
madan da, eleştirilip incelene
bilir. Bizde nesnel eleştiri yok. 
Siyasal tercihler sizinkilere uy
muyorsa yok sayılıyorlar. Ne 
yaptığına bakılmıyor.

Bizi biz yapan kaynaklara 
dönmekten bizi bağlayan ve 
ayıran yeni yo llar bulmaktan 
söz ederken muradınız nedir?

Sorunuzu ancak dil açısın
dan yanıtlayabilirim. Bin yılın 
verimlerinin dökümü bir fikir 
verebilir. Atasözleri, deyimler, 
Dede Korkut, halk şiiri, divan şi
iri, masallar vb. Bunlar dilimiz
de. Dilimiz de, evimiz. Evin hiç
bir katını ötekilerden ayırmıya- 
caksınız. Döküm önünüzde ola
cak. Beğendiğinizi seçeceksiniz. 
Burada kılavuzunuz Türkçe dü
şünmek olacak. Gerçekten 
Türkçe düşündüğünüzde, so
runların çözüldüğünü, yeni 
ufuklar açıldığını göreceksiniz. 
Siyasal tercihler, sizi Türkçe dü
şünmekten alıkoymasın.

Roges Arnaldez'in "İslam 'da 
Felsefi Düşünce Nasıl Kemikleş
t i? "  yazısı sizin için neden 
önemli

Yazı değil, sorun önemli. 
Kim bu konuda düşünmüşse, 
onu bilip yeni baştan düşün
mek gerek. Olaya kısa süre de
ğil, "uzun süre" içinde eğilmeli. 
Örneğin Endülüs'te bir sultan, 
İbn Rüşd'e Aristo'yu şerh etme
sini söylüyor. Paris üniversitele
rinde bir İbn Rüşd fırtınası esi
yor. Bundan telaşa düşen Hıris
tiyan alemi, Hıristiyanların Ga- 
zali'si Aquino'lu Tomasso'yu 
(Saint Thomas d'Aquin) çıkarı
yor. Yazdıkları, bir tür İhyâ.

İslam ve felsefe ilişkisi nok
tasında Seyyid Kutup'tan Necip 
Fazı I'a  uzanan mesafeli bir ba
kış var. Bu mesafeli oluş üzerin
de düşünmeyi denediniz m i?

Hemen zihnime Farabi, İbn 
Sina, Gazali, İbn Rüşd, Biruni gi
bi isimler doluşuyor. Mesafeli 
oluş derken ne anlamamız ge
rektiğini açık seçik belirtmek 
gerekir. Kelam çalışmaları da, 
dil çalışmaları da felsefeye gi
rer. İslam'ı 1400 yıllık serüveni 
içinde bütün olarak ele almak 
daha doğru olur. Yerel, siyasal 
karşı çıkışlar , sizi dar bir alana 
sıkıştırır. Bütünü göremez olur
sunuz.

Ortaçağı incelemenin İslam 
ve Batı ilişkilerini özümseme 
noktasında ne gibi katkıları ola
b ilir?

Ortaçağ, Avrupa'nın kendi 
için kurguladığı bir kavram. Ön
ce aydınlık bir çağ varmış, sonra 
karanlık çağ gelmiş. Sonra yeni
den doğuşla ışık karanlığı boğ
muş. Oysa, 500 ile 1800 arası 
dünyada ilk küreselleşme döne
mi. İslam'ın parlak dedikleri 
klasik dönemi de bu küreselleş
mede yerini alıyor. Bu ilk küre
selleşme daha çok kültürel bo
yutta. İslam yalnızca Akdeniz 
kültürünü değil, Asya'dan ge
len esintileri de işliyor. Kelile ve 
Dimne çevirisini unutmayalım. 
Hind'den gelen bu kitap Arap 
dilinin en güzel eserlerinden. 
Etkisi, tüm dünyayı dolaşmış. 
Dahası var. Ama ayrıntılara dal
mayalım. Avrupa'nın sonradan 
karanlık dediği çağda düşünce
ler fışkırmış, verimler ortaya 
konmuş. Bu verimler geniş ölçü
de Latince'ye çevrilmiş. Kısaca 
dönüşmüş, Batı olmuş. Avru
pa'nın yeniden doğuş dediği

Dostoyevski, bir halk 
çocuğu. Bize daha ya
kın. Hayatı bir roman. 
Acılarıyla, çelişkileriy
le, kıskançlıklarıyla, 
halktan biri. Daha ca
na yakın. Bir kontun 
soğukluğu yok. Azıy
la, çoğuyla bizim de 
yaşadığımız duygular.

Rönesans sözcüğü bile XIX. yüz
yılda ortaya atıldı. İçinde yaşa
dığımız ikinci küreselleşmenin 
kültürel boyutu pek yok. Daha 
çok teknik.

Postmodernizmle birlikte 
küresel entelektüel sermayenin 
önemli isimlerinden biri haline 
gelen R. Rorty'nin meselelere 
yaklaşım ındaki problemler ne
lerdir?

Rorty'ye göre, bir düğümü 
çözülmüş görmek istiyorsak, de
ğişik bir açıdan bakmamız ye
ter. Zaten o yazımda, Rorty'nin
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£ £  Kendimi bildim bileli yazın dünyasının dı- 
şında olduğumu hiç düşünmedim. Ancak 

çok titiz biriyle uzun yıllar çalışmış olmakla in
sanın böyle bir huy edinebileceğini söylüyorsa
nız bu doğru olur. Ancak geç üretimin kusur
suzluk özlemiyle doğrudan ilintisi yoktur. Bir 
kamu kurumunda çalışmak kendinizi düşünsel 
üretime bütünüyle vermeğe engel oluyor. Titiz
lik için, başlamak gerekir. O koşullarda ancak 
çalakalem yazılabilir. 3 3

değişik bakma yöntemini "batı
lılaşma" sorununa uygulasak.. 
demiştim. Yalnızca değişik bak
mak değil, "uzun süreli" bakış 
da gerekli. Tekil olaya bağla
nınca, genel akışı göremiyorsu
nuz. Hani derler ya, "ağaç or
manın görünmesine engel 
oiur."

Rus edebiyatına baktığımız
da hem siyaset hem de sanat ta
rihinde de böyle kabul gördü
ğünden m idir bilemem ama, 
Rusya kadar kadar edebiyatı et
kilemiş/etkilenmiş başka bir 
toplum sal değişme ortam ı 
anımsamıyorum. Devrim öncesi 
ve devrim sonrası yaşanan top
lumsal değişim ve değişimi ha
zırlayan etkenler edebiyat ara
cılığıyla bütün insanlığa miras 
bırakıldı diye düşünüyorum. Siz 
ne dersiniz?

"Rusya kadar edebiyatı etki
lenmiş" derseniz katılırım. Rus
ya XIX. yüzyılda iliklerine kadar 
batılılaşmıştır. XIX. yüzyıl Fran
sız edebiyatının derin etkisini 
taşır. Dostoyevski, Balzac'tan 
Goriot Baba'yı çevirir, yeni yet
me yıllarında babasına Voltai- 
re'in trajedilerinden ezbere

parçalar okur. Rus edebiyatı öy
le büyütülecek kadar etkileme
miştir. Moda olmuştur, ama bü
tünüyle Rus edebiyatı etkisi ol
mamıştır. Bizde bir zamanlar 
batılılaşma kavgası olmasaydı, 
Dostoyevski'nin Puşkin Söy
levini merak eden çıkar mıydı ?

