kavramak demek. Kavramaksa, bu, arkada,
mahrem, kapalý, örtük sahayla derin
bir iliþkiye girmek demek. Bu haliyle, anlama
çabasýnýn hep mistik ve gizemli bir hava
taþýdýðý aþikâr. Rivayetlerdeki Arþimedin,
hamamdan Buldum! Buldum! çýðlýklarý
eþliðinde çocuksu bir koþturmacayla çýkýþý
anlamanýn taþýdýðý bu mistik havadan
olmalý. Kim bilir belki de, semazenlerin,
sema esnasýnda sükûn ve vecd haliyle
fasýlasýz dönüþleri de bundandýr. Daha
genel bir ifadeyle, insanýn zihnindeki
arayýþlarýný kýsýk gözlerle dalgýn bakýþlarýna
yansýtýþý; aradýðý sona yaklaþýrken de
zihninde þimþeklerin çakýþý da ayný
sebepten, anlamanýn o mistik ve efsunlu
dünyasýndandýr her halde.

Editör

ARKA PLAN: HÝKÂYELERÝN
DEVAMI ya da
GÖRÜNTÜLERÝN /
DURUÞLARIN HÝKÂYESÝ
nlamak, ara baðlantýlarý, mahrem
baðlarý, iç eðilim ve yöneliþleri,
arkadaki resimleri, görmek,

Hayatýmýzdaki eþyalarýn, olay ve
gerçekliklerin, ifade ve davranýþlarýn, fikir
ve pratiklerin farklý katmanlara sahip derin
bir dünyasý var. Kartezyen bir karþýtlýk
mantýðýný ya da Kantgil bir nomen/fenomen
ayrýmýný yüceltme çabasýnda deðiliz, ama
hayat ve sahip olduðu derin dünya,
anlatýmý kolaylaþtýrmak adýna,
görünenden görünmeyene uzanan iki
uçlu bir çizgiye yerleþtirilebilir. Hayatýn
içindeki görüntü, duruþ ve manzaralarýn
ilk bakýþta anlattýklarý hikâyelerin devamý,
yani sahip olduklarý arka plan, hep bu çizgi
üzerindeki görünmeyen alana düþer.
Toplumlarý ve toplumsal pratikleri,
kurumlarý ve kurumsal projeleri, ifadeleri,
sözleri, iliþkileri, söylemleri, davranýþlarý,
çatýþma ve gerilimleri, kavgalarý, kategorik
tasnifleri, üretilen teori ve toplumsal
hareketleri besleyen, hayatta ve canlý tutan,
anlamlý ve anlaþýlýr kýlan þey, bu, perdenin
arkasýndaki görünmeyen alandýr. Kýsacasý
hikâyeleri anlamlý kýlan þey, hikâyelerin
gerilerdeki örtülü devamýdýr. Bilgi/bilim
dünyasýndaki tasvir, tahlil ve tespit çabalarý
da, hayatýn üzerindeki o puslu ve gizemli
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havayý, alaca karanlýðý daðýtmak, görünenin
ötesindeki/arkasýndaki dünyayý fark etmek
ve hikâyelerin devamýný yakalamak içindir.
Esas itibariyle, bu görünmeyen/örtülü alanýn
ayrýntýlý ve ayný zamanda da genel geçer bir
dökümünü sunmak oldukça güç. Zira ele
alýnan, anlaþýlmaya çalýþýlan her
görüntünün/duruþun kendine mahsus ve
seçilen baðlama göre þekillenen, farklý
katmanlara sahip bir örtülü anlam dünyasý
vardýr. Ama yine de, bu dünyanýn eþkâline
dair bazý genel hususlardan,
parametrelerden söz edebilir. Niyet, amaç,
gelenek, kültür, hayat tarzý, dünya görüþleri,
paradigmalar, toplumsal/siyasal konumlar,
ideolojiler bunlardan baþlýcalarýdýr.
BültenÝLAM olarak bu sayýmýzda biz,
görünenle görünmeyenin arasýndaki gri
renkli iliþkiye, görünen/gösterilen resimlerin
arkasýndaki baþka resimlere dikkat çekmek
istiyoruz. Görünürdeki yazýlarýmýzýn
arkasýndaki niyet yani bizim anlattýðýmýz
hikâyelerin devamý bu: Anlamýn örtülü
dünyasýna dikkat çekmek. Yazýlarýmýz bu
perspektifle yapýlmýþ çalýþmalardan ibaret.
Yalnýz, geçerken belirtelim; söz konusu
sorunu ihya etmek, çözüme kavuþturmak,
sahayý baþtan sona parsellemek ve anlam
dünyasýnýn Newtonu ya da arka planlarýn
dedektifi olmayý arzulayan bir söylem
üretmek iddiasýnda deðiliz.
Bu manada Çölde Biten Þehirler baþlýklý
yazýsýyla Nail Okuyucu, Birleþik Arap
Emirliklerindeki toplum yapýsý ve sosyal
hayatýn arka planýna dair genel bir tasvir
sunuyor. Yazý, her gün hayatýn karmaþýk
örgüsü içerisinde gezinen insanlarýn, gayrý
ihtiyari, zihinlerinde gündelik davranýþ ve
tutumlarýný þekillendiren deðiþik anlam
haritalarýyla dolaþtýklarýna iþaret ediyor.
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Ali Can, Sosyolojik Olarak Müslüman Olmak
ya da Mahalle Baskýsýný Bastýrmak konulu

yazýsýyla, Türkiyedeki seçkin çevrenin
düþünce biçimiyle ilgili gözlem ve tespitlerini
kaleme alýyor. Belli bir perspektiften,
açmazlarýn üstüne yürüyen bir yazý.
Mehmet Çiçekin bilim çevresinden baþlayýp,
mahalle aralarýna kadar uzanan bilimsellik
söyleminin örtülü dünyasýný, mantýki
örgüsünü, sahip olduðu metodolojik
çatýþmalarý/kýrýlmalarý ana hatlarýyla masaya
yatýran yazýsý Modern Zamanda Bilimsel Bilgi
ve Bir Bilim Adamý Olarak Müfessir baþlýðýný
taþýyor. Önemli bir arka plan çalýþmasý.
Bilginin bilimselleþtirilmesinin yaný sýra, hayat
içerisindeki duruþlarýn sekülerleþtirilmesi,
Tanrýsal buyruklardan arýndýrýlmasý, modern
zaman dilimine ve ondaki
deðiþim/dönüþümlere hayat veren hareket
noktasýný oluþturuyordu. Salih Ýncinin Kadim
Dönemlerden Modern Zamanlara Uzanan Bir
Tuhaflýk: Tanrýsýz Bir Din Tasavvuru (Budizm
Örneði) yazýsý, Budist öðretiyi, insanlýðýn
modern dönemdeki tanrýsýz din arayýþý ve
tecrübesiyle baðlantýlý olarak ele alýyor.
Engin Bedir, Eriksonun geliþim teorisinden
hareketle Psikoloji alanýnda üretilen düþünce
ve teorilerin geri planýndaki bireysel
deneyimler ve hâkim dünya görüþüyle
baðlantýsýna iliþkin genel izlenimlerini
aktarýyor. Teoriye Dair Duygusal Kareler
baþlýklý yazý, bu yönde yapýlacak çalýþmalar
için bir deneme.
Elbiselerin gizli dünyasýný, onlarýn mutluluk,
imaj, güç ve iktidar pratiðiyle/mücadelesiyle
iliþkisini ele alan Þükrü Mutlu Karakoçun
yazýsý Benim Cici Ceketim baþlýðýný taþýyor.
Biraz ciddiyet, biraz hafiflik ve biraz da
mizah/ironi.. Hayat da bu deðil mi zaten..
Bitirirken, yine bu sayýya emeði geçen,
katkýda bulunun tüm hocalarýmýza, yazar
ve dostlarýmýza kalbi þükranlarýmýzý
sunuyoruz.

ÝÇÝNDEKÝLER
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geride býraktýklarý süreci ve geleceði nasýl
görüyorlar?

TIRMANAN TERÖR ve
ÇÖZÜM ARAYIÞLARI

PKK'YLA GEÇEN 24 YILIN KOMUTANLARI1
Fikret BÝLA

Bu sorulara yanýt bulabilmek amacýyla terörle
mücadeleye ve Türk Silahlý Kuvvetleri'ne
liderlik eden komutanlarla görüþtüm.
Bu dizide "PKK'yla geçen 24 yýlýn
komutanlarý"nýn görüþlerini bulacaksýnýz.
PKK'yla nasýl mücadele ettiklerini, PKK ve Kürt
sorununa nasýl baktýklarýný, bu baðlamda
Türkiye'nin geleceðini nasýl gördüklerini kendi
anlatýmlarýyla öðreneceksiniz.

Baþlarken
KK ile mücadelede Türkiye nelerde
hata yaptý?
Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük
sorunuyla yýllardýr mücadele ediyor.
Türkiye'nin toprak ve ulus bütünlüðünü
hedef alan ayrýlýkçý PKK terör örgütü ve
yönettiði siyasi akýmla mücadelenin askeri,
sosyal ve siyasal boyutlarý, bu sürecin devam
edeceðini gösteriyor.
Nitekim, Türkiye gündeminde, yine Kuzey
Irak'a sýnýr ötesi harekât var. PKK saldýrýlarýný
sürdürüyor. Hükümet, sýnýr ötesi harekât
için TBMM'den yetki aldý. Sýnýrda,
operasyonlar, çatýþmalar sürüyor.
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Türk Silahlý Kuvvetleri, PKK terörüyle bugüne
kadar nasýl mücadele etti? Düzenli bir ordu
olmasýna karþýn, "asimetrik savaþ" adý verilen
bu mücadeleden nasýl üstün çýktý? Mücadele
süreci devleti, Türk Silahlý Kuvvetleri'ni ve
PKK'yý nasýl etkiledi? Mücadele sürecinde
Türkiye nelerde hata yaptý? Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlý
Kuvvetleri'nin ve PKK'nýn, bu mücadelenin
baþladýðý 1980'li yýllarda durduklarý çizgi ile
bugün geldikleri çizgi ayný mý? PKK terör
örgütüyle silahlý mücadeleyi yürüten ve Türk
Silahlý Kuvvetleri'ni yöneten komutanlar,

Emekli Org. Aytaç Yalman Paþa Anlatýyor
PKK SORUNU SOSYAL AÞAMADA
ÇÖZÜLMELÝYDÝ
rg. Yalman, "PKK boyutuna girmeden
önce olayý üç döneme ayýrmak
mümkün" diyor: 1- Sosyal sorun dönemi, 2Askeri dönem, 3- Siyasallaþma dönemi.
Yalman'a göre, o dönemde sosyal istekler
bile 'yýkýcý faaliyetler' kapsamýnda görüldü.
PKK'nýn kurulmasýyla baþlayan askeri
dönemin de yeterince ciddiye alýnmadýðý
görüþünde Org. Yalman: "O dönemde
bunlara Apocular deniyor, izleniyor ama sýký
bir çalýþma deðil. Bana göre 1978-1984
arasýndaki yönetimin bu tutumu bir hatadýr
.
Paþa'dan Öcalan'ýn teslimine farklý bakýþ
Ekim 1998'de Þam, Türkiye'ye direnseydi
Suriye'ye girecek komutan olan Aytaç Yalman
Paþa, Abdullah Öcalan'ýn Kenya'da Türk
görevlilere teslim edilmesi olayýna farklý
bakýyor. Bu konuda þu yanýtý verdi:
Dipnot
1 Metin, Bilanýn ayný baþlýklý yazý dizisinden kýsaltmalar
yapýlarak alýnmýþtýr. (BÜLTENÝLAM)

"Bence, ABD Irak'a müdahaleye çok önceden
karar vermiþti. Öcalan'ý paket yapýp teslim
etmesi bununla ilgilidir. ABD, Irak'a
müdahale ederken Kürtlere dayanmak
istiyordu. Bu iþi Barzani ve Talabani'nin
desteðiyle yapmayý planlýyordu. Abdullah
Öcalan ise Barzani ve Talabani'ye alternatifti.
Bana göre ABD, Barzani'yi, Talabani'yi
güçlendirmek, onlarýn manevra alanýný
geniþletmek için Öcalan'ý Türkiye'ye teslim
etti. Barzani ve Talabani için hem Öcalan'ý
alternatif olmaktan çýkardý hem de Türkiye'yi
memnun etmiþ oldu. Ama PKK'yý da tümüyle
sýfýrlamadý. Bugün ABD'nin Barzani'den ve
Talabani'den aldýðý destek ve onlara verdiði
destek, koruma ve saðladýðý olanaklar,
benim bu düþüncemin doðru çýktýðýný
gösteriyor. Ben bu nedenle de Öcalan'ýn
1999'de teslim edilmesini bir kýrýlma noktasý
olarak saydým."
Aytaç Paþa, ABD'nin, Türkiye'nin askeri ve
siyasi hakimiyet saðlayarak 1996'da baþlattýðý
Ankara sürecini, 1998'de keserek, Barzani
ve Talabani'yi "Washington süreci"ne
yönelttiði kanaatindedir. Bu geliþme ile
Ankara'nýn bir anlamda devre dýþý býrakýldýðý
ve Washington'un Barzani ve Talabani ile
anlaþarak, Irak'a müdahale sürecini o
dönemden baþlattýðý görüþündedir. Aytaç
Paþa'ya göre, ABD'nin Irak'ý iþgalinden sonra
Kürt liderlere verdiði destek ile Öcalan'ýn
Türkiye'ye teslim edilmesi bu baðlamda
deðerlendirilmesi gereken geliþmelerdir.
Ýþte kýrýlma noktalarý
Aytaç Paþa, PKK'nýn terör ve siyasallaþma
sürecinde önemli kýrýlma noktalarý olduðunu
vurguladý. Olayýn bu kýrýlma noktalarýnýn
yaþandýðý ulusal, bölgesel ve uluslar arasý
konjonktürün koþullarý dikkate alýnarak
analiz edilmesi gerektiði üzerinde durdu.
Aytaç Paþa'ya göre kýrýlma noktalarý þunlardý:

1-15 Aðustos'ta PKK'nýn Eruh ve Þemdinli
baskýný,
2-1989'da Berlin duvarýnýn yýkýlmasý,
3-1991'de Sovyetler Birliði'nin yýkýlmasý,
(NATO stratejilerindeki deðiþikliðin Türkiye
tarafýndan algýlanmamýþ olmasý. Bölge
politikalarýnýn saðlýklý bir þekilde
düzenlenmesine engel olmuþtur.)
4-1991 Birinci Körfez Savaþý, (Uzaktan keþif
harekâtý dahil)
5-1994 terörün baský altýna alýnma
döneminin baþlamasý, üstünlüðün ele
geçirilmesi,
6-1996 Ankara süreci, (Kuzey Irak'ýn tam
denetim altýna alýndýðý yýllar)
7-1998 Washington mutabakatý, (Bölgedeki
Kürt liderlerin Amerika'ya davet edilmesi ve
Amerika'nýn bölgedeki etkinliðinin baþlamasý)
8-1999'da Öcalan'ýn yakalanýp Türkiye'ye
teslim edilmesi,
9-1 Mart tezkeresi, (ABD'nin kuzeyden cephe
açma talebiyle ilgili tezkere bu tarihte TBMM
tarafýndan reddedildi.)
10-Nihayet, Mart 2003'te ABD'nin Irak'ý iþgal
etmesi.
Aytaç Paþa'ya göre, Türkiye bu kýrýlma
noktalarýnda baþlayan süreci zamanýnda
doðru okumalý ve ekonomik, sosyal, siyasal,
askeri tedbirleri yine zamanýnda almalýydý.
Aytaç Paþa, Türkiye'nin yapmasý gerekenleri
zamanýnda yapamadýðý düþüncesinde. Böyle
olduðu için de sorunun daha da
büyüdüðünü ve alýnan önlemlerin de arzu
edilen sonuçlarý tam vermediðine iþaret
ediyor.
Söz konusu süreçlerin baþlangýcýnda gerekli
önlemlerin zamanýnda alýnmamasý nedeniyle
de sorunun baþka bir boyuta taþýndýðýný

7

vurguluyor. PKK'nýn siyasallaþma aþamasýna
bu kýrýlma noktalarýnda baþlayan süreçlerle
ulaþabildiðine dikkat çekiyor.
Org. Yalman'ýn analizi:
Bir asimilasyon olmamýþ
Aytaç Paþa, tugay, kolordu ve ordu komutaný
olarak PKK ile mücadelenin askeri yönünün
her aþamasýnda görev yaptý. Ancak, bu
mücadelenin sadece askeri boyutuyla deðil
diplomatik boyutuyla ilgili görevlerde de
bulundu. Suriye ile iliþkilerde 'Adana
Mutabakatý'nýn müzakereleri ve
baðýtlanmasýnda etkili bir isimdi.

Oysa, bizler o dönemde, 'Kürt yoktur' diye
eðitilmiþiz. Kürtleri, Türklerin kolu olarak
görüyoruz. Ortalýkta iþte daðlarda gezerken,
karda yürürken kart-kurt sesleri çýktýðý için
Kürt denilmiþtir, gibi tarifler dolaþýyor. O
dönemde sosyal istekleri bile biz 'yýkýcý
faaliyetler' kapsamýnda görüyoruz.
Bu durum iki noktayý gösteriyor:

Jandarma Genel Komutanlýðý sýrasýnda da
Suriye ile hem askeri hem diplomatik
iliþkilerde önemli bir iþlev gördü. Bu yönleriyle
Aytaç Paþa'nýn sorunun siyasal, sosyal ve
kültürel boyutlarýyla ilgili analizi de önem
taþýyor.

1-Biz olayýn sosyal yönünü görmemiþiz,
dolayýsýyla sorunu zamanýnda görmemiþiz,

Aytaç Paþa'ya, yaptýðýmýz sohbet sýrasýnda
bu konudaki görüþlerini de sordum.

Þu yönüyle önemli:

Aytaç Paþa, sorunun üç dönemi olduðunu
belirterek þu analizi yaptý:
PKK boyutuna girmeden önce olayý üç
döneme ayýrmak mümkün:
1-Sosyal sorun dönemi
2-Askeri dönem,
3-Siyasallaþma dönemi.
Sorunun sosyal boyutu eskidir. Aslýnda
Türkiye'nin sorunu henüz sosyal boyuttayken
görmesi ve doðru okumasý gerekirdi. Bu
yapýlabilseydi sorun belki sosyal
aþamadayken çözülebilirdi. Ancak, maalesef
bunun yapýlamadýðýný görüyoruz. Henüz
terör boyutuna gelmeden sosyal aþamada
sorun çözülebilseydi çok daha iyi olurdu.
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Bu açýdan baktýðýmýzda, o aþamada sorunun
'kendini ifade' olarak tarif edildiðini
görüyoruz. Dilini konuþmak, þarkýsýný,
türküsünü dinlemek istiyor, kültürünü
yaþamak istiyor.

Sorunun sosyal boyutu nedir?

2-Bir asimilasyon olmamýþ.
Bunlar önemli tespitler.

Cumhuriyet dönemindeki isyanlardan sonra
1938'den 1970'e kadar terör yok. Sosyal
sorun dönemi dediðim, bu dönemdir. Tabii
bu dönemde de siyasi alanda bazý illegal
Kürt partisi kurma giriþimleri var. Ama
görünürde bir þey yok.
1970'lerden itibaren ise Doðu Devrimci
Kültür Ocaklarý (DDKO) var. Bu da çok
önemlidir. Henüz PKK gibi bir terör olayý
yok. DDKO var örgüt olarak. Bu da kapatýldý
ve davasý yýllarca sürdü. PKK öncesinde bu
tür dernekler, örgütler ve gizli partiler var.
Bir þekilde sosyal-siyasal alana çýkmak, o
alanda yer tutmak istiyorlar.
Belki sorun bu boyuttayken bazý sosyal
önlemler alýnabilmiþ olsaydý, bugünkü
boyutuna gelmeyebilirdi.
Askeri dönem dediðim dönem ise 1978
yýlýnda Fis köyünde PKK'nýn kurulmasýyla

baþlayan dönemdir. Bu tarih terör döneminin
baþlangýcý olarak alýnabilir. Ancak Türkiye o
tarihte de bu olayý görememiþtir. PKK
1978'de kuruldu ama ciddi terör eylemini
1984'te yapabildi, Eruh-Þemdinli baskýnýyla.
1978'den sonra Abdullah Öcalan Suriye'ye
geçti. Bekaa'da kamp kurdu. 1982-1984
arasýnda ciddi hazýrlýk yaptýlar. Türkiye bunun
da farkýnda deðildi. O zaman askeri yönetim
var. Ancak, Apo-PKK olayý nedir, bunlar ne
yapýyorlar, hazýrlýklarý nedir diye ciddi bir
çalýþma yok. Yönetim pek ciddiye almýyor.
O dönemde bunlara 'Apocular' deniliyor.
'Apocular' diye kayýt tutulup izleniyor ama sýký
bir çalýþma deðil bunlar. Bana göre 1978-1984
arasýndaki yönetimin bu tutumu bir hatadýr.
Olayýn ciddiyeti 1984 Eruh-Þemdinli baskýnýyla
ortaya çýkýyor. PKK terörünün baþlangýcý olarak
bu tarih alýnabilir. Bu baskýnlardan sonra askeri
dönem, güvenlik güçlerinin silahlý mücadelesi
baþladý ve uzun bir zaman devam etti. Hâlâ
da devam ediyor.

Emekli Genelkurmay Baþkaný Orgeneral
Doðan Güreþ:
ABD-AB, TÜRKÝYE'NÝN BÖLÜNMESÝNÝ
ÝSTÝYOR
oðan Güreþ Paþa, Körfez Savaþý'nýn
tam ortasýna düþmüþtü. Org. Necip
Torumtay'ýn istifasý üzerine Genelkurmay
Baþkanlýðý'na getirildiðinde tarih 3 Aralýk
1990'dý.
ABD, Saddam'ý Kuveyt'ten çýkarmýþ ama
Baðdat'a girmemiþti. Saddam bu kez kuzeyde
isyana hazýrlanan Kürtlere döndü.
Helikopterlerle saldýrý baþlattý. Saddam'dan
kaçan 200-300 bin kadar Iraklý Kürt, Türkiye
sýnýrýna yýðýlmýþtý. Güreþ Paþa, atlayýp sýnýra
gitti. Durum neydi? Güreþ Paþa'dan dinleyelim:

"Durum hakikaten periþanlýktý. Ýnsanlar sýnýra
yýðýlmýþ, hatta geçmiþler. Sýnýra yakýn
yerlerdeki manavlarý talan etmiþler. Ýnsanlar
aç, periþan. Soðuk bir taraftan. Hudut
bölgesindeki bizim elma aðaçlarýný bile
sökmüþler. Isýnmak için yakmýþlar.
'Ýnsanlýk suçu'
Bizim vatandaþýmýz elinden gelen yardýmý
yapýyor. Mehmetçik sýrtýnda ekmek taþýyor
bunlara. Ne yapalým, ne edelim dedik?
Birleþmiþ Milletler'den yardým istemeye karar
verdik.
Bu bir insanlýk suçu. Tarih 2 Nisan'dý galiba.
Saddam bir mekanize taburla gelmiþ,
helikopterlerin dýþýnda. Ýnsanlar kaçýþýyor,
sýðýnacak yer arýyorlar. 36. Paralel çizildi.
Saddam'a bunun kuzeyine geçemezsin
denildi.
ABD Silopi'ye bir mekanize tabur kuruyor.
Biz 250 bin kiþiye nasýl bakacaðýz?
36. Paralel'in kuzeyini korumak için Provide
Comfort kuruldu. Önce, 'Çekiç Güç' denildi.
Sonra bu ismi beðenmediler. Silopi'ye
kurulan taburun komutaný ABD'li, yardýmcýsý
Türk. Bu taburun içinde bizim de bir
mekanize bölüðümüz var. Þimdi baktým
duruma, ne oluyor, diye."
'Herkes PKK'yý destekliyor'
- 36. Paralel'in kuzeyini korumak için bir güç
kuruldu. Siz de duruma baktýnýz. Ne gördünüz?
- Ýncirlik'ten uçaklar kalkýyor, koalisyon
güçlerinin uçaklarý, Kuzey Irak'ý denetliyorlar.
BM kararýna da uygun.. Ýngiliz uçaklarý var,
ABD uçaklarý var. Biz de Kuzey Irak'ta PKK
varlýðýný biliyoruz. Saddam onlarý destekliyor.
Irak ordusunun silahlarýný veriyorlar.
Ýstihbaratýmýz var.
Saddam'dan kaçan Kürtler arasýnda PKK'lý
var, diye düþünüyoruz. Fýrsattan istifade
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bunlarla birlikte belki Türkiye'ye de PKK'lý
teröristler giriyor. Kuzey Irak'taki durumdan
yararlanýp silahlanýyorlar. Bu bilgiler geliyor
bize.
Ben de Provide Comfort uçuþlarýný fýrsat
bildim. Dedim ki, ben de uçaklarýmla 36.
Paralel'in kuzeyinde uçabilirim. Keþif
yapabilirim.
- Neye karar verdiniz?
- Ben de 36. Paralel'in kuzeyinde uçaklarýmýzý
uçurmaya baþladým. Þimdi, kendi kendime
sordum: Kim var senin karþýnda? Suriye
var, PKK'yý destekliyor. Ýran var, bize karþý.
Irak var, Saddam bize karþý, PKK'dan yana.
Rus silahlarý çok ucuza ortalýkta satýlýyor.
Herkesin elinde Kalaþnikof, PKK'da bunlarla
donatýlmýþ.
.
'Dilini, kültürünü kullansýnlar, ama'
- Geleceði nasýl görüyorsunuz?
- Türkiye için bölünme riski var. Çünkü,
geçmiþten gelen bir hedef var. Her ne kadar
Abdullah Öcalan 1993'ten sonra, "Bizim
Türkiye'nin bölünmesi hedefimiz yok" dediyse
de o konjonktürel olarak sýkýþtýðý için sarf
ettiði sözlerdir. Yakalandýktan sonra da böyle
konuþmayý sürdürdü, ama bence hedefleri
deðiþmiþ deðil. Barzani ve Talabani de ayný
hedefin peþindeler. Bunu ABD de istiyor.
Ýþte ellerinde haritalar (Türkiye'yi bölünmüþ
gösteren haritalar) var.
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Cheney de istedi bunu. Kim Cheney? ABD
Baþkan Yardýmcýsý. "Batýdan baþlayýp doðuya
gidinceye kadar tek dostumuz Kürtlerdir"
dediler. Bunu söyleyen Amerika. Buna dikkat
etmek lazým. AB de bunu istiyor mu? Evet,
istiyor. Hedefleri var? Nedir hedefleri?
Türkiye'nin küçülmesi. Bir gün gelecek, birisi
ne diyecek biliyor musun, benim korkum o:
"Bunlar baþýmýza bela, verelim gitsin", diyecek

ve bakacaksýnýz Hakkâri gitmiþ, Barzani'nin
olmuþ.
Alýn sizin olsun dendiði anda ne olacak
biliyor musun? Ýstanbul'daki bütün Kürtleri
Türkler kovar. Uluslararasý açýdan
baktýðýmýzda; acaba Büyük Kürdistan'a
gidiliyor mu? Evet, gidiliyor. Emareleri belli.
ABD Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney bunu
söylüyor.
Amerikalýlarýn askeri mecmuasýnda bu
çýkýyor. Yunanistan sevincinden ne
yapacaðýný bilemiyor. Cheney, "Orada Haþimi
Krallýðý kurulsun" demiþ, "Türk devletinin
yaný sýra, Suriye ve Ýran'dan da alsýn" demiþ.
Bunlar resmi belgeli. Sonra, "Güney
Lübnan'da bir Hýristiyan devleti olsun,
kuzeyde Müslüman devlet olsun", demiþ.
"Libya diye bir devlet kalksýn, Mýsýr'a
baðlansýn" demiþ. Bütün bunlar önemli
iþaretlerdir.
Sorunun iç boyutuna bakarsak.... Þimdi,
anadillerini kullansýnlar, kültürlerini
yaþasýnlar, folklorlarýný oynasýnlar tabii. Buna
bir þey denmiyor zaten. Ama, üniter yapýyý
bozacak, Türk milleti dýþýnda baþka bir milleti
Anayasa'da kabul edecek bir durum olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun temel
niteliklerini, ulus anlayýþýný, üniter yapýsýný
kabul edeceksin.
Türk Silahlý Kuvvetleri güçlü olduðu sürece
bunu kabul edecekler. Söylediðim gibi 'al,
gitsin' olmaz. Bu kabul edilemez. Anadili
konuþmak, kültürü yaþamak baþka þeydir,
Türkiye'yi bölmek baþka þeydir. Benim
köyümde de Çeçence konuþurlar, müzikleri,
mýzýkalarý vardýr, ama sorduðunda, "Sapýna
kadar Türküm" derler. Bu devleti, bu milleti
kabul etmiþlerdir, mensup olmaktan gurur
duyarlar. Türkiye'nin duracaðý çizgi budur."

.

Org. Özkök:

'Ya þýh ya asker'

PKK SINIR ÖTESÝ HAREKÂTLA BÝTMEZ

- Silahlý mücadelenin yaný sýra Bölge Valiliði
ile valilikler ekonomik, sosyal yatýrým veya
yardým bütçesi kullanýyorlar mýydý, ortak bir
programlarý var mýydý?

onuþtuðum komutanlarýn çoðu
olaðanüstü hal (OHAL) yönetiminden
þikâyetçiydi. OHAL'e geçiþle birlikte
Güneydoðu'da bir yetki karmaþasý
yaþandýðýný, emir-komuta zincirinin karýþtýðýný
ve bunun da terörle mücadeleyi olumsuz
etkilediðini söylediler.
Bu konuyu emekli Genelkurmay Baþkaný
Hilmi Özkök Paþa'ya da sordum.
- OHAL'e geçiþin hata olduðu, yetki karmaþasý
yarattýðýna iliþkin komutanlardan gelen
eleþtiriler oldu. Siz de bölgede çalýþtýnýz, ne
düþünüyorsunuz?
- Sýkýyönetimden 1987'de OHAL'e geçildi.
OHAL, bazý illerden daha sonra tümüyle
kaldýrýldý, normal yönetime geçildi. Bu
normal idare, biliyorsunuz, Ýl Ýdaresi Kanunu
hükümlerine göre yapýlýr. Her birisinin silahlý
güçlere verdiði yetkiler ayrý. Sýkýyönetimde
çok büyük yetkileriniz var. Þüphelileri uzun
süre gözaltýnda bulundurabiliyorsunuz.
Süreyi uzatabiliyorsunuz.
Tabii, olayýn gidiþine göre daima TSK'nýn
görüþü de o yönde aðýrlýk taþýyordu. Ýlla
sýkýyönetim sürsün, denmiyordu ama
OHAL'de biraz daha yetkiler azaldý.
OHAL'in özelliði, Bölge Valiliði'nin
kurulmasýydý. Çünkü, ortada büyük bir
olay vardý. Bir siyasi cereyan ve bunu
silahýyla destekleyen bir grubun oluþmasý
önemli bir sorundu.
Hal böyle olunca, bu konuyu yerinde takip
edecek bir oluþuma ihtiyaç duyuldu ve
Bölge Valiliði ihdas edildi. Ama, benim
görüþüm, Bölge Valiliði'nin kuruluþ
çalýþmasýnýn iyi yapýlmadýðý ve sonra da
düzeltilemediði.

- Devletimiz Güneydoðu'ya çok para
harcadý. Olaylardan evvel de harcamýþtý.
Evet, ekonomik þartlar kötü, ama devlet
oraya yatýrým yapmamýþ, hiçbir þey
götürmemiþ deðil. Devlet, oraya çok þey
yapmýþ. Ama, tabii bir yere yatýrým
yaptýðýnýz zaman, o yatýrýmlardan istifade
edecek eðitim çalýþmalarýný birlikte
götürmek zorundasýnýz.
Oranýn halký, eðitim konusunda zayýf kalmýþ.
Hep birilerinden beklemiþ, ya þýhtan beklemiþ
ya aðadan beklemiþ ya TSK'dan ya
jandarmadan beklemiþ.
- Feodal bir yapýdan kaynaklanan sorunlarýn
etkisi galiba?
- Feodal bir yapý var, tabii, çok enteresandýr.
Birisinin çocuðu ölüyor. Gelen þeker ve un
miktarýný bana söyledi bir baþka tugay
komutaný arkadaþým, inanamadým.
Evlendiriyorsunuz mesela, öyle görevler var
ki, þaþýrýyorsunuz. Oðlan tarafý ne yapacak,
ne verecek, kýz tarafý ne yapacak, ne verecek?
Bunlar feodal yapý içinde belirleniyor.
Normal ekonomik iliþkiler, karar süreçleri
yok. Bunlar deðiþiyor þimdi. Mesela, yeni bir
proje yürütüyorlar. Mikrokredi diye. Birçok
kimse iþ sahibi oluyor. Organize edildiði
zaman bu iþ daha iyi olabilirdi. O dönemde
bölgeye bol bol para geldi. Ama, tetik
komutanýn elinde, cüzdan Bölge Valisi'nin
cebindeydi. Tabii bu iyi olmadý.
'Beklenti geliþtirildi'
Sýnýr ötesi harekât konusunda Özkök Paþa'nýn
ne düþündüðünü sordum:
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- Son zamanlarda, kamuoyunda böyle bir
beklenti geliþtirildi. Sanki, Irak'ýn kuzeyine
bir harekât yapýlýrsa bu iþ biter. Þehitler
verilmez. Hayýr, bitmez. Neden bitmez? Daha
evvel sýnýr ötesi harekâtlar yaptýk. Karþý
taraftaki silahlý unsurlarýn büyük bir stratejik
derinliði var. Bir tane torbasý var, vuruyor
sýrtýna 200 kilometre gerilere gidiyor. Onu
tanýyanlar, bilenler, destekleyen insanlar var
gittiði yerlerde.
Bizim gibi savaþ harekât merkezleri yok,
orduevleri yok, yatakhaneleri yok, eðitim
merkezleri yok ki gidesin vurasýn da iþ
yapamaz hale getiresin. Ama, bu harekâtýn
faydasý yok mu? Olmaz mý? Var tabii. Büyük
bir irade ortaya koyuyorsunuz. Ben bu iþi
bitirmeye kararlýyým ya da ben bu örgütün
istediði þeyin yapýlmasýna asla müsaade
etmeyeceðim, mesajýný vermiþ oluyorsunuz.
'Devlet antrenmanýný Türkiye yaptýrdý'
-Barzani ve Talabani'yle iþbirliðine Hilmi Özkök
Paþa nasýl bakýyordu?
- Aslýnda, bazen mahalli liderlere, PKK'ya
karþý bizimle iþbirliði yapsýn diye itibar etmek
bence yanlýþ olmuþtur. Mesela, ben tugay
komutanýyken Irak'ýn kuzey bölgesine giden
bütün ihtiyaç maddeleri bizden giderdi.
Güneydoðu'dan, kaçak olarak. Kaçakçýlýðý,
Þýrnak'tan bölgeye giden mallarý kontrole
tabi tutarak önlerdik. Çok muhtaç duruma
düþerlerdi. Bu mahalli liderler bir binbaþýyla
konuþayým diye yalvarýrlardý. Ama, sonra
baktýk ki, bunlar Türkiye'ye geldiler.
Kendilerine kýrmýzý pasaport verildi.
'Asker aklýmla'
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Bunlar, benim bilmediðim bazý ihtiyaçlardan
kaynaklanan hareketler olabilir. Tabii onlarý
devlet unsurlarý bir sebepten dolayý
yapmýþtýr. Yani, bunlarla iþbirliði yaparak,
orada onlara bir devlet olma antrenmanýný
Türkiye yaptýrmýþtýr.