Devamlı olarak kültür, ede
biyat ve düşünceyi konu alan 
ürünler verdiniz. Bu noktada 
bir etkilenm işlik söz konusu 
mu?

Elbette. Yıllarca o konularda 
yaşarsanız, onlar sizin havanız, 
suyunuz oluyor.

XIX. yüzyıl Rus edebiyatının 
ağır basan niteliğinin "geleceği 
okuyan bir edebiyat oluşu" ol
duğunu belirtiyorsunuz. Bu 
noktada Rus edebiyatını diğer 
ülke edebiyatlarından farklı kı
lan noktalar nelerdir?

Önce Rusya'ya bakalım. Av
rasya'nın kuzeyinde yer alıyor. 
Akdeniz kültürüyle bağlantısı 
yok. XIX yüzyılın başlarında ve 
öncesinde Rusya'da, biz III. Ro- 
ma'yız demeleri dayanaksız. 
Roma, bir Akdeniz imparatorlu
ğu. X. yüzyıla doğru, Asya'nın

doğusunda Japonlar, Buda 
inancına girerek Asya kültürü
ne katılıyorlar. Yine aynı sıralar
da Asya'nın batısında da Türk- 
ler İslam dinine girerek Akdeniz 
kültürüne katılıyor. Rusya'nın 
böyle bir mirası yok. O yüzden 
görülmemiş bir batılılaşma yaşı
yor. "Geleceği okuyan edebi
yat" nitelemesi, bulunduğunuz 
günden geriye bakarak sezilen 
bir durum. XX. yüzyılda Rus ya
zınının siyasalın dışında bir etki
si yok.

Rabindranath Tagore, Rus
ya'dan Mektuplar adlı eserinde 
her fırsatta ülkesinin (Hindis
tan) hem yönetim ini hem de 
toplumun sosyokültürel yanını 
Rusya ile karşılaştırırken, hiçbir 
ülkenin seçtiği siyasi modelin 
bir diğer ülkeye tıpatıp uyarla- 
namayacağı gerçeğine işaret 
eder. Bu noktada size göre Rus
ya'daki batılılaşma hareketi ile 
Türkiye'deki batılılaşm a hare
keti arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar nelerdir?

Rusya'daki, batılılaşmanın 
en koyusu. Türkiye Akdeniz kül
türünden geliyor. Dönüşüp Batı 
olmuş bir uygarlık daha yumu
şak, daha az keskin. Rusya öyle 
değil. Öncesi yok. Onun için yal
nızca gelecek var. Türkiye'nin 
yöneleceği gelecek daha başka. 
Tıpatıp uyamama gerçeği, her 
zaman söz konusu. Dil açısın
dan bakalım. Rusya'da, batılı
laşmadan sonra dil gelişti. Tür
kiye'nin ise, daha o tarihte belli 
ölçüde işlenmiş bir dili var. Son
radan daha başka açılımlar ol
du, olacak da. Yola çıkarken 
"öncesi var." Rusya için öncesi 
yok demiştik.

Gelelim monografi çalışma
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nız Dostoyevski'ye. Dostoyevs- 
ki'yi yazma sebebiniz nedir? Ni
ye Dostoyevski? Sizdeki yeri ne
dir?

Dostoyevski, bir halk çocu
ğu. Bize daha yakın. Hayatı bir 
roman. Acılarıyla, çelişkileriyle, 
kıskançlıklarıyla, halktan biri. 
Daha cana yakın. Bir kontun so
ğukluğu yok. Azıyla, çoğuyla 
bizim de yaşadığımız duygular.

Puşkin anısına Moskova'da 
yapılan anıtın açılışı sırasında 
geçen bir konuşma yapar Dos
toyevski. .. Dostoyevski o tarih
lerde de iyi bir yazar, büyük bir 
yazar; yapıtları pek çok dile çev
rilmiş bir yazar. Konuşma, Dos- 
toyevski'nin yapıtın girişinde 
söylediği gibi, büyük bir coş
kuyla karşılanıyor. Hem Batıcı
lar hem Slavseverler alkışlarla 
destekliyorlar. Konuşmada işle
diği konu, Rus edebiyatı ve Rus 
kültür tarih i bakımından çok 
karmaşık sorunlar içeriyor. Şu
nu sormak istiyorum: Dosto
yevski'nin bu konuşmada işledi
ğ i konuyu özetlersek, neler söy- 
lersiniz ÎDostoyevski'nin Puşkin 
üzerine konuşması o günün 
şartlarında nasıl değerlendiril
mişti, bugün nasıl değerlendiri
liyor?

Bırakın bugün nasıl değer
lendirildiğini, o konuşmanın er
tesinde çok kişi niye coşup alkış
ladık diye sormuştu. O konuş
ma, Rus ordularının Yeşilköy'e 
(Ayastafanos) geldiği tarihlere 
denk düşüyor. Bir beklentiyi 
karşılıyordu. Bugün aynı coşku 
düşünülemez bile. Günümüz 
Rusya'sında Avrasyacılık üzerin
de duruluyor. XIX. yüzyıldaki 
gibi bir duygu içinde değiller. 
Artık batılılaşmak/batılılaşma- 
mak sorunu yok. Bizde bile,

1970'lere doğru batılılaşmanın 
yerden yere vurulduğu günler 
geride kalmadı mı ? Şimdi he
def Avrupa Birliği. Ara sıra mo
la versek de, "gidiyoruz gündüz 
gece."

Dostoyevski'nin bu konuş
mada sözünü ettiği, Puşkin'ln 
Rus halk duyarlılığını açığa çı
karması nasıl gerçekleşmiş?

Yahya Kemal nasıl gerçek
leştirmişse, öyle. Bunun önce
den tasarlamış bir çizelgesi ol
maz. O noktaya koşullar getirir. 
Ortaya çıkan sonuçlar tutulur, 
benimsenir. Beklenti karşılan
mış olur.

Dostoyevski Puşkin'in bir ön
cü olduğundan söz ediyor. Puş- 
kln'ln ardılı olarak mı görüyor 
kendini?

Öyle düşünebiliriz. Ama ar
dılıyım demiyor. Dostoyevski, 
Rus halk duyarlığını açığa çıkar
mıyor. Onunki daha evrensel 
boyutta. İnsanın iç dünyasını 
seslendiriyor. Bugün Dostoyevs
ki bütün dünyada okunup sevi
liyor. Ama Puşkin için bu söyle
nemez. Bugün Türk edebiyatın
dan çeviriler yapılıyor. Ama 
Yahya Kemal'e pek rağbet yok. 
Türk halkının bir açıdan duyar
lığını açığa çıkarmak, evrensel 
boyut taşımıyor olabilir.

Dostoyevski'nin sentez ça
basını doğru buluyor musunuz?