1991 Körfez Savaþý'ndan sonra, 36. Paralel'in
kuzeyinin uçuþa yasaklanmasý, Saddam'ýn
bölgedeki etkinliðinin tamamen
kýrýlmasýndan sonra baþýboþ kaldýlar ve
devleti hemen kurmaya yöneldiler. Devlet
müesseseleþerek olunur, ben devlet oldum
demekle devlet olunmaz.
Bir devletin müesseselerinin olmasý lazým.
Gümrüðün, askerin, bankacýn olmasý lazým.
Onlar, bunu adým adým yaparken, bunlara
biz yardýmcý olduk. Ama, þu var: Bunlarý
yapmasaydýk ne olurdu? Tabii, o da ayrý bir
konu. Ne de olsa onlarla da bizim akrabalýk
baðlarýmýz var.
Bizim, nasýl saðda soldaki Türklerle,
Kýbrýs'taki, Azerbaycan'daki Türklerle
akrabalýk baðlarýmýz varsa, onlarýn da Kürt
kökenli vatandaþlarýmýzla akrabalýklarý var.
Yani, en azýndan etik sorumluluklarýmýz var.
Býrakalým mý yani?
Bir çözüm tarzý olarak buradaki geliþmeler,
bize zarar vermeden, hatta fayda verecek bir
oluþum içine girebilir mi ona bakmak gerek.
Ama, tabii, çok kiþinin bakmasý gerek, ben
asker aklýmla bütün boyutlarýný göremem.
'PKK ile mücadele eski isyanlardan çok farklý'
- Cumhuriyet dönemindeki Kürt isyanlarý ile
PKK olayý arasýndaki farký diðer komutanlara
sormuþtum. Sizce aralarýndaki fark ne?
- Fark, dünyadaki deðiþimdir. Eskiden gözetim
de yokmuþ, iletiþim de. Ne oluyor, ne bitiyor
kimse de bilmiyormuþ. Ne CNN varmýþ ne
Reuters varmýþ. Ortaya çýkan bitiyormuþ. O
zaman bunlar hallediliyormuþ. Eþkýya, isyan,
ne ise bastýrýlýp hallediliyormuþ. Ama, PKK
hareketi baþladýðý zaman, 1980'li yýllar...
1980'li yýllardan sonraki yýllar iletiþimin çok
yaygýnlaþtýðý zamanlar. Bir yerde olan her
þeyi bütün dünya kýsa sürede öðrenebiliyor,
görebiliyor. Mesela, ben bir tarihte ABD'de

büyük bir karargâha gittim, iki tane CNN'i
gösteren televizyon asýlýydý komutanýn
odasýnda. Dedi ki, 'Bizden 5 dakika önce'
veriyorlar her þeyi. Ýlk haberleri oradan
alýyorlar. Kendilerinin de her türlü muhabere
irtibatlarý var. Ama, dünyada bunlar çok
geliþtiði için gözetim var, bu gözetimden
çok istifade etti PKK.
Her zaman daha ölçülü hareket etme
zorunluluðunu yarattý. Þimdi, sonra PKK'nýn
ne farký var konusu tabii önemli. Eskiden,
ordular karþý karþýya geliyormuþ. Birer tane
silahþor çýkarýyorlarmýþ, kim kimi yenerse
onun ordusu galip sayýlýyormuþ.
Bombalama arttý
Bazen, ordular harp etmeden olay
sonuçlanýyormuþ. Bir zamanlar, ateþ
üstünlüðü saðlamak için, iki manga arka
arkaya duruyorlarmýþ, ateþ çoðunluðunu
toplayabilmek için, yanaþýk düzen eðitiminin
önem kazandýðý bir hareket yapýyorlarmýþ.
Arkasýndan, makineli tüfekler, bombalar
çýkýnca, bir bomba atýlýyor, hepsi gidiyor.
Bu sefer daðýlmýþlar, daðýnýk düzene
geçmiþler. Dolayýsýyla, olaylar deðiþiyor.
Sonra, bakmýþlar ki, bazý ordular çok
modernleþiyor, onun dýþýnda bazý ülkelerin
ordularý geliþemiyor. O zaman arada bir
asimetri doðmuþ. Bu sefer "asimetrik savaþ"
dediðimiz savaþ ortaya çýkmýþ.
Mesela, bunu Güney Amerika gibi ülkelerdeki
olaylarda çok kullanmýþlar. Zayýfýn güçlüyle
baþa çýkabilmesi için ne yapýlmasý lazým. Bu,
tabii seneler içerisinde çok geliþmiþ.
Mesela, her iki Irak harekâtýndan sonra
bombalama eylemlerindeki artýþa
bakarsanýz, teknolojinin nasýl süratle
geldiðini görürsünüz. Ben Güneydoðu'da
tugay komutanlýðý yaptýðým zamanlarda,
PKK'nýn bombalama eylemi çok azdý.
Kolordu komutanlýðýnda da ben o bölgede

çalýþtým. O zaman da çok enderdi. Þimdi,
o kadar büyük teknoloji geliþtirdiler,
uzaktan kumandalý bombalarý çok
rahatlýkla kullanabiliyorlar. Nereden nereye
geldi...
'Olay büyütülmemeli'
Irak'taki direnç harekâtýnýn ABD'lilere karþý
geliþtiriliþi de dikkat çekicidir. Uçaklarýný
düþürüyorlar ABD'lilerin, tanklarýna aðýr hasar
verdiriyorlar. Yani, bu asimetrik savaþ
geliþmeye baþladý.
Önce buna baþka isimler vermiþler, düþük
yoðunluklu harekât gibi. Düþük yoðunluklu
harekâttan ziyade, bu gruplar sayýca az
olduklarý için, Silahlý Kuvvetler bunlara ayrý
bir sistem uyguluyormuþ. Düþük yoðunluklu
harekât lafý oradan gelmiþ.
Tanký, topu, tüfeðini bulamýyorsunuz. Olaylar
pek seyrek oluyormuþ, dolayýsýyla düþük
yoðunluklu harekât denilmiþ. Benim, mesela
ilk okuduðum kitaplar, 1984'te, 'Low
Indensity Conflict' diye Ýngilizce bir kitaptýr.
Orada okudum ve orada bir cümle benim
hâlâ kulaklarýmda çýnlar. Diyor ki, 'Silahlý
Kuvvetler'in rolü bu gibi olaylarda, hükümet
ajanslarýnýn bölgeye gelip sebebi ortadan
kaldýrmak için yapacaklarý harekâta uygun
güvenlik ortamý saðlamaktýr.' Ve olaylarýn
boyutunu sabit tutmaya çalýþýr,
büyütmemeye çalýþýr.
- Türkiyede de TSKnýn PKK ile mücadelesi
böyle algýlanýp böyle uygulandý mý?
- Silahlý Kuvvetler de bunun erdemine
tamamen akýl erdirdi ve hükümetleri her
zaman teþvik etti. Hükümetler yapabildiðini
yaptý; yapamadýðýný hep biz yaptýk, Silahlý
Kuvvetler olarak. Okullar açmaktan tutun
da, saðlýk taramalarýndan, halkýn oradaki
eðitimine kadar, banyosundan tuvaletine
kadar. Olay ortadan kalksýn diye.
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Bitmesi, ümidini yitirmesine baðlý
- Sizce neden, sadece ekonomik ve sosyal açýdan
geri kalmýþlýk mýdýr?
- Sebep, sadece bu mudur, oradaki yoksulluk
mudur? Üzerinde düþünmek lazým. Orta
Anadolu da yoksul. Ýzmir'in köyleri de var
yoksul. Niye, PKK hareketi oralarda olmadý
da burada oldu? Olay o zaman neye
baðlanýyor? Bir Kürtçülük hareketi var. Bunu
kaþýyanlar var. Bunu kaþýyanlar tabii yurtiçinde
de var, dýþýnda da var. Yani, bu hareket
1984'ten beri 23 senedir devam ediyor.
23 senedir (PKK) baþarýlý olamamýþtýr. Ama,
öbür taraftan baktýðýn zaman birçok ülkede
böyle. Neden böyle? Bunun ayrý sebepleri
var. Onlar konuþulur. Onlar, taktik seviyeye
iner. 23 sene insan býkar, yani artýk yeter,
olmuyor der deðil mi? Veya, bu iþi baþka
þekilde halledelim, der.
Bu da böyle gelmiþ, bu kadar süredir gidiyor.
Bir harekâtý sona erdirecek þey, ümitsizliktir.
Yani, ümit kaybolursa olay biter. Çünkü,
çare sýrf sebebin ortadan kaldýrýlmasý deðil.
Onu da denemiþler. Mesela, Hindistan'a
baktýðýn zaman Ýngilizler refahý artýrýrsak,
milli gelirlerini artýrýcý çalýþmalar yapýlýrsa,
içerideki ayrýlýkçý hareketi zayýflatmak
mümkün olur, demiþler. Uygulayýnca,
ayrýlýkçýlýðýn daha da güçlendiðini görmüþler.
Bu da enteresandýr.

Evren'den Özeleþtiri:
KÜRTÇEYE AÐIR YASAK KOYDUK AMA
HATAYDI

14

KK denilince akla Diyarbakýr Cezaevi
gelir. Oradaki iþkence ve kötü
muamelenin PKK'yý güçlendirdiði söylenir.
Kenan Evren'e önce Diyarbakýr Cezaevi'ni
sordum:

- Diyarbakýr Cezaevi demiyorlar mý, çok
üzülüyorum, sinirleniyorum. Ben o zaman
Devlet Baþkaný'yým. Biz devleti yönetiyoruz.
Cezaevlerini yönetmiyoruz ki! Ne yani, Devlet
Baþkaný Diyarbakýr Cezaevi'ni mi yönetecek?
Cezaevleri bana mý baðlý? Sýkýyönetim
komutanýna baðlý. Sýkýyönetim komutanlarý
da bizzat gidip cezaevini yönetecek,
cezaevine bakacak deðil. Cezaevi müdürleri
var, jandarma var. O düzen devam ediyor.
"Ama Paþam" diyerek araya girdim:
Siz devletin baþýndasýnýz. Askeri yönetimin
sorumluluðu sizde. Orada olanlarý da size
baðlýyorlar...
- Tamam da, cezaevlerinde vaktiyle kurulmuþ
bir teþkilat var zaten, o devam ediyor.
- Peki, siz Diyarbakýr Cezaevinde olanlarý neye
baðlýyorsunuz?
- Benim kanaatim þu: Cezaevlerinde o
gardiyanlar, 12 Eylül öncesi dönemde çok
sýkýntý çektiler. Hatýrlarsanýz, anarþi
döneminde cezaevlerini oradaki suçlular
yönetiyordu. Ýdare onlarýn eline geçmiþti.
Mahkûmlar, gardiyanlarý yakalarlar, onlarý
döverler, rehin alýrlar Oralarýn yönetimi,
gardiyanlarýn deðil mahkûmlarýn elindeydi.
Bu gardiyanlar çok çektiler. 12 Eylül olunca
da bunlar mahkumlardan hýnç aldýlar. Tabii,
sýkýyönetim komutanlýklarý da orayý disiplin
altýna almak için, onlarýn baþýna subaylar
verdiler. Bu subaylar da eðitim yaptýrdýlar,
talim yaptýrdýlar, Atatürk ilkelerini, inkýlaplarýný
öðrettiler. Ýstiklal Marþýný söylettiler.
Eza yapýn denmedi
Mahkûmlar sonra yapýlan iþkenceleri
anlattýlar. Kitaplar yazýldý.
Þimdi bunlara eza yapýn, iþkence yapýn diye
bir þey söylenmemiþtir. Benim aðzýmdan
böyle bir söz çýkmamýþtýr. Hatta, hatýrlarým:

Bir astsubay doðuda iþkence yapmýþ. Onun
mahkûmiyet kararý geldi bana. Ben
onayladým, imzaladým. Bir polis de mahkûm
oldu. Bunlar mahkemelere verilirdi. Onu,
benim üzerime yüklemiyorlar mý?
Sanki, ben, filan hapishanedeki filan adama
iþkence yapýn demiþim gibi Sanki, iþkence,
12 Eylülden önce karakollarda yok muydu?
Bütün karakollarda vardý. Yani karakola
düþtün mü, kötü muamele yapýlýyordu. 12
Eylülde biz polisi serbest býraktýk, rahat
çalýþsýn diye. Onlar yine yaptýlar bunu.
Sorgulama yapýlýyor. Söyletebilmek için bazý
usulleri var onlarýn. Onlarý kullanarak bilgi
alýyorlar. Bunlarý Almanlar da yapýyordu,
Ýngilizler de, ABDliler de, Fransýzlar da
Onlar yapmadý mý? Vaktiyle herkes iþkence
yapýyordu. Yaptýlar, sonra 'intihar etti' dediler
Almanlar, Baader-Meinhof çetesi için...
Neden yasakladým?
- Kürtçeyi neden yasakladýnýz?
- 12 Eylülde bir hatamýz da oydu. Kürtçe
konuþmayý yasakladýk. Þöyle yasakladýk:
Konuþmalarda, mitinglerde, þurada burada
Kürtçe konuþulmayacak. Okulda filan Kürtçe
tedrisat yapýlamaz dedik. Neden dedik? Ben
Devlet Baþkanýyken, bir köyde ilkokula gittim.
Üçüncü sýnýfa mý, dördüncü sýnýfa mý girdim,
hatýrlamýyorum. Açtým kitabý, oku þunu dedim
çocuða. Kem küm, çocuk okuyamýyor.
Dördüncü sýnýfa gelmiþ, Türkçeyi okuyamýyor.
Kýzdým. Orada söyledim. Öðretmene döndüm,
Dördüncü sýnýfa gelmiþ, Türkçeyi okuyamýyor,
bu nasýl iþ? dedim. Sonradan anlaþýldý ki,
öðretmen de Kürt. Kürtçe yapýyor tedrisatý.
Döndüm ve Kürtçe yasaðýný koyduk. Kürtçe
tedrisat yapýlamaz dedik. Ama, biraz aðýr yasak
koyduk. Sonra bu yasak kaldýrýldý, ama hataydý.
Hata olduðunu sonradan anladým.
MÝLLÝYET, 03/04/06/07 Kasým 2007

CELAL BAYARIN KÜRT SIRRI
Emre AKÖZ
rtýk her türden bayram tebriki için
cep telefonu kullanýlýyor ya... Dün
gelen mesajlardan biri de araþtýrma þirketi
sahibi, siyasi danýþman Erhan Göksele
aitti ve þöyle diyordu: " Tarih bilmeyenin,
 tarih bilinci  tarih bilinci olmayanýn 
siyasal bilinci  olmayacaðýný hatýrlatmasý
umuduyla Cumhuriyetimizin 84 yýlý kutlu
olsun. "
Bu tür özlü sözleri ben de severim. Arada
sýrada kullanýrým. Ama þunu da itiraf edeyim
ki özellikle yakýn tarihimiz hakkýnda
okudukça, benim zihnim berraklaþmadý,
tersine fena halde karýþtý.
Dün  cumhuriyetten sonra en çok iþittiðimiz
söz  birlik ve beraberlikti. Sokakta bayrak
sallayan gençten, Cumhurbaþkaný Abdullah
Güle dek herkes birlik ve beraberliðin
öneminden söz ediyordu.
Ama mesela ana muhalefet partisi CHP, 29
Ekim vesilesiyle Çankaya Köþkünde
düzenlenen resepsiyona katýlmamýþtý. Niye?
" Efendim, Cumhurbaþkanýný protesto
ediyoruz. "
Dün bu haber duyulduðunda bazý internet
siteleri maytap geçti: " Kevin Costner var,
CHP yok! "
Cumhuriyet tarihinin önemli bir bölümüne
aktif olarak katkýda bulunmuþ bir partinin,
tam da böyle anlamlý bir günde ve bu þartlar
altýnda, resepsiyona katýlmamasý nasýl bir
tarih bilgisinin, tarih bilincinin ve de siyasal
bilincin sonucudur? Biri bunu bana anlatsýn.
Aslýna bakýlýrsa " tarih bilinci " biraz muðlak
bir kavramdýr. Ayný tarihi okuyanlar farklý
yorumlarda bulunabilir.
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" Tarih bilgisi " ise ondan çok daha nettir,
kesindir, nesneldir. Neticede bir olayýn
meydana gelip gelmemesine dayanýr.
Yine dün medyada sýk sýk boy gösteren
sözlerden biri Atatürk fotoðrafýnýn altýna
yazýlan " Onu çok arýyoruz " kalýbýydý.
Sanýrým þöyle bir mantýk yürütülüyor: " Eðer
Atatürk sað olsaydý, PKK gibi bir bela
baþýmýza gelmezdi. "
Haklý olabilir tabii bunu iddia edenler. Ancak
burada defalarca yazdýðým gibi, 1923 ile
1938 yýllarý arasýnda irili ufaklý 16 Kürt isyaný
oldu bu ülkede.
Biraz tarih okudunuz mu, iþte zihniniz böyle
karýþýyor. Atatürk gibi bir büyük liderin
olduðu dönemde dahi ülkenin doðu ve
güneydoðu bölgelerinde ciddi bir
huzursuzluk varmýþ.
Yani " bu açýdan " baktýðýmýzda hiç de
aranacak ya da özlenecek bir dönem deðil
o 15 yýl.
Dönemin Ýktisat Vekili Celal Bayarýn
hazýrladýðý ve özetle " Bu iþ sadece güç
kullanarak çözülmez, baþka (ekonomik,
sosyal, vs) tedbirler almalýyýz " dediði " Þark
Raporu " kaç tarihini taþýyor biliyor musunuz:
1936!
Bayarýn önerdiði tedavi þeklinin bir benzerini
geçenlerde Kara Kuvvetleri Komutaný Org.
Ýlker Baþbuðun aðzýndan da iþittik.
Vaziyete bakar mýsýnýz:
71 yýl sonra ayný konuyu tartýþýyoruz.
Benzeri sorunlarla karþýlaþan devletler bir
çözüm üretmiþ. 83 yýldýr kavga ediyor, en
azýndan 70 yýldýr da tartýþýp duruyoruz.
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Hani bilim bize yol gösterecekti?

Bu arada hatýrlatayým... Ýster " Kürt sorunu
" deyin, ister " Doðu sorunu "... Ne ad
verirseniz verin; þurasý kesin: O bölgelerin
en huzurlu, en sakin dönemi ne zaman
biliyor musunuz?
Sýký durun: Celal Bayarýn Cumhurbaþkaný,
Adnan Menderesin ise Baþbakan olduðu
1950-1960 arasý.
Ancak kimse bu türden bir tarih bilgisine
ilgi göstermiyor. Siz hiç, þu Kürt sorunu
gündeme geldiðinde, " Bayarý ve Menderesi
arýyoruz " denildiðini iþittiniz mi?
" Bu adamlar ne yaptýlar da, daha önce isyan
üstüne isyan patlatan bu etnik grubu teskin
ettiler, sýrlarý neydi " diye soran ve cevap
arayan var mý?
Ben görmedim.
SABAH, 30 EKÝM 2007

MENDERESÝN KÜRT ÇÖZÜMÜ
Emre AKÖZ
eçen gün sormuþtum: " Atatürk
döneminde irili ufaklý 16 Kürt isyaný
olmuþtu... Ne oldu da, 1950-1960 yýllarý
arasýnda, yani Celal Bayarýn Cumhurbaþkaný,
Adnan Menderesin ise Baþbakan olduðu
dönem sakin geçti?"
Cevabý birçok okurumuz merak edince
siyaset bilimci ve tarihçi Ahmet Demireli
aradým. "Sadece o dönemde deðil, 1938den
baþlayarak 1960a dek Doðu bölgeleri
sakindi" dedi.
Peki bu nasýl olmuþtu?
Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçýya
sordum. Ýki maddede olayý toparladý:

Birincisi ... " 1937deki Dersim Ýsyaný aþýrý
güç kullanýlarak bastýrýlmýþtýr. Ýsyancý
düþünce uzun süre kendini
toparlayamamýþtýr."
Dersim (Tunceli) Ýsyaný gerçekten de çok
kanlý bir biçimde bastýrýldý. Martta baþlayan
isyan ancak kasýmda son buldu.
Atatürkün manevi evlatlarýndan Sabiha
Gökçen, dünyanýn ilk kadýn savaþ pilotu
olarak bu büyük harekâta katýlmýþtý. Hatta
Atatürk, eðer isyancýlara yakalanma durumu
oluþursa intihar edebilmesi için Gökçene
kendi tabancasýný vermiþti.
Bardakçýya göre ikinci neden þu: "Menderes,
Kürt ileri gelenlerini milletvekili olarak
Meclise sokmuþtu."
Tarihe meraklý gazeteci arkadaþým Sefa
Kaplan ise 1960 darbesini yapanlardan
Numan Esinin anýlarýnda yer alan bir bölümü
gönderdi.
Darbeden sonra Milli Birlik Komitesi üyelerinden
Numan Esin; subay arkadaþlarý Orhan Erkanlý,
Dündar Seyhan, Ýrfan Solmazer, Orhan
Kabibay, Fazýl Akkoyunlu ile Menderesin
tutuklu olduðu Yassýadaya gider.
(Yürek burkan ayrýntýlar var, onlarý
geçiyorum...) Konuþma sýrasýnda Esin,
"Türkiyenin en önemli sorunu olarak
gördüðü" Kürt meselesini sorar eski
baþbakana.
Menderesin Numan Esine cevabý þu olur:
"Bizim çözümümüz demokrasiydi. Halka
vereceðimiz serbestlikle bu iþe bir çözüm
geleceði kanaatindeydik. O yönde hareket
ettik. Böylece, halký yönetime ve ülkeye
baðlama yolunu seçtik." (Devrim ve
Demokrasi: Bir 27 Mayýsçýnýn Anýlarý, Doðan
Kitap, s. 158 )
SABAH, 02 Kasým 2007

UYARI SÝNYALLERÝ
Emre AKÖZ
oðrusunu isterseniz biz o sýrada
Genelkurmayýn internet sitesinde
yayýnlanan bildiriyle, Anayasa Mahkemesinin
367 þarttýr kararýyla, cumhuriyet
mitingleriyle filan uðraþýyorduk.
Öte yandan ciddiye alýnacak tüm veriler;
onca taþ koymaya karþýn, AKPnin genel
seçimi kazanacaðýný gösteriyordu. Bunu
engelleyecek baþka ne olabilirdi?
Ýlk sinyali sosyalist  Birikim dergisinin Yayýn
Yönetmeni Ömer Laçiner verdi: Yeni Asya
gazetesinde çýkan röportajda, " Siyasetin
acýmasýz bir oyun olduðunu bilin. Bir Kuzey
Irak operasyonu AKPyi yeni krizle karþý
karþýya býrakabilir " diyordu. Kaydettik, geçtik.
( Sabah, 8 Mayýs )
Beni asýl uyandýran, ne oluyoruz diye
düþündüren ise Almanyanýn eski Dýþiþleri
Bakaný Joschka Fischerin Kanadada verdiði
bir konferansýn Türk basýnýndaki kýsacýk özeti
oldu.
Þöyle demiþti Fischer:
"Iraktaki bölünme, Ýranýn iþine geliyor...
Türkiye önümüzdeki dönemde Ortadoðuda
çok önemli bir oyuncu haline gelecek... AB
liderleri Türkiyeyi kucaklamalý ve en kýsa
sürede Birliðe almalýdýr. Türkiyeyi almamak
siyasi miyopluktur... Avrupanýn ittiði bir
Türkiyenin Rusyaya doðru kaymakta
olduðunu görmek gerekir."
Bu tür analizleri, Genelkurmay Baþkaný Org.
Büyükanýtýn 12 Nisandaki " PKKya karþý
Kuzey Irakta operasyon yapmalýyýz" sözüyle
birleþtirdiðimizde ortaya çýkan tablo
korkutucuydu.
Korkutucuydu, çünkü...
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" 1990lardaki gibi bir  gir, vur, çýk
operasyonu, ABDnin de onayýyla
yapýlabilir elbette. Peki ya iþ büyür de... 
Girdim ama çýkamýyorum ya da  Hazýr
girmiþken, çýkmasam mý durumu hasýl
olursa?.. Eðer Kuzey Irakta tutunmak
zorunlu hale gelirse; bunun siyasetteki
karþýlýðý otoriter-militer bir rejim olur." (
18 Mayýs )
Bunlar uçuk, fantastik yorumlar mýydý? Üç
gün sonra Milliyetin Washington temsilcisi
Yasemin Çongarýn " Rusya etki alanýna
girmiþ askerler var " baþlýklý konuþmasý öyle
olmadýðýný gösteriyordu. Neþe Düzelin
röportajý, Radikal, 21 Mayýs )
Ve geldik günümüze... Ecevit Kýlýç soruyor:
"ABD ile anlaþma saðlanamazsa ne olur?"
( Sabah, 5 Kasým )
Son derece önemli tespitleri olan uluslararasý
siyaset uzmaný Prof. Beril Dedeoðlunun
cevabý þöyle:
"Ýþte o zaman kamuoyu,  Ne zaman
giriyorsunuz diyecek ve Türkiye de girmek
zorunda kalacak. Bu da savaþan orduya
destek veren siyasi ve toplumsal dönüþüme
yol açar. Otoriterleþiriz. Bu arada
demokratikleþme de halt olacaðý için AB
olayý da biter. Türkiye, Ýran ve Rusya
eksenine kayar. Ýstemese de toplumsal
güvenlik endiþelerinin yerini artýk askeri
güvenlik endiþeleri alýr. Toplumsal düzeyde
de kendi vatandaþý olan Kürtler ile Kuzey
Iraktaki Kürtler ayný tarafa itilmiþ olacak.
Bu da Pankürdizme hizmet edecek bir
sonuç olur."
Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýndaki Türk
heyeti henüz ABD Baþkaný Bush ile
görüþmemiþken kaleme alýnmýþ olan
alýntýlarla dolu bu yazý okurlarýmýzý sýkmýþ
olabilir.
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Uzun lafýn kýsasý þu:

1) Kuzey Irak operasyonu, asla basit bir "
PKKyý vurma " meselesi deðil. ABDden
Rusyaya, Ýrandan ABye "herkesi" ilgilendiren
bir konu; dolayýsýyla iþin içinde hepsinin
parmaðý var.
2) Bununla da bitmiyor: Dünkü Bush
görüþmesi iç siyasetimizi de etkileyecek.
Anlaþmanýn þekline göre, orta vadede
hükümeti,  tamam mý, devam mý
konumuna getirecek.
Son söz: " Daha ne bekliyoruz, hemen girelim
" diyen milliyetçi söylemin pratikte nerelere
uzandýðýný ve hiç de iddia ettiði gibi
"milliyetçi" olmadýðýný umarým
gösterebilmiþimdir.
SABAH, 06 Kasým 2007

ANAR'IN HAZAR GRUBU ÝÇÝN YAPTIÐI
BAÞÖRTÜSÜ ANKETÝ

Baþýnýza örtüðünüz nesneyi hangi isimle tanýmlarsýnýz?

#

%

Baþörtüsü

883

79.4

Eþarp

142

12.8

Türban

67

6.0

Diðer

19

1.7

Cevap yok

1

0.1

1112

100.0

#

%

1086

97.7

Diðer

38

3.4

Cevap yok

24

2.2

1112

100.0

#

%

1075

96.7

Namus ve ahlaký temsil ettiði için

10

0.9

Siyasi kimliðimi yansýttýðý için

1

0.1

Diðer

15

1.4

Cevap yok

11

1.0

1112

100.0

#

%

Evet

1089

97.9

Hayýr

20

1.8

Cevap yok

3

0.3

1112

100.0

Baþýnýzý neden örtüyorsunuz?
Dinin emri olduðuna inandýðým için

Sizin için baþýn örtülmesi en çok neden önemlidir?
Dinimizin bir emri olduðuna inandýðým için

Anneniz baþýný örtüyor muydu?
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Baþörtüsü ile ilgili yürütülen aleyhte baskýlar sonucunda nasýl
bir karar aldýnýz?

%

Baþýmý açmadým

450

40.5

Yasaðýn uygulandýðý yerlerde baþýmý açtým

389

35.0

Peruk / þapka / bere vs. kullandým

221

19.9

Baþýmý tamamen açtým

13

1.2

Diðer

34

3.1

Cevap yok

5

0.4

1112

100.0

Baþörtünüzü çýkarma nedeniniz nedir?

#

%

Eðitimimi tamamlayabilmek için

455

73.0

Baþörtüsü yasaðýnýn kýsa vadede çözülmeyeceðini
düþündüðüm için

164

26.3

Ýþimi kaybetmemek için

140

22.5

Gelecek kaygýsý yüzünden

123

19.7

Akademik kariyerimi tamamlayabilmek için

69

11.1

Ancak bu þekilde baskýlardan uzak kalabildiðim için

60

9.6

Aile baskýsý yüzünden

31

5.0

Sýnavlara girebilmek için

15

2.4

8

1.3

Baþörtüsünü dinin asli unsurlarýndan biri olarak
görmediðim için

7

1.1

Diðer

42

6.7

#

%

Hayýr

847

76.2

Evet

185

16.6

Cevap yok

80

7.2

1112

100.0

Eþimin iþini kaybetmemesi için

Yaþadýðýnýz maðduriyetlerden sonra yargýya baþvurdunuz mu?

20

#

Sizce baþörtüsü yasaðý kim tarafýndan çözülmeli?

#

%

TBMM

232

20.9

Hükümet

172

15.5

Cumhurbaþkaný

154

13.8

Halk

99

8.9

Hiç kimse çözemez

94

8.5

Ordu

89

8.0

Bütün devlet kurumlarýnýn iþbirliði ile

84

7.6

Yargý

81

7.3

YÖK

56

5.0

Uluslararasý kurumlar

10

0.9

Diðer

39

3.5

Cevap yok

23

2.1

Baþörtünüzü çýkarmak zorunda kaldýðýnýzda neler hissettiniz?

#

%

Kiþiliðimin zedelendiðini /parçalandýðýný hissettim

441

70.8

Kendimi hakarete uðramýþ hissettim

394

63.2

Baþýmý her açtýðýmda büyük bir utanç duydum

292

46.9

Günahkar olduðumu düþündüm

290

46.5

Kendime olan saygýmý kaybettim

184

29.5

Yaþadýklarým yüzünden okuldaki baþarým düþtü

129

20.7

Kendimi yaptýðým iþin doðruluðuna / gerekliliðine inandýrdýðým
için fazla etkilenmedim

93

14.9

Baþýmý açmak zorunda býrakanlara
öfkelendim / isyan ettim

20

3.2

Çok üzüldüm

11

1.8

Diðer

21

3.4

21

Baþýnýzý örttüðünüz için iþ hayatýnýzla ilgili aþaðýdaki
durumlardan herhangi biriyle karþýlaþtýnýz mý?

22

#

%

Þimdiye kadar herhangi bir iþte hiç çalýþmadým

356

32.0

Baþýmý örttüðüm için iþ bulamadým

231

20.8

Baþýmý örttüðüm için arka planda çalýþmaya zorlandým

198

17.8

Baþýmý örttüðüm için mesleðim dýþýnda baþka bir iþ yaptým

190

17.1

Baþýmý örttüðüm için düþük ücretle çalýþtýrýldým

141

12.7

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle iþ yerinde verimim düþtü

120

10.8

Baþýmý örttüðüm için çalýþmak istediðim iþi seçme þansým olmadý

74

6.7

Baþörtüsü nedeniyle iþten atýldým

141

12.7

Peruk takmak zorunda kaldým

67

6.0

Baþýmý örttüðüm için iþimde kariyer yapamadým

36

3.2

Baþýmý örttüðüm için iþ yerinde kötü muameleye maruz kaldým

33

3.0

Baþörtülü olduðum için iþ yerinden ceza (para / uzaklaþtýrma) aldým

26

2.3

Baþýmý açmak zorunda kaldým

21

1.9

Ýþ hayatýmda herhangi bir sorun ile karþýlaþmadým

16

1.4

Baþörtülü olduðum için iþten ayrýlmak zorunda kaldým

15

1.3

Baþörtüsünün sorun olmayacaðý iþ yerlerinde çalýþmayý tercih ettim

12

1.1

Diðer

15

1.3

Cevap yok

86

7.7

Baþýnýzý örttüðünüz için aþaðýda sýralanan psikolojik sýkýntýlardan
herhangi biriyle karþýlaþtýnýz mý?