XIX. Yüzyıl sonu Rusya'sı için 
doğru olabilir. Biz ise, sentezin 
içindeyiz. Daha doğrusu, benim 
yukarıda belirttiğim "dönüşü
mün" içindeyiz. Olanlara daha 
geniş açıdan, "uzun süre" çer
çevesinde bakmalıyız. Siyasal 
kavganın içinde, onun ateşiyle 
düşünmek yanıltıcı olabilir.

Nurdan Gürbilek'e göre 
Dostoyevski'nin bizim edebiya
tım ızdaki ruh akrabaları, bizim 
yeraltı çilekeşlerim iz Oğuz 
Atay, Cemil M eriç ve Yusuf Atıl- 
gan'dır. Meriç'in kendini 'ezeli 
mağlup ve mağdur' olarak ta
nımlamasından hareketle yapı
yor Gürbllek bu çıkarımı. Dosto
yevski'nin genelde Türk edebi
yatı/düşüncesi özelde Cemil 
Meriç üzerindeki etkisini nasıl 
özetlersiniz?

Dostoyevski'nin Türk edebi
yatı üzerinde etkisinden söz 
edemem. Bu bir araştırma ko
nusu. Ama Türk düşüncesi üze
rindeki etkisi bana pek yok gibi 
geliyor. Belki batılılaşma tartış
malarının yapıldığı yıllarda, tar
tışanlar Dostoyevski'den alıntı
lar yapmış olabilir. Ama bu sa
dece kendi savundukları düşün
celeri desteklemek içindir. 0 yıl
larda örneğin Yer Altından 
Notlar çevrilmemişti.

Cemil Meriç'in 'ezelim ağlup 
ve m ağdur' tanımlaması Jur- 
nal'inde geçer. Cemil Meriç Jur-
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"Floransa görselde bulmuş 
kendini;Endülûs düşünselde. ."  
diyorsunuz. Bunu biraz açar mı
sınız?

Floransa deyince resimler, 
heykeller akla gelir. Endülüs de
yince, İbn Hazm, İbn Tufeyl, İbn 
Rüşd vb. İbn Haldun ve İbn el- 
Hatib gibi tarihçiler de Endü
lüs'te bulunmuştur. Bunun 
önemli bir fark olduğunu dü
şünmüştüm.

na/'e içini döktüğü yıllar
dan sonra Mağaradaki- 
ler"i yazdı. Etkiden çok 
ruh yakınlığı demliyiz.

Felsefe Tarih ve Ede
biyat üzerine adlı kitabı
nızda Fransa özelinde 
Arap edebiyatına olduk
ça yoğun bir ilg i olduğu
nu görmek mümkün. Ne
cip Mahfuz, Corci Zey- 
dan, Tevfik Elhakim. . .
Bu ilg iyi nasıl açıklarsı
nız? Çağdaş Arap edebi
yatının Türkçe'deki seyri 
hakkında neler söylene
b ilir?

Batıda, Nobel'den 
sonra, Arap edebiyatına 
ilgi arttı. Ancak birçok 
Arap batı dillerinden bi
riyle yazıyor. Çağdaş 
Arap edebiyatının da Türkçede 
yansımaları oldu, eserler çevril
di. Ancak bu edebiyatın Türkçe
de seyrinden söz edemeyiz. 
Arap edebiyatının en parlak dö
nemi iyi bilinmiyor. Çağdaş dö
nemi merak etmek için Türk dü
şünce ve edebiyatının dünyaya 
açılması gerekir. Öylesine bir 
coşku yok şimdilerde. Böyle bir 
açılım, yalnız Arap edebiyatıyla 
sınırlı olmamalı.

D illere destan Endü
lüs'ün destanının yazılma
yışının sebebi nedir sizce?

Destan, bir beklentinin 
sonucudur. Küçük Porte
kiz, Afrikayı güneyden do
laşıp Hind'e uzanan Vasco 
di Gama'nın destanını din
lemek, övünmek için Ca- 
moens AsLuciadas'ı yazdı. 
Destan ısmarlanmaz ama 
toplumda bir beklenti olu
şur. Destancı da buna 
uyar. Amerikanın keşfedil
diği yıl, Endülüs haritadan 
silinir. Toplum kalmayın
ca, beklenti de olmaz.

Peki gerek Türkçe ede
biyatının, gerekse de dün
ya edebiyatının gidişatın
dan memnun musunuz? 

Türkçe özel girişimlerle 
büyük bir çeviri dönemi içinde. 
Bir anlamda çok malzeme top
landı. Şimdi iş, bunlar üzerinde 
konuşup tartışmak. Bir eleştiri 
ve karşılaştırma coşkusu gereki
yor. Her an patlak verebilir. 
Dünya edebiyatından söz ede
bilmek için hazır olmadığımı 
düşünüyorum.

Söyleşi için teşekkür ederim 
Teşekkür bizden.

■

k ü l t ü r

Kül‘ür
051İJVİA1̂

öZKUL

Kültür ve Küreselleşme / Osman Özkul / Açılımkitap

•  K ü ltü r kavramı etrafında yapılan tartışm alar, kü ltü rün  fe lsefi yo rum lan
•  Küreselleşm e sürecinde, kü ltü re l as im ilasyon , kü ltü re l entegrasyon, 

kü ltü rle r arası fa rk la r ve çatışm alar
•  Kü ltüre l kü rese lleşm enin  dünyayı g loba l köye çevirm esi
•  Sosyal, ekonom ik, d in i, e tn ik  ve kü ltü re l boyu tla rıy la  kürese lleşm en in  tezahürleri
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www.kitappinari.com  
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“BUĞDAYIN İÇİNİ DÖKMESİ GİBİ” 
YAZILAN ŞİİRLER: AĞIR MİSAFİR

Ali EMRE

I brahim Tenekeci; kendisiyle 
I bütünleşen bir dikkat ve du- 
" yarlık eşliğinde hayatı taraz
lamaya, sözlüğünü onarmaya 
ve artık âşinâsı olduğumuz sa
mimi ve sevimli bir yaklaşımla 
dizeler kurmaya devam ediyor.

Ağır M isafir, Tenekeci'nin 
Profil Yayınları'ndan çıkan yeni 
şiir kitabı.

72 sayfadan oluşan kitapta 
tam 40 şiir yer alıyor. Kitap "Su 
Seviyesi", "Hayat Şartları" ve 
"Düzenli Birlikler" başlığını ta
şıyan üç bölüm altında topla
nan şiirlerden oluşuyor.

Şu belirlemeyi en başta dile 
getirmekte yarar var sanırım: 
Bütün yeniliklerine, ilginçlikle
rine, aranışlarına ve uzaklaşma
larına karşın; evimizin kırk yıllık 
konuğu gibi bir duruşa / ko- 
numlanışa sahip Ağır Misafir.

Yerini yadırgamıyor. Hayal 
kırıklığı yaratmıyor. İçimizi in
citmiyor. Somurtmuyor. Lafa 
nereden başlayacağımız konu
sunda, onu nasıl ve hangi özen
le ağırlayacağımız konusunda 
bizi ikirciklenmeye yöneltip te
reddütte bırakmıyor.