#

%

Medyada yer alan bazý olumsuz haber ve yorumlardan dolayý
onurumun incindiðini hissettim

740

66.5

Devletin bazý kurumlarýnýn baþýný örtenlere karþý tutumu nedeniyle
ülkeme olan güvenim sarsýldý

711

63.9

Hukuka olan güvenim sarsýldý

674

60.6

Suçlu gibi muamele görmek beni üzdü

602

54.1

Diðer insanlara göre kendimi daha çok baský altýnda hissettim

508

45.7

Peruk takmak zorunda kaldýðým için kendimi baþkalaþmýþ hissettim

185

16.6

Psikolojim bozuldu ilaç tedavisi gördüm

102

9.2

Herhangi bir psikolojik sýkýntý ile karþýlaþmadým

42

3.8

Diðer

33

3.0

Cevap yok

21

1.9

Baþýnýzý örttüðünüz için aþaðýda sýralanan sosyal yaþantýnýzla
ilgili durumlardan herhangi biriyle karþýlaþtýnýz mý?

#

%

Kamu kurumlarýnda diðer vatandaþlara göre bana farklý davranýldý

573

51.5

Sorun çýkabileceði endiþesiyle belli ortamlara gitmemeye baþladým

563

50.6

Bazý kesimler tarafýndan dýþlandým

406

36.5

Baþýmý örttüðüm için sokakta taciz edildim / hakarete uðradým

312

28.1

Sosyal hayattan çekilmek zorunda kaldým

205

18.4

Sosyal yaþantým ile ilgili bir sýkýntý yaþamadým

103

9.3

Arkadaþlarýmla olan iliþkilerim bozuldu

97

8.7

Ýçinde bulunduðum cemaat ve gruplar baþýmý açmam konusunda
baský uyguladý

50

4.5

Okuldan ayrýlýnca erken yaþta evlendirildim

26

2.3

Diðer

30

2.7

Cevap yok

50

4.5

Baþýnýzý örttüðünüz için eðitiminizle ilgili bir maðduriyete
uðradýnýz mý?

#

%
25.2

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle okulumu býrakmak zorunda kaldým

280
276

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle okulda baþýmý açmak zorunda kalmak
baþarýmý düþürdü

215

19.3

Eðitimim ile ilgili hiçbir maðduriyete uðramadým

161

14.5

Baþýmý açmak zorunda kaldým

55

4.9

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle üniversite okuyamadým

44

4.0

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle eðitimime ara vermek zorunda kaldým

43

3.9

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle akademik kariyer yapamýyorum

28

2.5

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle eðitimime yurt dýþýnda devam etmek
durumunda kaldým

26

2.3

Baþörtüsü yasaðý nedeniyle istediðim alanda üniversite eðitimi
alamadým

20

1.8

Eðitim aldýðým dönemde yasak yoktu

18

1.6

Eðitimimi bitirdikten sonra baþýmý örttüm

16

1.4

Baþörtülü olduðum için okuldan uyarý-kýnama-uzaklaþtýrmasoruþturma cezalarý aldým

15

1.3

15
11
51
130

1.3

Baþörtülü olduðum için okulda taciz edildim / hakarete uðradým

Peruk takmak zorunda kaldým
Sýnavlarda baþýmý açmak zorunda kaldým /kalýyorum
Diðer
Cevapyok

24.8

1.0
4.6
11.7
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Hangi aþamada eðitiminize ara vermek zorunda kaldýnýz?

#

%

Üniversiteden ayrýlmak zorunda kaldým

113

40.9

Yasak nedeniyle üniversite sýnavýna giremedim

68

24.6

Lisans üstü eðitime devam edemedim / býraktým

42

15.2

Üniversiteden atýldým

13

4.7

Diðer

4

1.4

Cevap yok

36

13.0

276

100.0

Ýmkanýnýz olsa aþaðýdaki ülkelerden
hangisinde yaþamak istersiniz?

#

%

ABD

159

Herhangi bir AB ülkesi

YAÞAMAK
ÝSTEMEYENLER

#

TOPLAM
(%)

%

14.3 905 81.4

48

4.3

1112 100.0

257

23.1 812 73.0

43

3.9

1112 100.0

Ýran

83

7.5

975 87.7

54

4.9

1112 100.0

Suudi Arabistan

214

19.2 845 76.0

53

4.8

1112 100.0

Türkiye

1013 91.1

7.4

17

1.5

1112 100.0

82

%

CEVAP YOK

#

Aþaðýdaki düþüncelere katýlýyor
musunuz? (1)

#

%

KATILIYORUM
(%)

KATILMIYORUM
(%)

FÝKRÝM YOK /
CEVAP YOK
(%)

1- Baþörtülü kadýnlarýn toplumsal hayattan
dýþlandýðýný düþünüyorum

84.4

13.1

2.5

100.0

2- Yasalarýmýzýn, kadýn-erkek eþitliðini saðlamak
açýsýndan yetersiz olduðunu düþünüyorum

77.3

14.5

8.2

100.0

3.2

95.2

1.5

100.0

4- Ýçinde yaþadýðým toplum baþörtülü kadýnlarýn
çalýþmasýný hoþ karþýlamamaktadýr

45.0

50.3

4.8

100.0

5- Baþýný örtmeyen kadýnýn günah iþlediðini
düþünüyorum

53.4

35.6

11.0

100.0

6- Kadýnlar evlenecekleri kiþileri kendileri
seçebilmelidir

98.6

0.4

1.0

100.0

7- Kadýnlar baþýný örtmeden de dindar olabilirler

77.2

15.9

6.9

100.0

2.1

97.3

0.6

100.0

3- Baþörtülü kadýnýn yerinin evi olduðunu
düþünüyorum
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YAÞAMAK
ÝSTEYENLER

8- Erkek, eþini aldatýrsa, hoþ karþýlanabilir

TOPLAM
(%)

Aþaðýdaki düþüncelere katýlýyor
musunuz? (2)

KATILIYORUM
(%)

KATILMIYORUM
(%)

FÝKRÝM YOK /
CEVAP YOK
(%)

83.8

7.8

8.4

100.0

10- Namus yüzünden insanlarýn öldürülmesini
normal karþýlýyorum

3.9

92.2

4.0

100.0

11- Kadýnlarýn çalýþýp ekonomik baðýmsýzlýðýný
saðlamasý gereklidir diye düþünüyorum

85.6

9.3

5.1

100.0

12- Toplumdaki ahlaki yozlaþmadan baþörtülülerin
de etkilendiðini düþünüyorum

93.6

4.1

2.2

100.0

6.0

90.7

3.2

100.0

14- Baþörtülü kadýnlarýn hem eðitim, hem de
kamu kurumlarýnda çalýþma hakký olmalýdýr

99.2

0.6

0.2

100.0

15- Arkadaþ seçimimde kýlýk kýyafet belirleyici
deðildir

85.6

12.8

1.7

100.0

16- Baþörtü yasaðý sorununun kýsa sürede
çözülebileceðine inanmýyorum

79.7

16.3

4.1

100.0

17- Sadece baþýný örten arkadaþlarýmýn yanýnda
kendimi rahat hissederim

12.4

85.7

2.0

100.0

18- Baþörtüsüne karþý olanlarýn demokrasi ve
insan haklarýna inanmadýðýný düþünüyorum

92.8

4.1

3.2

100.0

19- Baþý örtmek laikliði tehlikeye düþürmez

95.3

2.7

2.0

100.0

20- Baþörtüsüne karþý olanlarýn aslýnda
baþörtüsünün temsil ettiði deðerlere karþý
olduðunu düþünüyorum

90.9

5.1

21 - Çocuðumun yurtdýþýnda / yabancý dilde eðitim
veren bir okulda eðitim görmesini isterim

53.4

38.7

7.9

100.0

22- Ülkemizde dindar insanlara baský
uygulanmaktadýr

92.3

4.9

2.8

100.0

23- Türkiye'de laiklik tam anlamýyla
tanýmlanmamýþ bir kavramdýr

90.0

7.3

2.7

100.0

24- Aile içinde kadýn ve erkeðin eþit hak ve
sorumluluklara sahip olmasý gerektiðini
düþünüyorum

87.5

10.0

2.6

100.0

25- Baþýmý örtme þeklim kendimi ifade etme
biçimimdir

79.7

16.4

3.9

100.0

26- Baþörtüsünün siyasi bir malzeme yapýlmasýný
doðru bulmuyorum

95.9

3.1

1.1

100.0

27- Baþörtülülere karþý olanlar aslýnda baþörtülüleri
tanýmýyor / tanýmak ve anlamak da istemiyor

96.4

2.2

1.5

100.0

9- Baþörtülü kadýnlarýn sorunlarýna önem
vermeyen partiye oyumu vermem

13- Erkeklerin çok eþli olabilmesini normal
karþýlýyorum

4.1

TOPLAM
(%)

100.0
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TOPLUM/TÝPOLOJÝ
TASVÝRLERÝ
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W. Kozak

Nail OKUYUCU

ÇÖLDE BÝTEN ÞEHÝRLER

irleþik Arap Emirliklerini tek bir
terkiple anlatmak istediðimizde
galiba en güzel ifade bu olur: Çölde
biten þehirler  Ýfadenin ortasýnda yer alan
bitmek fiili, her iki manasý da kastedilerek
kullanýldý; iki manasýný da ifade edecek þekilde:
ortaya çýkmak ve sona ermek  Her biri
küçüklü büyüklü birer þehirden ibaret olan
Arap Emirlikleri, yirminci yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda, özellikle de son otuz yýlda bitmiþ,
yani ortaya çýkmýþ. Ne bir nehir kenarýnda ne
de ormanlarla kaplý bir bölgede (yani
insanoðlunun tarih boyunca þehirleri ve
dolayýsýyla da medeniyetleri medeniyet
kelimesinin þehir manasýna gelen medine
kelimesinden türediðini de hatýrlayacak olursakkurduklarý bölgelerde) kurulmuþ bu þehirler.
Ýkinci manaya gelince; þehirlerin etrafýný uçsuz
bucaksýz çöl topraklarý ihata ediyor, yani çölün
baþladýðý yerde þehir bitiyor, þehrin bittiði
yerde çöl baþlýyor. Þehre ait son binadan sonra
sizi ilk tozlu çöl topraðý karþýlýyor. Çöl de, þehir
de ince ama keskin hatlarla ayrýlmýþ birbirinden.
Þehir büyüdükçe çöl küçülüyor, þehir
geniþledikçe çöl daralýyor

Tarihi seyir
Çölün ortasýnda, belki bir benzerinin daha
dünyada görülmediði þekilde yükselmiþ
þehirlerden oluþan Birleþik Arap Emirliklerinin
tarihine göz atacak olursak; bugün bu devletin
bulunduðu topraklar genel olarak Arap
Yarýmadasý ile ayný kaderi paylaþmýþ. Osmanlý
devleti, on altýncý yüzyýlýn baþlarýnda Memlüklü
devletine son verdiðinde, doðal olarak

Arabistan yarýmadasýnýn da hâkimi haline
gelmiþti. Ancak Osmanlý, baþlangýçta
yarýmadanýn doðusuna doðru fazla sokulmadý
ve eman alarak o bölgelerde daha serbest bir
yönetim anlayýþý sergiledi. Ta ki ilk sömürgeci
devletlerden olan Portekiz Krallýðýnýn gemileri
Hint Okyanusunda varlýklarýný hissettirene
kadar. Yabancý bir gücün, kendisine baðlý
topraklarda nüfuz edinmeye çalýþmasý
karþýsýnda Osmanlý, bu tarihten itibaren
bölgede hükümranlýðýný daha fazla
hissettirmeye çalýþmýþ.
Ancak Portekizlilerin yerini, daha kuvvetli olan
ve daha etkili bir sömürge siyaseti güden
Ýngilizlerin almasýyla bu hükümranlýk zamanla
azalmýþ ve bir vakit sonra da tamamen ortadan
kalkmýþ. Artýk bölge, Ýngiliz hakimiyetini altýna
girmiþ ve Ýngilizler on yedinci yüzyýldan itibaren
farklý þekillerde bölgede hakim olmuþ. Bölge
halkýyla 1853 yýlýnda Denizlerde Kalýcý Ateþkes
Antlaþmasý'nýn imzalanmasý üzerine bölgeye
Ateþkes Kýyýsý adý verilmiþ, 1892 yýlýnda Özel
Ayrýcalýk Antlaþmasý olarak bilinen bir paktýn
oluþturulmasýyla da Ýngiltere bölgenin dýþ
politikasýný denetim altýna almýþ. Ateþkes Kýyýsý
1873 - 1947 yýllarý arasýnda Hindistanýn
sömürgeleþtirilmesinde de çok büyük payý olan
Ýngiliz Doðu Hindistan Kumpanyasý, sonraki
yýllardaysa Ýngiliz Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan
yönetilmiþ. 1971 yýlýnda Ýngilizlerin Basra
Körfezi'nden çekilmesi üzerine, bölgedeki küçük
emirlikler, Birleþik Arap Emirlikleri adý altýnda
bir federasyon oluþturmuþ. Halk arasýnda ülkenin
bugün dahi Ýngilterenin etkisi altýnda olduðu
ve önemli siyasî ve stratejik kararlarý Ýngiltere
ile birlikte aldýðýna dair genel bir kabul var.
Söz konusu federasyon yani Birleþik Emirlikler,
bu gün yedi emirlikten teþekkül ediyor. Bunlar;
Ebû Zabî, Dübey (Ýngilizcede Dubai olduðundan
bize de öyle geçmiþ ancak aslý bu; gelin duvaðý
manasýna geliyor), Þârika, Acmân, RasülHayme, Füceyre ve Ümmü Kuveyn. En büyük
emirlik Ebû Zabî. Bu emirliðin hâkimi (emiri)
emirliklerin tamamý adýna devlet baþkanlýðý
yetkisine sahip. Dübey emirliðinin hâkimi ise
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baþbakan diyebileceðimiz bir yetkiyle nâiblik
görevini yürütüyor. Yedi hâkimden/emirden
oluþan bir Yüksek Meclisleri var. Bu mecliste
ülkenin genel idaresi yürütülüyor. Emirlikler iç
iþlerinde özerk; dýþ iþlerinde ise Ebû Zabî
emirliðine baðlý olarak hareket ediyor.

Toplumsal yapý: Kast mý sýnýf mý?
Yukarýda da ifade ettiðimiz gibi, ülkeyi
oluþturan yedi emirliðin hepsi aslýnda birer
þehirden ibaret. Bu þehirlerde dolaþýrken, bir
þey hemen dikkatinizi çekiyor: O diyarlarýn
yerlisi olmayan yýðýnla insan Sokaklarda,
çarþýlarda, adým attýðýnýz her yerde
karþýlaþtýðýnýz esmer tenli insanlarý görünce,
kendi kendinizi acaba yanlýþ yere mi geldim,
yoksa burasý Pakistan ya da Hindistan mý diye
sormaktan alýkoyamýyorsunuz. Yerli Araplar,
4,5-5 milyonluk toplam nüfusun sadece beþ
yüz binini oluþturuyor. Nüfusun geriye kalan
kýsmý ise dýþarýdan gelen göçmenlere ait.
Emirlikler Toplumu baþlýca üç kesimden
oluþuyor. Birinci kesimi, ülkenin esas sahibi ve
hâkimi olmalarýna raðmen sayýca azýnlýkta olan
Yerli Araplar teþkil ediyor. Geçtiðimiz yüzyýl
baþlarýnda neredeyse tamamý bedevî olan bu
Araplar, petrolün bulunmasý ve þehirlerin
yükselmeye baþlamasýyla yerleþik hayata
geçmiþler. Bugün ülkede yaþayan bedevilerin
sayýsý oldukça az; tabi bedeviliði bir hayat tarzý
olarak, çöl yaþamý manasýnda kabul ederseniz!
Yoksa düþünce biçimi yahut davranýþ tarzý
manasýnda bedeviliðin oraný hayli yüksek
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Ülkede bu yerli Araplar, özellikle giydikleri yerel
giysiler sebebiyle, hemen fark ediliyor. Burada
geleneksel Arap elbisesinin giyilme oraný diðer
Arap ülkelerine göre çok daha yüksek. Milli
kültürün tervici amacýyla yerliler daha çok bu
elbiseleri giyiyor. Erkekler kolalý beyaz
cellabiyelerini, kadýnlar da siyah abaylarýný
giyiyor. Yerli kadýnlarýn bu elbiseyi giyinmesi
mecburi. Ayrýca onlar, siyah uzun bir entariden
oluþan bu elbiseyi tamamlamak üzere,

baþlarýna da bir baþörtüsü takmak zorundalar.
Bu zorunluluðun kaldýrýlmasý durumunda
ülkede örtünme oranýnýn ne kadar olacaðýný
merak edip sorduðumuzda, insanlardan hep
ayný cevabý alýyoruz: Yüzde 5-10u geçmez
Toplumda ikinci kesimi, ülke dýþýndan gelen
iþadamlarý, yatýrýmcý ve iþletmeciler oluþturuyor.
Batý ülkelerinin yaný sýra Türkiye ve diðer
Ortadoðu ülkelerinden çok sayýda iþadamý
çalýþýyor bölgede. Orta sýnýf diyebileceðimiz
bu kesim, Emirliklerin ticaret ve iþletmelerinin
yürütülmesinde etkin ve hâkim bir konumdalar.
Asýl sahipleri yerli Araplar olan birçok iþletme
ve kurumun idaresi bu insanlar tarafýndan
yürütülüyor. Özellikle diðer Arap ülkelerinden
gelen insanlar, bu kurumlarýn çoðunun
yöneticisi konumunda.
Ülkedeki üçüncü kesime gelince Ülke
nüfusunun asýl çoðunluðunu teþkil eden ve
aslýnda ülkenin genel resmine ilk bakýþta rengini
verenler, bu kesime mensup insanlar. Yani Hintli
ve Pakistanlý, bunlarýn yaný sýra Bangladeþ,
Filipinler ve diðer Uzakdoðu ülkelerinden gelen
göçmen iþçiler. Bu insanlarýn, kendi
toplumlarýnda da benzer yapýlarýn olmasýndan
mýdýr, yoksa yaþadýklarý bu ülkedeki duruma
kendilerini alýþtýrdýklarýndan mýdýr bilinmez, çok
sinik, zavallý ve mazlum bir edalarý var bu
insanlarýn. Hani eline vursan ekmeðini verecek
cinsten. Bütün aðýr iþleri yapmalarýna karþýn
doðru dürüst bir haklarý yok. Sýcaðýn her þeyi
kavurduðu bu coðrafyada, bütün gün çalýþmak
zorundalar; iþ bulabilirlerse tabi! Biz oradayken
bir eylem haberi çýkmýþtý gazetelerde; yabancý
iþçiler bazý haklar talep ediyor diye: Maaþlarýna
biraz zam, kavurucu öðle sýcaðýnda bir
müddet istirahat ve soðuk su Ýnsan,
özellikle son iki talebi okuduðunda, gülsün mü
aðlasýn mý bilemiyor
Emirliklerden bizim çekebildiðimiz fotoðrafta,
genel manzara bu þekilde. Bu ülkede bütün
deðerler, teknoloji ve imar faaliyeti etrafýnda
temerküz etmiþ. Ýnsanlarýn deðeri de, bu alanlarda
yaptýklarý iþe göre artýp eksiliyor