Yerini pekiştiriyor bilakis. 
Çayından bir yudum daha ala
rak, kaldığı yerden konuşmaya

devam ediyor. Anlatısını yeni 
serüvenlerle, tanıklıklarla, göz
lem ve deneyimlerle zenginleş
tirerek yapıyor elbette bunu. 
Fakat yukarıdan bakarak ko
nuşmuyor. Yabancılaşmıyor. 
Yapaylıktan uzak duruyor. Ken
dini ağırdan satmaya yeltenmi
yor.

Büyümeyen, büyümeye dire
nen, çocuk evrenini .asla ve tam 
anlamıyla terk etmeyen bir bi
linç güzergâhı bu kitapta da 
açıkça hissettiriyor kendini. Anı
lar, hatırlayışlar ikinci önemli 
eksen. Hayata, dünyaya, diğer

Şaşkınlığımı gizleyecek bir yer 
bulamadım şiirden başka.

Rabbim ne der?

insanlara ve doğaya saygı; bil
gece şaşkınlık ve öğrenmenin 
bitimsiz hayreti eşliğinde biçim
lenen bir başka damarı Teneke
ci şiirinin.

Geniş anlamıyla düşünülme
si gereken bir "aile" olgusu ve 
doğallığını yitirmeyen bir "ma
halle bilinci" de öne çıkıyor ay
nı zamanda:

Pusu kurmazdı kimse, suyun 
başına

Gitmezdi çöpe hurmanın çe
kirdeği

Bilird i yolu bütün mevsim
ler,

B ir damla su, yaprağın ucun
da

Dünya derdik, böyle bir yer.

Hiçbir şeyi tek başına yeme
Diyen sahabenin sözünü
Karıncalar tutuyor ancak
İnsan olmanın verdiği güzel

lik
Soluyor durmadan, bir bak.

Acele etmeden yazıyor İbra
him Tenekeci.

Dünyadan, kitaplardan, do
ğadan, tanık olduklarından öğ
rendiklerini özümseyerek, ken
di sözlüğünde gezdirerek kuru-
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yor dizelerini. Kendisi çok incinip heyecan- 
lansa bile; incitmeden, uluorta saçıp dök
meden, boca etmeden konuşuyor okuyu
cuyla.

Bu kitabında da sözlerini damıtmaya 
önem veriyor; ekonomik ve arı duru bir 
söyleyişle çıkıyor karşımıza. Sakin, sevecen 
bir söz dağarı eşliğinde; kendi hayat bilgi
sini pekiştirip paylaşmaya çabalıyor. Bizzat 
elleriyle, gözleriyle, yüreği ve zihniyle do
kunup halleştiği hayattan edindiklerini te
mize çekiyor şair:

Camiden eve dönerkenki ferahlık 
Sadece müminlerin bildiği,
Şiir böyle bir şey m i?

Ne güzel, dökmek, şiirle içini;
Aynaya bakarken okunacak o dua;
Güzel yarattın beni, ahlâkımı da 
Güzel kıl; namaz gibi...

Şiirini, şiir söylemedeki güzergâhını sar
sacak yaklaşımlardan uzak duran bir şair 
duruşu var Ağır MisafıYde.

Tenekeci okurunun da buna alıştığını, 
şiirin böyle bir beklenti içinde oluştuğunu 
söylemek mümkün sanırım. Biçim ve bi-

çemle fazla oynamayan, yolunu / vadisini 
değiştirmeye pek yeltenmeyen, üstündeki 
giysiye alışan, söylemek istediklerini ilginç 
ve züppece arayışlara ezdirmeyen, tevazu- 
yu elden bırakmayan bir tutum bu. Kimi 
zaman tekrara düşer gibi görünse de gü
cünü, sevimliliğini de buradan alıyor Tene
keci şiiri. Ne yaptığını, niçin öyle yaptığını 
bilip kavradığınız için zorlanmadan, ya
bancılık çekmeden sokulabiliyorsunuz bu 
şiirin coğrafyasına.

Güzel buluşları, farklı yaklaşımları, 
uzun uzun düşünerek bulduğu belli olan 
şiir başlıkları, sıra dışı aranış ve sızlanışları, 
dile getirmek için can attıkları bile hep ona 
özgü dolayımsız, birinci elden, âşinâsı ol
duğumuz sese dokunarak ulaşıyor bize:

Öpüyor alnından hata payının 
Büküyor her gün ölümün bileğini,
Aklı ermiyor babanın telaşına 
Aklı ermiyor, ne iyi.

İbrahim Tenekecî
Ağır Misafir, Profil Yayıncılık, 
Eylül 2008.

Büyümeyen, büyümeye direnen, çocuk evreni
ni asla ve tam anlamıyla terk etmeyen bir bi
linç güzergâhı bu kitapta da açıkça hissettiri
yor kendini. Anılar, hatırlayışlar ikinci önemli 
eksen. Hayata, dünyaya, diğer insanlara ve do
ğaya saygı; bilgece şaşkınlık ve öğrenmenin bi
timsiz hayreti eşliğinde biçimlenen bir başka 
damarı Tenekeci şiirinin.
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DENEME YOLLARINDA  
SORUMLULUK VE SANAT

İ J L  teden beri insanı insan 
■ 1 yapan niteliklerin, öz-

gül ayrımların neler ol
duğu üzerinde düşünür duru
ruz. Düşünme ve dil birlikteliği
nin, özellikle konuşma/söz yanı 
bizi daha çok sarar, kuşatır, et
kisi altına alır. Ama asıl önemli 
olanın yazıya geçmiş söz oldu- ! 
ğu, zaman zaman gözümüzden 
kaçar. Bir an düşünelim: Yazı 
olmasaydı biz insanlardan geri
ye ne kalırdı? Yazı insanın var
lık koşuludur, yaşama koşulu
dur. Yazı ile karşılaştırıldığında 
söz daha az buyurgan bir ileti
şim aracı olsa da böyle bir ileti
şimin tamamen hafızaya teslim 
olmasından dolayı bizden he
men sonraki kuşakların beden- J 
sel varoluşlarıyla sınırlı kalırız | 
ve sonunda da unutulup gide
riz. Oysa yazıya geçmiş, yazılı 
olarak sunulmuş olan düşünce
ler eşzamanlı ve artzamanlı ola
rak bizi çok ötelere götürebi
lir/götürür; bizi bedenimize, 
şimdi ve burada olana sözün 
her anlamında tam da, somut 
olarak bağlanmaktan kurtarır; 
kendimizi aşmamızı sağlar.

İnsan yaşamını/varoluşunu 
tüm ayrıntılarında en iyi biçim
de veren yazma türüdür dene
me; alanlararası bir yazma et
kinliğidir deneme; hiçbir dizge
ye tam da yerleştirilemeyen ya-

Asım ÖZ

sam dünyası gibi deneme de şu 
| türden ya da bu türden bir yaz- 
| ma etkinliği değildir. Daha çok 

öyküleriyle bilinen Yıldız Rama- 
zanoğlu, bu kez Bağdat Frag- 
mam{2008) ile deneme türünün 
sınırlarında dolaşarak somutla
şan yazma eylemi ile bize ulaş
maya, bize kendini (aslında bizi 
bize) açmaya çalışarak, öteden I 
beri gündeminde yer verdiği iz- 
leklere bir kez daha yöneliyor; 
büyük bir titizlikle ve kendine 

I özgü anlatım tutumuyla yazma 
eyleminde (deneme yazarlığın
da) derinleşiyor; tüm yaşanan
ları kimi kez eleştirel olarak ki
mi kez sahiplenerek ele alıyor.

Çok Bileşenli Şahitlik

Bağdat Fragmanı adlı kitapta 
toplanan yazıların hepsi de 
2000'li yılların özellikle de Do
ğu Konferansı ile başlayan akti- 
vitelerin ruhunu içinde barındı- 

| ran bütünsel çabanın ürünü. Bir 
kısmı internet ortamında okura 
sunulmuş, sonradan da kitap 
bütünlüğünde yer alarak ya
yımlanmıştır. Ramazanoğlu bu 

J  denemelerinde dünyayı yazı
yor, olanca kıyı-bucağıyla, girdi- 
çıktısıyla, acılarıyla, yıkımlarıyla, 
paylaşımlarıyla, dayanışmasıyla, 
iktidarlarıyla, muhalefetleriyle j  
dünyayı kendince yansıtmak is

tiyor denemelerinde. Kitap me
kân düzleminde Afganistan, 
Irak, İran, Cibuti, Saraybosna'ya 
ve daha pek çok yere uzanıyor. 
Kitapta Doğu Konferansı, Barı- 
şarock, Bosna Genç Müslüman- 
lar Teşkilatı gibi oluşumlara da
ir değiniler ve tanıklıklar da yer 
alıyor. Ramazanoğlu kitabı için: 
"Bu kitap kifayetsiz kelimeler
den oluştu" diyor. "Bomba ve 
tel örgü medeniyetinin kendi
mizi de soğukkanlılıkla sorgula
mamızı engellememesini dile
yerek. Derinlikli ve yüce bir 
ütopya uğruna enerjimizi bir
leştireceğimize inanarak. Kötü
lüğün arızi olduğunu, aslolanın 
iyilik olduğunu bilerek..."diye 
de devam ediyor. Böylece yaza
rın deneme yoluyla insan dün- 

| yasında, bireysel gelip geçici 
j  olanda bile evrenseli yakalama 

istencinde olduğunu çıkarmak 
mümkün olur. Uçak yolculuğu 
gibi en gelip geçici diye bilinen 
şeylerden söz ederken bile, in
sanın insan-olma yollarında yü
rüdüğü sürece hep gündemde 
kalacak olan şeylerden hiç ayrıl
madığını görüyoruz. Kitabın 
adı ve oluşum süreci hakkında 
şunları söylüyor Ramazanoğlu: 
"Bağdat burada bir metafor. 
Saldıranlar ve aldırmayanlarla 
birlikte insanlığın dibe vurduğu 
noktanın mekân olarak karşılı-
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Bağdat Fragmanı adlı kitapta topla
nan yazıların hepsi de 2000'li yılla
rın özellikle de Doğu Konferansı ile 
başlayan aktivitelerin ruhunu içinde 
barındıran bütünsel çabanın ürünü. 
Bir kısmı internet ortamında okura 
sunulmuş, sonradan da kitap bütün
lüğünde yer alarak yayımlanmıştır.

ğı. 2003 Bağdat işgalinden beri 
yazdığım yazıların unutulma
ması gereken tarihler, insan de
neyimleri ve tanıklıklar içerdiği 
gördüm. Elimizde bu küçük mü
tevazı yazılar topluca bulunsa 
iyi olur diye kitaba dönüştür
mek istedim. Unutmak suç di
ye." Yazarın bu algısı burjuva 
deneme yazarlarında gördüğü
müz yaşadığı ülkenin, içinde 
bulunduğu toplumsal ortamın 
sorunlarına kayıtsız kalarak sa
hiciliğini yitiren, insanlık düşma
nı yaşam biçimlerini değiştirmek 
için eleştirmeyen deneme yazar
lığından ayrıldığı en temel nok
tadır (Yener;2008:19). Öte yan
dan henüz ayrıntılar üzerine ka
fa yormaya yabancı, düşünme 
alışkanlığından yoksun biri için 
bu denemeleri okumak kâbus
tur nerdeyse! Apaçık: Deneme, 
gazetelerdeki köşe yazıları gibi 
hazır lokma değildir; bilimsel bir 
makale gibi sabrımızı zorlamasa 
bile, yerine göre bir cümle ya da 
paragrafı tekrar okumayı açıkça 
şart koşar çünkü.

Deneme çok bileşenli bir ya
pıdır; deneme sınırsızlığın sınırı
dır; deneme bitmemişliktir, ya
şamın kendisidir. Kitabın türü 
deneme ancak deneme türünü 
bir hayli ihlal eden bir yanı da 
var. Buradan yazarın bir yazı tü
rü üzerine görüşlerini değil, 
ama yazarın kendi düşünme ve

sunum tarzını deneme türünde 
ortaya koyuşundan hareketle 
yazarın denemeyi nasıl anlam
landırdığını da çıkarabiliriz. 
Adorno'ya göre deneme, bir ya
zarın herhangi bir konuda duy
gularını, düşüncelerini gelişigü
zel biçimde ve engelsizce dile 
getirmesi değildir Hele bunları 
ilk kez kendisi hissediyor ve dü- 
şünüyormuşçasma ortaya sür
mesi hiç değildir. Bugün "dene
me" adıyla bildiğimiz türün ku
rucularından Montaigne'de ise 
Adorno'nun tam tersine böyle 
bir özgürlük ya da başına buy- 
rukluk vardır deneme özelinde. 
Ama her ikisinde de ortak olan 
nokta şudur: Deneme türü de
nildiğinde bireyin düşünme ve 
temelli bir bakış açısı geliştirme 
ihtiyacından söz ediyoruz de
mektir. Bağdat Fragmanı bu 
çerçevede Adorno'nun dene
meyi anlamlandırma biçimiyle 
Montaigne'nin uygulama tarzı 
arasında yer alır kanımca. Röne
sans yazarı için, her şeyin yeni 
başlıyor oluşundan dolayı başı
na buyrukluk kaçınılmazdır. 
Bağdat Fragmanı Doğu Konfe
ransı çalışmaları sırasında olu
şan günceden değiniye uzanan 
denemelerden oluşması nede
niyle Montaigne'nı anımsatır. 
Bu çeşitlilik Uğur Kökden'in de
neme anlayışıyla da paralellik 
gösterir. Uğur Kökden deneme