Ali CAN

SOSYOLOJÝK OLARAK
MÜSLÜMAN OLMAK
VEYA MAHALLE BASKISINI
BASTIRMAK

odern dönemlerle birlikte, önceki
dönemlere ait her þeyi, her eþyayý
ve de her deðeri deðiþtirme
eðiliminde olan insanlýk, din ve geleneksel
ahlâk anlayýþýný da deðiþtirerek sivil din ya
da sivil dindarlýk inþa etmeye çalýþtý. Sivil din,
mezhep ve dinler üstü, belli bir kutsal
metinden baðýmsýz, sevgi dolu tanrý
inancýna dayalý sosyolojik bir düþünceydi.
Durkheimin ilk habercisi olduðu kutsalsýz
kutsallýk. Bilim ve teknoloji ilerleyip insanlarýn
iktisadi refahý arttýkça o bilinen din hayattan
kovulacak, insalar özgür kalacak ve toplumda,
eski kutsal anlayýþa ihtiyaç kalmayacaktý
Gelinen noktada bu düþüncelerin beslediði
arayýþlar gösterdi ki, yeryüzünde dinden, ilahi
ve yüce olandan baðýmsýz bir toplum, hayat
ve huzur ortamýndan bahsetmek imkansýz.
Dünyadaki bütün aklî ve ahlâkî yozlaþmalar,
ilk dinin bozulmasýna baðlý olarak ilerliyor.
Dinî ve dinî olmayan ayrýmý insaný ahlâkî
çabada pasif ve duyarsýz hale getiriyor.
Çünkü insaný dinî olandan soyutlayarak
tanýmlama çabalarý, onun þahsiyetini
parçalýyor, onu iki yüzlülüðe alýþtýran sosyal
bir hastalýk haline gelmeye baþlýyor. Ve
geliþtirilen projeler, bu yolda yaþanan
tecrübeler hep ayný bilgi duvarýna çarpýyor:
Din duygusu ve dinî hayat, insan olma
özelliðinin, insan olma sürecinin bir
parçasýdýr. Modern insan da sýrf maddî olan
bir dünyada yaþamamaktadýr.

Batý fikir çevrelerinde, çeþitli þekil, boyut,
kavram, düþünce, vesile ve vasýtalarla dine,
özellikle de Ýslama karþý yürütülen çirkin
gösterme, hakaret etme çabalarýnýn kötü
bir kopyasý/uzantýsý, farklý kavram ve
tutumlar, deðiþik uygulamalar eþliðinde
Osmanlýnýn sonlarýndan itibaren bizim
toplumumuzda da yoðun ama üstü örtülü
bir þekilde arzý endam etmeye baþladý. Ve
bugün gelinen noktada, kendini sosyolojik
olarak müslüman gören -bu tabir ilk defa
eski bir rektörden iþitildi- kimi elit, aydýn ve
yazar tarafýndan, sosyal hayatta dinî olanýn
varlýk göstermesi ve dinin doðal etkisi
mahalle baskýsý tabiri ile yaftalanmaya
çalýþýlýyor. Bu da, laikliðin ve dolayýsýyla
rejimin tehlikede olduðu gibi, artýk son
derece gülünç kaçan, bir gürültü kopartýlarak
yapýlýyor. Hatta bu yolda, Anadolu insanýna
(bidon kafa, karnýný kaþýyan adam gibi
ifadelerle) hakaret ederek ilerlemeyi
düþünenler bile mevcut. Durum, talihsizlik
ve hezeyan kavramlarýyla ifade edilebilir her
halde. Ve þimdi, ortada, mahalle baskýsý
ifadesinin üzerinden dinin sosyal iliþkilerdeki
doðal etkisini kýrmak, ötelemek ve suça
dönüþtürmek isteyen bir söylem ve bu
söylemin deþifre ettiði bir sosyolojik olarak
müslüman profili var.
Üzerine konuþtuklarý ve þekil vermek istedikleri
toplum ile algý ve anlayýþ baðlantýlarý oldukça
pürüzlü bu kiþilik tipini tanýmaya, laiklik
anlayýþýndan baþlayalým. Ýlahiyat alanýndaki
bilgisi oldukça sýnýrlý olan ve bu alanla
ilgilenmeyi de bir tür kayýp ve sakýncalý
çalýþma sayan, bütün dini literatürü neredeyse
sadece þeriat, türban, çarþaf ve Arabistan
kavramlarýndan ibaret olan bu kiþilik tipi
nezdinde laiklik, kendisi gibi olmayan,
kendisine benzemeyen her þeyi ve herkesi,
kendisine benzetme ilkesi olarak görülür.
Eldeki bütün entelektüel güç, tek taraflý bir
iktidar mücadelesi ve süratli bir iktisadî kazanç
hamlesine seferber edilir; çaðdaþlýk adýna
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toplumu dayatmalarla dönüþtürmenin
hesaplarý yapýlýrken, toplumun dinî deðerleri
ve hassasiyeti herhangi bir þekilde hesaba
katýlmaz veya dinî deðerler ancak tahribi
gerekli birer engel olarak görülür.
Bu kiþilik tipi gerektiðinde hürriyet ve
demokrasi kahramaný kesilir, sosyalizm her
an moda olacakmýþ gibi gardorabýnda asýlý
durur, zinde kuvvetler ve (istemez
görünmesine raðman) ihtilaller rüyalarýný
süsler, köy enstitülerinin matemini tutar,
hayatýnda hiç gitmediði, hakkýnda sahip
olduðu tüm bilgilerinse kliþe ve kalýp
cümlelerden ibaret olduðu Ýran ve Malezyaya
benzeme korkusu taþýr; ne olmayacaðýmýza
iliþkin ulusal korkular, kafasýnda sýk sýk deðiþir.
Bu profile göre müslümanlýk inançlarla
ilgilidir, ama bir de hayatýn (belki de
çýkar/iktidar mücadelelerinin demeliydik)
gerçekleri vardýr.
Bu tip, dini ve onun temel esaslarýný açýkça
reddetmez, buna raðmen onun bazý
hükümlerini beðenmez ve çaðdýþý bulur,
bazý ayetleri Ýlahi Kelamdan çýkarma
teklifinde bile bulunabilir. Annesi ve ninesi
de baþ örtüsü takar, ama köylüdür. Ýlk
yaratýlýþa güya inanýr; ama Ýskoçya daðlarýnda
bulunmuþ üç milyon yýllýk fosilden evrim
teorileri çýkaran haberleri manþetlere
taþýyýnca ormanlara kahredersiniz. Yine ona
göre Ramazanda meyhaneler açýk olmalýdýr,
belki bu ayda içki içen birkaç kiþiyle, her
hangi bir sebepten, kavga edenler çýkar da,
haber sýkýntýsý çekilen zamanlarda durum
kurtarýlmýþ olur, diye.
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Bu kiþilik tipinin namazla pek arasý yoktur
(tabi tercih meselesi), ama þehirler arasý
otobüslerde namaz molasý verilmesine de
tahammül edemez. Çaðdaþ medeniyeti
kendimize uyduramayýz en iyisi biz ona
uyalým diyen bu kiþilik tipimiz, dindarlýk
lafýnýn edilmesine dayanamaz, dindar
olduðunu söyleyenlere eziyet edilmesindense

enteresan bir haz duyar. Hatta kendi hakkýnýn
ancak bu yolla korunabileceðini ima eder
ve bu yöndeki hukukî ve idarî düzenlemeleri
caný gönülden alkýþlar; bu tutumun, ifadenin
en hafifiyle, ayýp olduðunu bile
düþünmeden. Bu tip, en iyimser þekli ile
vahiy dini yerine kültür dinine izin verir ama
bunun dahi gereklerini yerine getiremez ve
yine günaha girer (!).
Bu tipolojinin gezindiði çevrelerde, sürekli
olarak aydýn din adamýndan bahsedilir,
oysaki dini lüzumsuz ve zararlý saydýktan
sonra, din adamýnýn aydýn olmasýnýn dine ne
tür bir katký saðlayacaðý da bilinmemektedir.
Bu kiþilik tipinin dünyasýnda, medenileþme,
ilerleme, refaha kavuþma, cehaleti yenme
duygu ve niyetleri, laiklik adýna yapýlan baský
ve haksýzlýklarla topraða gömülmüþtür. Bu
çevrede, laikliðin kadýn haklarýnýn korunmasý
için bir güvence olduðu konuþulur durur hep.
Ama bu kadýnlarýn, asla baþörtülü kadýnlar
olmadýðý ve olamayacaðý da söylenir,
doðrudan ve dolaylý yollarla. Böylece haklarý
korunacak kadýnlarýn, ülkenin bütün
kadýnlarý deðil bazý kadýnlarý olduðu
vurgulanýr. Ayrýca bazý kadýnlarýn haklarý
korunurken, gerekirse öteki kadýnlarýn
haklarýnýn ellerinden alýnabileceði savunulur.
Ýnsan, George ORWELLin Hayvan Çiftliði
ndeki meþhur cümlesini, duruma uygun bir
þekilde kurgulayarak hatýrlamadan edemiyor:
Bütün kadýnlar eþittir ama bazýlarý daha da
eþittir. Neticede bütün bunlarý görüp
okuduktan sonra, toplumda bir tür elit
Ýslamý yaratma giriþimlerinin farklý kavram,
taktik ve stratejilerle devam ettiðine
hükmediyor insan.
Evet, sözünü ettiðimiz yazar/aydýn/elit tipinin
din eksenli hayat algýsý bu þekilde. Halbuki
bu algýnýn aksine bizim toplumumuzda din,
ince, kalýn, hafif, derin, yüzeysel yerine göre
esnek, akýþkan, iniþli çýkýþlý, dolaylý ya da
doðrudan olmak üzere, tonu ve niteliði

deðiþik de olsa, bütün müesseselerle bir
baðlantý ve etkileþim alanýna sahip.
Dolayýsýyla her þeyden önce, aydýn ve
elitlerimizin; þu dinîdir, bu dünyevîdir, þu
gelenekseldir, bu moderndir gibi
katalizörlerle dinin özü ve hedefi ile örflere
ve sosyal alýþkanlýklara karýþmýþ þeklini
birbirinden ayýrmaya çalýþmalarý, en azýndan
içinde yaþadýðýmýz toplum için pek mümkün
görünmemektedir. Buna raðmen bu
aydýn/elit çevre tarafýndan, tüm sorunlarýn
çözümünün daima bu tür dinî/gelenekseldünyevî/modern vs. tasniflerine dayanýlarak
dinin aleyhinde bir yönde aranmasý ve
dindarlýk görüntülerinin bastýrýlmaya
çalýþýlmasý o arzulanýr huzur ortamýnýn
oluþmasýna en küçük bir katký saðlamýyor.
Sonuçta bu arayýþlar, eskiden beri Türk aydýný
ile toplumun arasýný açmakla kalmýyor, ayný
zamanda aydýnlarýn toplumsal gerçekliðe
uzaklýðýný da gözler önüne seriyor.
Gelelim mahalle baskýsýna Kendi
hesabýma bu tabir, bana, Kureyþ müþrikleri
tarafýndan Mekkede, Haþim ve Muttalib
oðullarýna karþý uygulanan ve üç yýl süren sýký,
acýmasýz içtimaî-iktisadî kýsýtlamayý hatýrlatýr.
Müþrikler bu kýsýtlama kapsamýnda,
Müslümanlarýn ýsrarla peþine düþtüðü (!)
dinî ilke, deðer ve söylemden uzaklaþmalarýný
saðlamak üzere, çarþý ve pazarlarýn onlara
giden yollarýný kesmiþler, böylece oralara
yiyecek girmesini engellemiþlerdi. Bu
uygulamalar, hiç þüphesiz, mahalleyle
baskýnýn kolkola ilerleyiþiydi. Bunun üstüne
burada Hz. Lûtun mahallesi (Özellikle kavim
kelimesini kullanmadým) de hatýrlanýrsa, iktidar
ve çýkar mücadelesine girildiðinde mahallebaský dostluðunun ne kadar tüketici olduðu
anlaþýlmýþ, mahallede baský çeþitliliði ya da
baskýda mahalle zenginliði saðlanmýþ olur.
O zaman görülür ki, egemenliðini koruma
arzusu içerisinde, mahallesi deðiþebilen
baskýnýn, insanlara sunduðu þey, kaba ya da
estetize edilmiþ acý ve iþkencedir. Ve bugün,

iktidar sevdalýsý her mahallenin, köyün ve
hatta þehrin türlü türlü baskýsý vardýr. Baskýlarýn
havada uçuþtuðu bir yerde, neredeyse, tek
dayanak noktasý ise hukuktur. Temel hak ve
özgürlüklerin hukuki güvence altýna alýnmasý
ve uygulamalarla bunun korunmasýdýr. Aksi
halde, þimdilerde olduðu gibi, bir mahalle
baskýsýndan söz edip, mahalleliye baskýlardan
baský beðendirmek suretiyle mükemmel bir
komedi üretilebilir.
Öte yandan mahallenin Osmanlý-Türk
kültüründen gelen geçmiþine baktýðýmýzda,
mahalle, þehirlerin hatta köylerin aileden
sonraki en önemli birimidir. Kültürümüzde
millî olan mahallî olandan süzülerek geliyor.
Çok zengin ve çok fakir ayný mahallede oturur
ve mahallenin zenginleri fakir komþularýndan
da sorumludur. Mahalle, aile içi iletiþimin
dýþýnda en yoðun iletiþimde bulunulan
mekansal örgüttür. O, dayanýþma ve iyi
iliþkilerin ifadesidir. Yani kötülüðü, kötü olaný
emretmez. Mahallede imece vardýr, yardým
vardýr, mahallenin birliði ve yardýmlaþmasý
vardýr. Mahalle bir konuyu iyi olarak
addediyorsa onda bir iyilik kýrýntýsý vardýr.
Herkesin birbirini tanýdýðý, birçok iþin beraber
yapýldýðý, birçok hizmetin ortaklaþa faaliyetlerle
karþýlandýðý, iktidar mücadelesinden ve
mühendislik projelerinden uzak bu eski
mahalle yapýsý, baskýyý deðil ancak nizam ve
dengeyi özendirir. Böylece mahalle; toplumun
bütün kesimlerine total bir þekilde nüfuz etme
idealinin ötesinde, toplumu mümkün olduðu
kadar kendi geleneksel seyrine býrakma
eðiliminde olan esnek ama ilkeli bir sistemin
en önemli taþýyýcý birimlerinden biri olur.
Bugün o mahalleyi kendi istedikleri gibi
yönetemeyenler, kendi deðerlerini
benimsetemeyenler, mahallelinin yapýp
ettiklerini baský unsuru olarak göstermeye
çalýþmaktadýr. Kaldý ki mahalleli onlarýn
beklediði istikamette bir þey de
yapmamýþken.
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BÝLÝMSEL BÝLGÝLER,
SEKÜLER DURUÞLAR
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Mehmet ÇÝÇEK

MODERN ZAMANDA
BÝLÝMSEL BÝLGÝ ve
BÝR BÝLÝM ADAMI OLARAK
MÜFESSÝR

Bilginin Oluþumu
ilgi felsefesi açýsýndan bilginin
oluþumuna baktýðýmýzda, bu
oluþumun temelde üç baþlýk altýnda
ele alýndýðýný görüyoruz. Bunlar; tümdengelim,
tümevarým ve analojidir.