nin sınırları noktasında şunları 
ifade eder: "İnancım o ki, dene
me kendisine sınır çizmemeli- 
dir; çizemez. O, özgür ufuklara 
açılmış bir yazış türüdür. Söyle
şiden anıya, gezi notlarından 
öyküye, günlükten yazınsal 
eleştiriye, özyaşamöyküsünden 
"portre"ye dek, çok çeşitli alan
lara yaklaşır ya da o kıyılardan 
uzaklaşır. Bir bakıma, tüm bu 
tekniklerin içsel etkileşimi; bir
birine geçişi sayılabilir."(An
daç; 1999). Oysa Adorno için de
neme her zaman "kültürel ola
rak önceden biçimlendirilmiş 
belli nesneler hakkında spekü- 
lasyon"dur.Edebiyat Yazıları' 
nda yer alan bir dipnotunda, 
Lukâcs'ın Ruh ve Biçim ler kita
bındaki "Denemenin Biçimi ve 
Doğası Üzerine" denemesinden 
şu bölümü alıntılar: "Deneme 
daima zaten biçim lendirilm iş 
bulunan bir şeyden bahseder ya 
da en iyi ihtim alle var olmuş bir 
şeyden; yani boş bir hiçlikten 
yeni şeyler çekip çıkartmak yeri
ne sadece bir zamanlar yaşamış 
şeyleri yeniden düzenlemek, 
deneme için özseldir."(Adorno; 
2004). Deneme(ci)nin ikili göre
vini de konusunun bu özgüllü
ğü ("bir şey", "belli nesneler") 
ve "zaten biçimlendirilmiş" do
ğası belirler. Denemenin konu
su, tikel bir görüngüdür: Bir ya
pıt, bir yazar, bir dönem, bir du
rum. Bağdat Fragmanı'nda iş
lenmiş görüngüler işte bu nok
tada Adorno'ya yakın durur: 
Mecid Mecidi, Murathan Mun- 
gan, Roger Garaudy, Michael 
Moore, Nadia Khost, Hrant 
Dink, Rachel Corrie vb. isimler 
üzerinden yaşananları ve kimi 
kültürel görüngüleri anlamlan
dırmaya çalışıyor Ramazonoğlu. 
Tek tek isimlerin oluşturduğu
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Yıldız Ramazanoğltf

"Sanat hayatla aynı anda ilerlemeli, gündelik yaşa
mı ve bakışı aşarak elbette. Hiçbir şey olmuyor
muş, ortada insanlığın imhası meselesi yokmuş gi
bi davranan steril ve soyut sanat beni çekmiyor. 
Edebi metin, üretildiği dönemin acılarına tanıklık 
etmekle kalmayıp zihinleri karıştırmalı, normalleri 
kırmalı biraz. İnsanı kendi eski haline bırakıp gitme
meli. Bir şimşek, olmadı bir kıvılcım."

tikellik üzerinden bir tümellik 
ve kolektiflik üretmeye çalışır. 
Bunu da kavramlarla gerçekleş
tirir. İyilik, adalet, sömürü, em
peryalizm, erdem, sanat vb. 
kavramları burada anımsayabi
liriz. Yani bu tümellikler olmak
sızın anlatılan tikelliklerin pek 
değeri yoktur. Yazarın edebî 
türlerin sınırlarını ihlal eden de
nemelerinin konusunun bu kav
ramsal olarak dolayımlanmış ni
teliğinin hakkını vermek için bu 
yolu seçtiği düşünülebilir. Hem 
tikel nesnesini öznel biçimde 
deneyimleyip hem de bu dene
yimi derinleştirmek ve sergile
mek için nesnel işlemleri -kav
ramları- seferber eden Bağdat 
Fragmanı'nda üzerinde durulan 
noktalardan biri de sanata iliş
kin konumlanma biçimleridir. 
Burada yaşanan gerilim, dene
meler aracılığıyla kimi olgulara 
müdahale etme isteğinden kay
naklanır.

Sanatın Hakikatini Didiklemek

En genel anlamıyla sanatı basa
mak olarak kullanan tahakkü
mün karşısına sanatın tanıklık 
ve özgürleştirme sürecine yaptı
ğı katkılara da değinilir. Dene
meler, bu açıdan tıpkı sanat ya
pıtları gibi, özgürleştirici bir 
ters akıntının hizmetindedir: 
Genel emperyal kibre karşı tike
lin ve özdeşlik-dışının haklarını 
koruyarak sanat bağlamında 
bir düşünsel ufkun açılmasına 
yönelir.

Murathan Mungan'ın Çador 
anlatısından hareketle Ça- 
dor'un söylemi ile sömürgecilik 
arasında temel bir bağ kuruyor 
yazar. Çador tipi eserlerin dün
ya kamuoyunu ve Amerikan 
toplumunu işgallere hazırlayan

söylemleri sanatsal olarak işle
diklerini ve emperyal oryanta
list bir bakışla bu eserlerin "kur
tarılacak Müslüman kadınlar 
var ve bu beyaz adamın insanlık 
yükü." (Ramazanoğlu; 2008: 
132-136) anlayışını yaygınlaştır
dıklarını düşünen Ramazanoğ
lu, Murathan Mungan'ın edebi 
değerini reddedemiyor ama bu 
kitabın yazarı için tam bir talih
sizlik olduğunu belirtiyor. Sanat 
yapıtı ve sanatçı ilişkisi, bir yö
nüyle bizi, yapıtın arkasında, 
onu üreten kişinin karmaşık il
meklerle dokunmuş olan kimli
ğine yönlendirirken, öte yan
dan yapıtın kendisini, kurulmuş 
bir bütünlük olarak algılamaya 
zorlar. Murathan Mungan'ın

Çador (2004) anlatısının ahlakî 
temellerini sorgularken içkin 
eleştiriden ziyade aşkın eleştiri
ye yaslandığı görülmektedir Ra- 
mazanoğlu'nun. İçkin eleştiri, 
kültürel ve düşünsel ürünleri 
sadece kültür ve düşüncenin 
kendi kıstaslarıyla değerlendir
mektir; aşkın eleştiri ise bu 
ürünlerin tarihsel/toplumsal be
lirleyicilerini araştırmak anlamı
na gelir. İçkin eleştiri, tek başı
na kaldığında, tarihin kültür 
üzerinde bıraktığı izleri, "yara 
izlerini" gözden kaçırır. Ama 
aşkın eleştiri de kültürel nesne
lerin ve biçimlerin özerkliğini 
reddederken, kültürü bağımlı 
kılan güçlerle bilinçli olarak he
saplaşır. Kültürün sanatın göre
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li özerkliğini benimseyen Rama- 
zonoğlu Çador örneğinden ha
reketle her zaman için bu göre
li özerkliğin sağlanamayacağını 
da ortaya koyar. Kuşkusuz, ya
pıtın, kendini ele vermesi, bize 
açılması, bizim onu tanıma ve 
anlama konusunda gerçek bir 
çaba göstermemiz sürecinde is
ter istemez okumalarımız kav
ranabilir bir bağlama ihtiyaç 
duyduğundan aşkın eleştiri bir 
zorunluluk olarak karşımıza çı
kar. Aksi halde, kendimizi, ya
pıtla aramızdaki ilişkiyi salt ya
pıtın örüntüsü ile sınırlamak 
durumunda kalırız ki bu da bizi 
sanatsal düzenbâzlıklardan 
kurtaramaz.

Doğu Konferansı İstanbul 
Buluşmasının Yıldızı: Mecid Me- 
cidi başlıklı yazı da ise "Sanat 
bölgedeki ana gövdelerimizden 
biri olmak zorunda. Batılı sa
natçılara da açık olan ama ağır
lığın Doğu'ya kaydırıldığı sergi
ler, festivaller, bienaller düzen
lenmesi gerekiyor" diyerek sa
natçıların komşuluk ilişkilerini 
pekiştirecek kültürel aktivitele- 
re katkı yapmalarının gerekli 
olduğunu vurgular. Bunu ya
parken de Çador eleştirisinde 
ortaya koyduğu eleştirilerini yi
neler: "Sanatın insanlara nasıl 
yaşamaları gerektiğini öğret
mek isteyen uygarlaştırıcılara 
malzeme ve meşruiyet sağlayan 
kullanımına karşı, doğaya, insa
na şefkat, adalet ve saygıyla yö
nelen, derin sondajlı anlama ça
balarını içeren misyonuna hep 
birlikte elvermemiz gerekiyor" 
(Ramazanoğlu; 2008:65).

Michael Moore'un Politik 
Sanatı başlıklı yazıda yazar "Sa
nat ve siyaset yan yana gelebilir 
mi sorusuna herkesin bir cevabı 
var" diyerek bir yandan sanatın

öznel bir anlatım diğer yandan 
da müteşabihattan oluşunu im
ler. Ancak bu konudaki düşün
celerini örerken daha temel ve 
öncelikli olan kavramlardan ha
reket ettiğini sezdirir. Örneğin 
hem Cengiz Aymatov gibi em- 
peryal yalanlara teslim olarak 
Amerika'm Afganistan'ı işgal 
gerekçelerinin haklı olduğunu 
ifade edenleri, hem de siyaset
ten titizlikle arındırılmış saf ve 
arı edebiyat ortamının işgaller 
karşısında sus pus oluşunu eleş
tirir (Ramazanoğlu; 2008:158). 
Sanat ve hayat ilişkisi noktasın
da ise düşüncelerini şöyle ifade 
eder: "Sanat hayatla aynı anda 
ilerlemeli, gündelik yaşamı ve 
bakışı aşarak elbette. Hiçbir şey 
olmuyormuş, ortada insanlığın 
imhası meselesi yokmuş gibi 
davranan steril ve soyut sanat 
beni çekmiyor. Edebi metin üre
tildiği dönemin acılarına tanık
lık etmekle kalmayıp zihinleri 
karıştırmalı normalleri kırmalı 
biraz. İnsanı kendi eski haline 
bırakıp gitmemeli. Bir şimşek, 
olmadı bir kıvılcım." (Öz; 2008) 
Bu yaklaşımlarıyla "sanatın si
yasetle hiçbir ilişkisinin olma
ması gerektiği düşüncesinin ta 
kendisi siyasal bir tutumdur" 
hükmünü verir. Sanat ve siyaset 
ile ilgili olarak denemeler ara
sında ifade edilen bu görüşler, 
bunlara ilişkin bağıntıların ana
lizi, sanat yapıtına ve sanatçıya 
bu analizlerin ışığında bakabil
memizi, en azından bir kez da
ha kolaylaştırmaktadır.

Kitaptaki öteki yazılar, bu 
ahlakî tasaların daha somut 
nesneler/olaylar (belirli yazar
lar, olaylar, etkinlikler ve kişi- 
ler)üzerinde denenmesi olarak 
okunabilir. Bu anlamda bu de
nemeler toplamı güçlü ve ve

rimli sonuçları olan bir eylemin 
yani emperyal doğrulara soru 
işareti koyarak erdemin aşağı
dan küreselleşmesi çabalarının 
sonucudur. Deneme kılığında, 
yazıda dışa vurulan söz artık 
düzsöz değildir, etkisözdür. 
Çünkü asıl amaç, insanın kendi
ne yakışanı yapmasıdır; sözün 
yazıya dökülmüş sunumuyla 
dünyayı değiştirmektir: Yani ya
zarın iyileştirme istencinin so
nucudur. Nermi Uygur'un dene
melerin amacını dünyayı daha 
yaşanır kılma ödevinin gereğini 
yerine getirme olarak özetledi
ği işlevselliği içinde barındırır. 
Bu denemeler toplamı (Uy
gur; 2206: 46). Kimi sanatsal gö
rüngülerin ve edebi metinlerin 
diyalektik bir çözümlemesini 
ortaya koyarken sanatın top
lumsal, siyasal ve zihinsel işlev
leri konusunda bazı çok temel 
yargılar da öne sürmekten geri 
durmayan bu denemeler. Yıldız 
Ramazanoğlu'nun sanat düşün
cesine açılan koridorlar olarak 
da görülebilir.
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KİTAP

YENİ ÇAĞIN ÇOCUKLARI 
N ur Eda Kasap

Hayykitap

'Yeni bir çağdayız; geleneksel 
yöntemlerle çocuk yetiştirmek ar
tık tek başına yeterli değil. Zama
ne çocukları, yani 'yeni çağın ço
cukları' çok farklı. Onlarla iletişim 
kurmak çok daha zor. Çocuğu
muzla etkili iletişim kurmanın yo
lu öncelikle onu ve kendimizi iyi 
tanımaktan geçiyor.' Nur Eda Ka- 
sap'ın kaleme aldığı 'Yeni Çağın 
Çocukları'nda, kişinin nasıl bir 
anne baba olduğunu ve çocuğu
nun hangi kişilik tipinde olduğu
nu bilmesi, çocuğunu yetiştirir
ken ona özel yöntemler geliştir
mesi gerektiği anlatılıyor.

SÖZÜN ERİMİ 
Atasoy Müftüoğlu

Hece Yayınları

Sözün Erimi, Atasoy Müftüoğ- 
lu'nun 1989'da yayımlanan Söyle- 
şiler'iyle 2008 Ekimine kadar çe
şitli dergilerde yayımlanan söyle

şilerini derliyor. Söyleşiler, Soruş
turma Cevapları ve İki Konuşma 
alt başlıklarından oluşan Sözün 
Erimi, 1980 - 2008 arası dönemin 
dini, insani, siyasi, kültürel ve 
toplumsal sorunlarına eğiliyor. 
Çeşitli dergilerde yayınlanan ko
nuşmalar ve soruşturma cevapla
rı, düşünce hayatımızın dünü ve 
bugünüyle ilgili tanıklıklar sunu
yor.

A. Muhsin YILDIZ

KÖR NOKTA 
Editör: Francis Fukuyama 

Çeviren: Haşan Kaya 
Profil Yayıncılık

Yakın tarihte bir dizi doğal ve 
başka türlü felaket, ayrıca -So- 
ğuk Savaş'ın birdenbire sona 
ermesi gibi- bazı hoş sürprizler 
hükümetleri ve toplumları ha
zırlıksız yakalamıştır.11 Eylül, 
dünya siyasetini ve insanların 
hayatını değiştiren, hatta yeni
den şekillendiren çok sayıda 
öngörülemeyen olay içerisinde 
en belirgin örnektir. Gelecekte 
daha fazla sürpriz beklemek 
için her türlü gerekçe mevcut
tur. Ünlü stratejisi Francis Fuku- 
yama'nın editörlüğünde hazır
lanan 'Kör Nokta' başlıklı kitap
ta, öngörüler yer alıyor.