B

Tümdengelim, bütünden parçaya, tümelden
tikele, genelden özele gidiþ yönteminin adýdýr.
Parçaya ait özelliðin, bütüne ait özellikten yola
çýkýlarak tespit edilmesini ifade eder. Baþka bir
ifadeyle doðru olduðu kabul edilen genel
ifadeden özel bir sonucun çýkarýlmasýdýr.
Tümevarým, tek tek gözlemlerden genel ilkelere;
özel olandan genel olana varmak için kullanýlan
akli yöntemdir. Tümevarýma yöneltilen eleþtiri,
tikel önermelerin çokluðunun, önermeye bir
güç katmakla beraber, kesin bir mantýksal
sonuç oluþturmak için yeterli olmayacaðý
þeklindedir.
Analoji ise, iki farklý þey arasýndaki
benzerlik(ler)den hareket edilerek, birisi için
dile getirilenlerin, diðeri için de söz konusu
olduðunu ileri sürmek demek.
Yaþanan kýrýlmalar etrafýnda, bilginin bu üç
farklý oluþum sürecine modern zaman
baðlamýnda baktýðýmýzda, öncelikle Kilise
otoritesine ve Aristonun da kullandýðý, çok eski
dönemlerden beri kullanýlagelen Tümdengelimci
mantýða baþkaldýran Francis Baconýn, gözlem
ve deneyimin bilgi edinmede önemli olduðunu

savunarak tümevarýmcý yöntemin temellerini
attýðý görülür. Tümevarýmcýlýðýn modern bilimsel
düþüncenin meþrulaþtýrýlmasýnda üstlendiði
iþlev, bir tür bilimsel pratik betimlemesinin
ötesine geçmeyi gerektirir.
Tümevarýmcýlýk sadece bir düþünce tarzýný
deðil, týpký diðer bilgi süreçlerindeki gibi, ayný
zamanda, belirli nitelikteki bilgilerin öne
çýkarýlmasýna hizmet eden bir tavrý da ifade
eder. Bu, saf bir akli muhakemeyle üretilen
bilginin yerine, hayatýn gözlemlenmesiyle elde
edilen bilginin vurgulanmasýdýr. Düþünce
tarihinde akýlcýlýk ile deneycilik veya
tümevarýmcýlýk ve tümdengelimcilik arasýndaki
bu kavga, aslýnda sadece bir bilgi kuramsal
farklýlýktan kaynaklanmaz. Bu iki yaklaþýmýn,
deðiþik zaman ve zeminlerde kendisini gösteren
geniþ toplumsal arka planlarý vardýr. Bu
baðlamda Batý düþünce tarihinde akýlcýlýk,
kutsal kitaplarýn açýklanmasýnda; deneycilik
de, kiliseye karþý yürütülen mücadelenin bilgisel
zemininin oluþturulmasýnda önemli iþlevler
yüklenmiþtir. Deneycilik ve akýlcýlýðýn bu sosyal
boyutu dikkate alýnmadan sýrf epistemolojik
tartýþmalarýn sorunu tümüyle ortaya
koyabileceðini beklemek yanlýþ olur.
Bu yüzden bilgi sýralamasýnda önceliðin olana
uygunluka verilmesini öngören toplumsal
geliþmeler, bir çýkarým tarzý olarak tümevarýmýn
önünü açmýþtýr. Dolayýsýyla tümevarýmýn,
sadece epistemolojik bir tercih olmanýn
ötesinde, sosyal ve siyasal arka plana sahip bir
tavýr olduðu göz ardý edildiðinde, ortaçaðda
niçin olgunun bilgisine önem veren kiþilere
karþý büyük kýyým baþlatýldýðýný anlamak
oldukça güçleþmektedir.
Tümevarýmcýlýðýn, modern bilimde en yaygýn
kabul gören yaklaþým olduðu söylenebilir.
Ancak bu, bilimin tümevarým yöntemine göre
ilerlediði anlamýna gelmemektedir. Zira bilimin
nasýl sorusuna verdiði cevaplarýn, fiili bilimsel
süreçle örtüþtüðünü söylemek bir hayli zordur.
Zaten yöntembilimsel tartýþmalar da büyük
ölçüde buradan kaynaklanmaktadýr. Bununla
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beraber tümevarýmýn modern zamanlarýn ilk
döneminde bilgi ve bilim dünyasýnýn hâkimi
haline geldiði göz ardý edilemeyecek bir
gerçektir.
Tümevarýmýn kesin, kapsamlý mantýksal sonuca
ulaþtýrmamasý hem doða bilimleri hem de
sosyal bilimlerde analojinin ön plana çýkmasýný
saðlamýþtýr. Anolojinin, modernin sonraki
(postmodern) zamanýnda bu kadar ön plana
çýkmasýnda, Popperin Yanlýþlanabilirliði ve
Kuhnun Paradigmasý gibi söylemlerle baðlantýlý
bir sürecin etkisini göz ardý etmemek gerekir.
Popperin yanlýþlanabilirlik düþüncesi, bilimin
konusunun, olgunun doðrulanmasýyla sýnýrlý
olduðu fikrini ortadan kaldýrmakta, olgunun
yanlýþlanabilirliðini de dikkate alarak sonuca
ulaþýlmasýný gerekli kýlmaktadýr. Kuhnun
paradigmasý ise bilimin yapýsýnýn, zannedildiði
gibi kesinlik üzerine deðil, hakim
paradigma ile devrimci paradigma
arasýndaki gerilim üzerine kurulduðunu ve
dolayýsýyla birbirini nakzeden görüþlerin ayný
zamanda kullanýmda olabileceðini söyleyerek
bilimin büyüsünü bozmaktadýr.
Bilim adamlarýnýn tümevarýma yönelik kendi
içlerinden gelen bu eleþtiri, var olan analojiyi
daha da ön plana çýkarmýþtýr. Bu anlamda
Analoji, bütüncül bir kesinlik saðlamamasý
nedeniyle temelde büyük anlatýlara karþý
baþkaldýrýda ön plana çýkabilecek bir tavýr
olarak kendini göstermekte ve tümevarýmcýlýðýn
yerini almaktadýr. Zira analoji, tikeller arasýndaki
benzeþmeyle ilgili bilgi sürecini dikkate alýr.
Bunun içindir ki, büyük anlatýlar bu dönemde
ciddi olarak eleþtirilmiþtir. Ancak paradoksal
olarak bu eleþtirilerin de büyük bir anlatý olup
olmadýðý baþlý baþýna bir sorun olarak
durmaktadýr.

Modern Bilime Dair
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Bilim Nedir? sorusu mu yoksa Bilim Kimdir?
sorusu mu anlamlýdýr? Böyle bir soru karþýsýnda,
bilimin öznenin ötesinde, ondan baðýmsýz bir

varlýða sahip olduðu vurgulanmak istendiðinde
bilim nedir sorusunun daha anlamlý olduðu
söylenebilir. Soruya bu cevabý verenler,
devamýnda bilimin insanlara yol gösterdiðini,
onlarýn hayatlarýna bir çeki düzen verdiðini ve
onlarý kurtuluþa erdirdiðini düþünür. Çünkü o,
yegane mürþittir. Dolayýsýyla bilim adamlarý
da birer aziz. Bilim kimdir? dediðinizde
ise bilimin kimin tarafýndan yapýldýðýyla ilgili
öznel bir durum ortaya çýkacaktýr. Fakat
azizlikten vazgeçilebilecek bir durum da söz
konusu deðildir. Bu tavýr, her ne kadar tersi
iddia edilse de, modern ile modern sonrasý
(post-modern) arasýndaki yapay farklýlaþmanýn
ortadan kalktýðý noktadýr.
Bilimsellik iddiasý, sadece bilgiyle ilgili olmayýp
ayný zamanda toplumsal, iktisadi, siyasal,
kültürel ve ideolojik örgütlenmenin merkezini
oluþturan bir bakýþ açýsýdýr. Kýsacasý, günlük
konuþma dilinden sistemli toplantýlardaki
tartýþmalara kadar her yere nüfuz etmiþ bir
dünya görüþüdür. O yüzden birbiriyle alakasý
olmayan durumlarda insanlar, görüþlerini
bilimsel olarak konuþmak gerekirse , son
bilimsel bulgulara göre , bu konudaki
bilimin görüþü ise.. gibi ifadelerin parantezine
sýðýnarak dile getirir ve böylece fikirlerine bir
güvenilirlik veya saðlamlýk kazandýrmaya
çalýþýrlar. Modern yaþam tarzýnýn bir yönüne
iliþkin bilgi birikiminin seçilip sonuna logy
ya da ics eklendiðinde yeni bir bilim dalý
oluþur. Metodoloji, sosyoloji, teoloji vs. gibi.
Sýradan bir insana yahut önemli ödüller veya
statüler elde etmiþ bir bilim adamýna bilimsel
olmanýn niçin böyle sorgulanmaz bir statüyü
garantilediðini sorarsanýz alacaðýnýz cevap en
iyi ihtimalle bilimsel olarak  paranteziyle
baþlayan baþka bir cümle olacaktýr. Çünkü
bilimsel bilginin, bilim retoriði dýþýnda
dayandýrýlabileceði her türlü temel, bilimin asli
varsayýmlarýyla çeliþecektir. Zira bilimin, bilim
retoriði dýþýnda kalýnarak meþrulaþtýrýlabilmesi
için evrensellik, nesnellik, tarafsýzlýk gibi
özelliklerle nitelenebilecek, bilim dýþýnda, bir
baþka bilgi zeminine ihtiyaç vardýr. Ancak böyle

bir zeminde bu tür bir meþruiyet
deðerlendirmesi yapmak mümkündür. Fakat
bu ihtimal, hali hazýrda hala bilimin son sözü
söylemeyeceði anlamýna gelmez. Sonuçta
bilimi doðruluðu kendinden menkul bir bilgi
türü olarak kabul etmekten baþka bir yol
kalmamaktadýr.
Peki Bilim, kimin eseridir? Cevabý hiç
dolaþtýrmadan, düz bir þekilde söylersek, adýna
Bilim adamlarý denen topluluk, kendi içinde
ve kendisinin makul bulduðu çerçevede üretilen
bilgilere bilim adýný koyar. Bu bilim, zamanla
deðiþebilir, hatta bilim, deðiþebilen bilgi olarak
da tanýmlanýr. Deðiþebilir olduðu kabul edilen
bir bilgiye böylesine baðlanmak niye?
sorusunun cevabý, bilimin evrenselliðinde deðil,
bilimin hayatýn hareketliliðiyle (dinamizm) ilgili
retorik iþlevinde saklýdýr. Bazen evrenselliði
bazen de deðiþebilirliði öne çýkaran bilimsel
retorik, meþrulaþtýrma türlerinin de deðiþtiði
ve bu yüzden her bilginin bir meþruluk zemini
bulabileceði yönündeki bir yorum karþýsýnda
susmayý yeðler.
Bilimle ilgili ölçütler günden güne deðiþmekte,
bilimin standartlarý konusunda bir türlü
uzlaþýlamamaktadýr. Bilimin itiraz kabul
etmeyen bir tanýmý da söz konusu deðildir.
Fakat ortada herkesin, sorgulamak bir yana,
en ufak bir þüphe bile duymadan itaat ettiði
bir bilim, dolaþmayý sürdürmektedir. Yani
bilim, insanlýk tarihinde çok az karþýlaþýlan,
olaðanüstü özelliklere sahip
maymuncuklardan birisidir. Bilim adamlarýnýn
neye bilim diyeceðine de ancak kendileri karar
verebilir. Ýlginç olan, bilim sadece taraftarlarýna
deðil, paradoksal bir biçimde karþýtlarýna da
itibar kazandýrmaktadýr. Her þeyi yerli yerine
koyan, lakaplar oluþturan bir bilgi türünden
ziyade, bir tür uygarlýk biçiminin adýdýr bilim.
Bilimler, o bilimleri ortaya çýkar(t)an, geliþtiren
ve yaygýnlaþtýran bilim adamlarýnýn
ürünüdürler. Maddi desteði, ilgisi, zamaný,
gerekli önbirikim ve motivasyonu olan insanlar,
belirli alanlara yoðunlaþarak bilimsel bilgi

üretmektedirler. Bu baðlamda, toplumda
eðitim-öðretim kurumlarý sadece belirli bir
formasyon kazanýlmasýný saðlamakla kalmaz.
Ayný zamanda toplumsal iþbölümü ve sosyal
statü daðýlýmýnýn düþük bir sosyal maliyetle
gerçekleþtirilmesini de saðlar. Bütün
toplumlarda, toplumsal hiyerarþinin
oluþmasýnda meþru kýstaslar gerekmektedir.
Ýþte modern toplum örgütlenmesinde, bilimsel
bilgi endeksli eðitim-öðretim kurumlarý,
daðýttýklarý diplomalarla bu statü daðýlýmýnda
herkesin razý olduðu bir ortak kriter
sunmaktadýr. Eðitim kurumlarý; ders
programlarý, sýnavlar ve diplomalarla toplumsal
pozisyon daðýlýmýndaki maliyeti düþürürken,
diðer taraftan toplumun etkin süreçlerinde iþ
görenlere, özellikle de elit kesime, meþru
düþünce tarzý kazandýrmaktadýr. Buradaki
meþruiyet, hukuki olmaktan ziyade sosyal,
siyasal ve ideolojik bir meþruiyettir.

Bilim Adamý Olan Müfessire Dair
Müfessirin temel uðraþ alaný olan tefsir ilmi
üst baþlýðý altýnda, üstte tasvirini yaptýðýmýz
bilimle ilgili tabloya bakarsak, Modern
dönemde tefsirin, bir bilim olarak, Doða
bilimleri ve Ýnsan bilimleri þeklinde yapýlmýþ
ikili tasnifte Ýnsan Bilimleri baþlýðý altýnda
incelendiðini görüyoruz. Burada iki noktaya
iþaret etmeliyiz. Birincisi, bu tasnif, bilginin
oluþumundaki nesnel gerçekliðe göre
oluþturulmuþtur. Ýkincisi, tasnifin Ýnsan
bilimleri tarafý, bilim adamlarý tarafýndan,
nesnesinin insan olmasý ve öznel yanýnýn
daha aðýr basmasý sebebiyle ikincil bir konumda
görülür.
Bu anlamda Sosyal bilimciler, Doða bilimcileri
tarafýndan çok da dikkate alýnan kiþiler
deðillerdir. Tefsirin bilimsel meþruiyetinin,
ancak Sosyal Bilimler içerisine dâhil edilerek
saðlandýðýna dikkat ettiðimizde, bu durum,
kendisini daha açýk bir þekilde ortaya
koymaktadýr.1 Tefsir de bu baðlamda ikincil
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deðerde bir bilim olarak varlýðýný
sürdürmektedir. Temel ilgi alaný Allah Kelamý
olan bir bilgi yapýsý, meselelerini ancak sosyal
ve insani olanla baðlantýlý olarak anlaþýlýr hale
getirmeye çalýþmaktadýr. Bu anlamda,
sýnýflandýrmalar, zannedildiði gibi konunun
netleþmesi noktasýnda bir açýlým deðil, tam
aksine manipülasyonun bir unsuru haline
gelmektedir. Bu ise tefsir sahasýnýn
netleþmesini deðil, aksine tefsirin alanýnýn
daraltýlmasýna ve bulanýklaþmasýna yol
açmaktadýr. Þöyle ki, tefsir ilminin alaný, sadece
sosyal ve insani alan deðil, ayný zamanda
ilahi alandýr da. Öte yandan bilimlerin
parçalayýcý yapýsý müfessirin derinliðini ve
kýymetini de ciddi olarak tahrip etmektedir.
Ayrýca tefsir ilminin sýrf insani olanla iliþkisine
yapýlan vurgu, onun metinleþmesini
doðurmaktadýr. Kuranýn metinleþmesi halinde
ise Ýlahi Kelam ile insani söylem arasýndaki
fark, insani yönden bakýldýðýnda,
anlamsýzlaþmakta veya konunun sýnýrlarýný
aþmaktadýr. Ve sonuçta, mevcut metin
teorileri müfessirin anlamada kullanacaðý
temel veriler haline gelmekte, metinle ilgili
anlam teorileri nevzuhur etmektedir. Bu
teoriler, genel olarak kendi meþruiyetlerini
tefsir ilmi baðlamýnda oluþturmadýðýndan,
Kuranýn anlamý, bilim adamlarý olan
müfessirler tarafýndan bir deney sahasý haline
getirilmektedir. Bu sahada teorinin deðil,
teorilerin bulunmasý ise metnin anlaþýlmasý
noktasýnda bir kolaylýðý deðil, aksine, kafa
karýþýklýðýný arttýrmaktadýr. Bu da, Kuranýn
anlaþýlmasý noktasýnda sorunlarýn varlýðýný
gün yüzüne çýkarmakta ve 1400 senedir var
olan Ýlahi Kelamýn þu ana kadar bir türlü
anlaþýlamadýðý þeklinde bilimsel yargýlarla
da desteklenmektedir.