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ
Osman Hamdi Bey'in Romanı 

Emre Caner/ Kapı Yayınları

Türk Resim Sanatı'nın en önemli 
ressamlarından biri olan Osman 
Hamdi Bey, 30 Aralık 1842'de, 
Sadrazam İbrahim Edhem Pa- 
şa'nın en büyük oğlu olarak İs
tanbul'da doğar. Çocuklarının da 
kendi gibi Avrupa'da okumasını 
arzu eden Edhem Paşa, onu 
1860'da Paris'e gönderirken, iyi

Yakın Yabancı 
Cihan Aktaş 
İz Yayıncılık

KÜRESELLÊ

Işıldayan Kelimeler Kültür ve Küreselleşme
Hazırlayan. Alim  

Kahra man/Kaknüs Yay.

Osman Özkul 
Açılımkitap

Türk Edebiyatında Yahya 
Kemal/Cahit Tanyol 

Özgür Yayınları

Kur'an ve Muhtevası 
Haşan Yılmaz 
Fecr Yayınları
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bir hukuk
çu olarak 
döneceğini 
düşünmüş
tür; ancak 
daha 16 ya
şındayken 
karakalem 
resimleriyle 
dikkat çe
ken Osman 
Hamdi, ba
basını kır- 
mayıp hu
kuk eğiti

mini tamamlasa da resim dersleri de alır, 
hatta dünyaca ünlü ressamlar Gerome ve 
Boulanger'in öğrencisi olur, bir ressam 
olarak döner ülkesine.

Çeşitli görevlerde bulunan Osman 
Hamdi'nin önemli görevlerinden biri de 
Sanayi-i Nefise Mektebi'nin (Güzel Sa
natlar Akademisi) kurucusu olmasıdır. 
Resim yapmaktan hiç uzaklaşmadan, tam 
28 yıl okulun müdürlüğünü sürdürür. Ba
tı literatürüne girmiş ilk Türk oryantalist 
ressamı olarak anılır. Birer belge niteliği 
taşıyan figüratif resimleri, Osmanlı İstan- 
bulu'ndaki hayatı yansıtır. 1906'da Pa
ris'te yaptığı, 1907'de Berlin'de sergile
nen 221 x 120 ebadındaki dev tablosu 
Kaplumbağa Terbiyecisi de bunlardan bi
ridir. Onun kaplumbağa terbiyecisinden 
bir farkı yoktu aslında.

Kaplumbağa Terbiyecisi, -Osman 
Hamdi Bey'in Romanı- çok çalışmış bir 
adamın hayatını son derece açık ve akıcı 
bir dille anlatıyor.

MAHALLE BASKISI
Prof. Şerif Mardin'in Tezlerinden 

Hareketle Türkiye'de İslam, 
Cumhuriyet, Laiklik ve Demokrasi 

Ruşen Çakır/Doğan Kitapçılık

'Mahalle Baskısı' kitabının temelleri 2 
mayıs 2007 günü ABD'nin başkenti Was- 
hington'da, Jury's Normandy Oteli'nin 
lobisinde atıldı. Türk sosyal bilimlerinin 
önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şerif 
Mardin'in Ruşen Çakır'la sohbeti sırasın
da dile getirmiş olduğu 'mahalle havası' 
ve 'mahalle baskısı' gibi kavramlar AKP 
iktidarından kaygılanan laik/çi/Iiğe du
yarlı çevreler tarafından geniş bir şekilde 
kullanılmaya başlandı. Ardından 23 ma
yıs 2008 günü ise Cemal Reşit Rey Salo- 
nu'nda düzenlenen ve bir TV kanalından 
yayınlanan toplantıda Prof. Dr. Mar
din'in yaptığı imam-öğretmen kıyaslama
sı; 'iyi, doğru ve güzel' arayışı ile Cumhu- 
riyet'in ilişkisi gibi konularda dile getirdi
ği görüşler yeni ve canlı tartışmalara yol 

açtı.
M a h a l l e  

Baskısı kitabı, 
T ü r k i y e ' d e  
'mahalle baskı
sı' kavramı 
üzerinden ya
pılan tartışm- 
ları derleyen 
bir çalışma ol
ması bakımın
dan oldukça 
önemli.

ü
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Uçak Kanadında Evliya 
Çelebi/A. Didem Uslu 

Ötüken Neşriyat

81111

M
Onanlmış Yas Bitiği 

Ali Emre 
Hece Yayınları

% i '
1 v ■ "
Siret-i Meryem  

Sibel Eraslan 
Elest Yayınları

Resmi Geçit 
Şebnem İşigüzel 
Doğan Kitapçılık

Avrupa Karikatürlerinde II
Abdulhamit ve Osmanlı İma
jı/Necmettin Alkan/Selis Yay.
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Asım-in Nesli

5 yıl önce ,iAsım"ın Nesli" düsturuyla etraflarına 
bakmadan önce, biz diyerek yola çıkan Genç Öncü
ler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Genç Ön
cüler Dergisi, Asım'ın Nesli Şiir Gecesi programıyla 
güzel bir etkinliğe daha imza attı. Mehmet Akif Ersoy

5 yıl önce "Asım"ın Nesli" düsturuyla etrafla
rına bakmadan önce biz diyerek yola çıkan Genç 
Öncüler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Her ay düzenli dergi çıkarmalarının yanında 
kendi içlerinde "Asım"ın Nesli" düsturunun ge
reklerini yerine getirmeye çalışan ekip, senenin 
belli zamanlarında ise genele hitap eden prog
ramlar düzenlemesiyle hitap ettikleri yaş grubu
nun merakını fazlasıyla çekmekte

Genç Öncüler Dergisi, Asım'ın Nesli Şiir Gecesi 
programıyla güzel bir etkinliğe imza attı.

Akif'in vefatının 72. yılında düzenlenen an
lamlı şiir dinletisi etkinliği Genç Öncüler gençleri
nin isteği ve çabalarıyla hazırlandı. Şiir gecesi 26 
Aralık Cuma akşamı Fatih Feza Sineması salonun
da başarı ile sunuldu. Şiir ve konuşmaların birlik
te sunulduğu dinleti izleyenlerin ve hazırlayanla
rın haz aldığı bir sanat gecesi oldu.

Abdulbaki Kömür, Adem Turan, Ahmet Mer
can, M. Önal Mengüşoğlu, Mevlana İdris, Murat 
Ural, Nurettin Durman, Rasim Ustaoğlu, Salih 
Battalbaş birbirinden güzel şiirleri ruhlarındaki 
güzelliklerle harmanlayarak seyircilerin beğenisi
ne sundu ve başarılı da oldu. Gecenin Mehmed 
Akif ve Asım'ın Nesli odaklı olması nedeniyle M. 
Önal Mengüşoğlu'nun Akif'in hayatını ve düşün-

OCAK '09 ÜMRAN 79