36

Diðer yandan süreç içerisinde, insani olanla
baðlantýlý olarak Ýlahi Kelamýn (metnin)
tarihselliðine vurgu yapýlmakta ve metnin
mitolojiden arýndýrýlmasý için de
hermeneutik(ler) önerilmektedir. Ýþin ilginç
boyutlarýndan biri de, yaþanan bütün bu

geliþmelerden hareketle, klasik dönem
âlimlerinin Kuranýn anlaþýlmasý noktasýnda
ortaya koyduðu Kuran ilimleri müktesebatýnýn
(Ulumul-Kuran) yeni bir yöntem (Usul)
tayini konusunda yetersiz olduðu iddiasýnýn
bilim adamý konumundaki müfessirler
tarafýndan sürekli dillendirilmesidir. Hâlbuki
burada kapalýlýða yol açan þey, klasik dönem
âlimlerinin anlama þekilleri deðil, bilim adamý
olan müfessirin anlamaya yüklediði
anlamdadýr. Yani, Kuran ilimleri
müktesebatýnýn sosyal ve insani olanla iliþkisi
açýsýndan yetersizliði vurgulanmaktadýr.
Tefsirin siyasetle de baðlantýlý olan sosyal
boyutunda, bilim adamlarýmýz daha temel
konularla ilgilenmeye baþlamýþlardýr. Bu
konularýn, toplumun temel meselelerini
oluþturduðu görülür. Faiz, tek eþlilik, baþ örtme,
þans oyunlarý gibi önemli sosyal sorunlar, tefsir
çalýþmalarýmýzýn temel konularý haline
gelmektedir. Nihayetinde de bu konular tarihe
yansýtýlarak Aslýnda Ýslam (Kuran)

. gibi

cümleleri müteakiben Kuranýn yeni
anlamlarý önümüze getirilmektedir.
Sonuç olarak, özelde müfessirin temelde Temel
Ýslam Bilimlerindeki bilim adamlarýmýzýn(!) þu
soruya cevap vermeden bir sonuca
ulaþamayacaklarý açýktýr. Bilgi kategorilerinin
sahip olduðu otoritenin, onun içeriðinden
ziyade bütünlükle olan iliþkisinden
kaynaklandýðýný dikkate almaksýzýn oluþturulan
bilim, bize ne verir? Daha somut olarak bu
soruyu þöyle sorabiliriz. Ýlahiyat Fakültelerinde
tefsirle uðraþan hocalarýmýz (buna Temel Ýslam
Bilimleri Hocalarýmýz da dahildir) kendilerini
müfessir olarak mý kabul ediyorlar yoksa bir
Bilim adamý olarak mý?

Dipnot
1 Bunun en basit örneði, tefsirden doktora yapan yazarýn
Sosyal Bilimler Enstitüsünün bir öðrencisi olmasýdýr.

Dr. Salih ÝNCÝ

KADÝM DÖNEMLERDEN
MODERN ZAMANLARA
UZANAN BÝR TUHAFLIK:
TANRISIZ BÝR DÝN
TASAVVURU (Budizm Örneði)

odern zamanlarda dinin, insan ve
toplum hayatýndan çýkarýlmasýyla
birlikte, insanlýðýn daha özgür ve
daha mutlu olacaðýna inanýlmýþtý. Ancak bu
durum, zamanla maddi anlamda tatmin olan,
fakat hala aradýðý mutluluðu bulamayan
insanlarý tekrar manevi bir arayýþa sevk etti.
Bu savruluþ içerisinde kývranan insanlýðýn dine
tekrar dönüþünde, ya da yeni din anlayýþýnda,
öncekiler kadar itaatkâr olmaktan daha ziyade,
seçmeci, faydacý ve pragmatist bir tavýr hâkim.

M

Batýda özellikle Katolik dogmalarýna ve Kilise
baskýsýna karþý çevrelerde geliþen bu yeni
anlayýþýn, ya farklý fraksiyonlarýyla Hýristiyan
Protestanlýðý þeklinde ortaya çýkmaya
baþladýðý, ya da semavi bir dinden baðýmsýz
ama kutsal, kutsal fakat vahiyden baðýmsýz
yarý dini içerikli gruplar þeklinde tezahür ettiði
görülüyor. Bu ikinci grubun en temel özelliði,
Batýya dýþarýdan, özellikle uzak doðudan
gelen Hint menþeli dini akýmlara yaslanmasý..
(Batýdaki Ýslami oluþumlar konumuz dýþýnda
olduðu için bunlara deðinmiyoruz)
Bu gün Avrupa ve Amerika ülkelerinde Yeni
Çað Dini Hareketleri olarak bilinen gruplar
içerisinde Budizm ve Hint menþeli dinlerin
önemli bir etkisi bulunmaktadýr. Bu gruplar
arasýnda, son dönemlerde ülkemizde de
yayýlmaya baþlayan Reiki (evrensel yaþam
enerjisi), Sahaja Yoga, Transandantal

Meditasyon, Spritüalistler (Ruhçular), Dünya
Kardeþlik Birliði Mevlana Yüce Vakfý gibi birçok
grup sayýlabilir.1 Her þeyden önce bu gruplarýn
çoðu, bize Budist ve Hint menþeli dinlerin
Avrupadaki hümanizm dalgasýnýn rengine
bürünerek akseden yeni formlarýdýr. Dolayýsýyla
özü itibariyle birer din menþeli hareketlerdir.
Bu gruplarýn üyeleri ýsrarla kendilerini dini bir
grup ya da dinci olarak tanýmlamaktan
kaçýnýrlar. Bu oluþumlara ülkemizde yüksek
gelir seviyesine sahip olan ve kamuoyunda
da sosyete diye tabir edilen çevrelerde
oldukça fazla raðbet edildiði gözlenir (Yoga
seanslarý, aerobik ve jimnastik faaliyetleri,
bazý terapi seanslarý vb. yoluyla). Söz konusu
grup üyeleri ya doðabilecek tepkilerden
çekindikleri için ya da kimileri hakikaten
bunlarýn dini bir hareket olmadýðýna inandýðý
için, ýsrarla içinde bulunduðu grubun dini bir
grup olmadýðýný vurgulama gereði
duymaktadýr. Mesela ülkemizdeki bir Türk
Budist rahibi, Budizm için Dinle bir ilgisi yok.
Bu tamamen Anadolu sufiliði ile
örtüþmektedir demektedir. Bu hareketlerin
doðru ve yanlýþlarý, bunlarý doðuran ihtiyaçlar,
ülke insaný için zararlarý gibi konularý bir tarafa
býrakarak (iþin bu yönünü önemsiz
bulduðumuz için deðil, öncelikle doðru bir
bilgilendirmeyi önemsediðimiz için) bunlarýn
öncelikle birer dini hareket olduklarýný ve
dinden baðýmsýz olmadýklarýný vurgulamak
istiyoruz.
Bu gün, evrensel yaþam enerjisi anlamýna
gelen Reiki anlayýþýnýn, dinler tarihçileri
tarafýndan, Budizm kaynaklý olduðu ifade
edilmektedir. Zaten hareketin kurucusu da
(Mikaomi Usui) Budizme mensup bir aileden
gelmektedir. Bu anlayýþa göre, sözü edilen
enerji, fiziki olmaktan çok dünyanýn dýþýndaki
yüce katlardan gelen kutsal ama yaratýcýdan
baðýmsýz bir enerjidir. Müritler arasýnda el
verme yöntemi ile bu enerji transferi yapýlýr
ve bu enerjinin, þifa verici yönünün olduðu
kabul edilir. Reiki den yola çýkarak yukarýda
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bahsettiðimiz diðer din menþeli hareketleri
bir tarafa býrakýp gerçekte bu harekete
kaynaklýk eden Budizmi ve Budizmdeki tanrý
anlayýþýný kýsaca özetlemek sanýrýz meselenin
daha iyi anlaþýlmasýna katký saðlayacaktýr.

olmadýðýný öne sürer. Bu konuda yaþanan
derin tartýþmalar bir tarafa, Budizm, Hint
felsefesine dayanan görüþleri nedeniyle
günümüzde materyalist düþünürlerin ve Batýlý
mistiklerin ilgi odaðýný teþkil eder.

Budizmin kurucusu olarak kabul edilen
BUDAnýn asýl adý aydýnlanan, uyanan, ilhama
kavuþan anlamýna gelen Siddhartha
Gotamadýr. Buda tahminen M.Ö. 563de
Hindistanda Benares þehrinin 160 km
kuzeyindeki Kapilavastu köyünde doðmuþ ve
80 yýl yaþamýþtýr.

Budizme göre hayat acý ve ýzdýraplardan
ibarettir, bunun kaynaðý insanýn arzu ve
istekleridir. Bunun için Budanýn öðretilerinden
hareketle insanýn Nirvanaya ulaþmasý ve
kurtuluþa ermesi esastýr. Sönmek, yok olmak
anlamýna gelen Nirvana, doðum ve ölüm
çemberinden (Tenasüh) kurtularak tekrar
dünyaya gelmemeyi ve böylece gerçek
saadete ulaþmayý hedefleyen bir anlayýþtýr.
Budizmde Nirvanaya ulaþmýþ ruhun dünyaya
yönelik aktif bir faaliyeti yoktur. Budistlere
göre dünya, tanrýnýn dünyasý deðildir. Dünya
insanýn hýrsýndan ortaya çýkmýþtýr. Bu sebeple
dünyevi olan her þeyin reddedilmesi bu inancýn
temel prensibidir. Ezeli ve ebedi, selamet ve
kurtuluþ olan Nirvananýn hakikati anlaþýlamaz,
ama ona inanýlýr. Bu haliyle Nirvana, varlýk ve
yokluðun dýþýnda tam bir saadet ve mutluluk
hali olarak görülür.

Buda öldüðünde geriye yazýlý bir þey
býrakmamýþtýr. Ancak ölümünden sonra onun
vaazlarý öðrencileri aracýlýðýyla þifahi olarak
nakledilmiþtir. Pali dilindeki bu ilk sözler ancak
M.Ö. I. asýrda yazýya geçirilmiþtir.. Budadan
400 yýl sonra kaleme alýnan bu metinlerde
yaratýcý tanrý hakkýnda bir bilgiye rastlanmaz.
Ancak bununla birlikte kaynaklarda Budanýn
tanrýyý reddettiðine dair bir bilgi de yoktur.
Buda, Hinduizmdeki çok tanrýlý anlayýþlara,
kast sistemine ve Brahmanlarýn (Hindu din
adamlarýnýn) aþýrý þekilci din anlayýþlarýna karþý
çýkmýþtýr. Bu nedenle, dinler tarihi sahasýnda,
Budanýn yaratýcý tanrý konusunda sessiz ve
ilgisiz kalmasýnýn, Hinduizmin tanrý
anlayýþlarýna bir tepki anlamý taþýdýðý yönünde
deðerlendirmelere yer verilir.
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Budanýn yaratýcý tanrý hakkýnda ne
söylediðinin açýk olmayýþý, dinler tarihi
uzmanlarýný Budizmin bir din mi yoksa bir
felsefi sistem mi olduðu konusunda derin bir
tartýþmayla baþ baþa býrakmýþtýr. Kimileri,
Budizmin her ne kadar açýk bir tanrý anlayýþý
olmasa da bir kurucusunun, kutsal
metinlerinin, kendine has inanç esaslarýnýn,
belli bir cemaatinin ve mabetlerinin olmasý
sebebiyle onun bir din olduðunu ya da
olabileceðini iddia eder. Buna karþýn bazýlarý
da Budanýn, anlattýklarýnda yaratýcý bir tanrý
fikrine yer vermediði için onun fikirlerini
ateizmle bir tutar, dolayýsýyla tanrýsýz bir din
olamayacaðý için Budizmin de bir din

Ýþte bu anlayýþ nedeniyle de Budizm, tanrýyla
ve âlemin yaratýlýþýyla ilgilenmemektedir.
Buda, insanlarýn bu tür þeylerle ilgilenmesini
ve bu konularda soru sormasýný kurtuluþu
geciktirici, faydasýz bir durum olarak
deðerlendirir. Ona göre bu durum, savaþta
bir ok yarasý alan insanýn, kendisini tedaviye
gelen saðlýkçýlara okun nereden, kim
tarafýndan, nasýl atýldýðý türünden lüzumsuz
sorular sorarak onlarýn tedaviye baþlamasýný
zorlaþtýrmasýna benzetmektedir.
Budizmde yaratýcý bir tanrý fikri olamasa da
Nirvanayla baðlantýlý olarak bir ulûhiyet fikrinin
var olduðu söylenebilir. Bu yönüyle çok
tanrýcýlýða müsamahalýdýr. Her bir kaynak,
aðaç, nehir, hayvan vb. kendisinde bir ulûhiyet
saklar. Bunlarýn, insanlarý bir takým
kötülüklerden ve afetlerden koruduklarýna
inanýlýr. Ayrýca ruhsal varlýklarýn mevcudiyetine
de inanýlýr. Bunun için koruyucu ve yardým

edici olduklarýna inanýlan þeylere dua edilir.
Biraz çeliþki gibi olsa da Budist ilahiyatçýlar
tanrýlara dua edilmesine de karþý çýkmazlar
ve bunlarý halkýn ihtiyacý olarak görürler.
Budanýn tanrý konusundaki bu ilgisizliðine
raðmen sonraki yüzyýllarda, özellikle Budizmin
Mahayana mezhebi2 tarafýndan, Budanýn
kendisi tanrý konumuna yükseltilmiþ, heykelleri
yapýlmýþ, paralarýn üstüne resmi konulmuþtur.
Böylece Budanýn, bir zamanlar kendisinin
þiddetle karþý çýktýðý tanrýnýn insan suretine
girdiði (Hulul/Avatara) þeklindeki inanç3,
onun müritleri tarafýndan kabul edilmiþ ve
Buda, tanrýnýn hululü olarak algýlanmýþtýr.
Bu ekolün yaygýn olduðu yerlerde
(Japonyadaki Zen Budizmi ile Tibetteki
Lamaizm vb.) çeþitli tanrý tasavvurlarý ortaya
çýkmýþtýr. Çoðunlukla bu tasavvurlar Budanýn
tanrýlýðý üzerine odaklanmýþ ve Buda, tanrý
hatta tanrýlarýn üstündeki tanrý olarak
görülmüþtür.
Hýristiyanlýkta Hz. Ýsanýn olduðu gibi
Budizmde de Budanýn ilgi odaðý haline
gelmesi ve dinde belirleyici olmasý, zamanla
onun tanrýlaþtýrýlmasýna yol açmýþtýr. Öyle ki,
Buda kendisi bütün putlarýn kýrýlmasýný
emretmiþ olmasýna raðmen sonralarý
kendisinin heykelleri yapýlmýþ ve
tanrýlaþtýrýlarak kendisine tazimde
bulunulmuþtur. Sonuçta Budizmde bir eksiklik
gibi görülen yaratýcý inancý, bir nevi Budanýn
tanrýlaþtýrýlmasýyla, ironik bir þekilde de olsa,
giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Budizmi bu þekilde,
Budanýn þahsýnda, bir yaratýcý ezeli ve ebedi
tanrý tayinine iten þey, çevrelerindeki diðer
dinlerden etkilenmiþ olmalarýdýr. Nitekim Ýslam
dininin Asyada yayýlmasýnýn bir sonucu olarak,
Budizmde de Ýslamdaki gibi bir yaratýcý tanrý
olduðu fikrini göstermek üzere, Budistler
arasýnda, yukarýdaki þekilde bir Tanrý inancýna
yer verildiði görülmektedir. Ayný þekilde
yirminci yüzyýlda Avrupadaki Budistler þifa
verici Hz. Ýsa figürüyle Hýristiyanlýktan da
etkilenmiþlerdir.

Görüldüðü gibi dýþ etkilere çok açýk olduðu
için, bu gün yeknesak ve tek bir Budizm
anlayýþýndan bahsetmek pek mümkün deðil.
Budizm bu gün Çin, Tayland, Seyland, Burma,
Japonya, Tibet ve Hindistan gibi deðiþik
ülkelerde 400 milyona yakýn mensubu
bulunan ve misyonerlik karakteri canlý bir din
ya da felsefi bir akýmdýr. Modern dönemde
materyalist anlayýþtan býkan günümüz insaný
için, bu akým ya da din, Yoga, Meditasyon
gibi deðiþik, mistik ve bir bakýma ruhani
eðitime vurgu yapan metotlarýyla oldukça
cazip bir görünüm arz ediyor.
Sonuç olarak günümüzde dine getirilen yeni
tanýmlamalar ve ona biçilen rollerin, insanlarý,
ihtiyaç duyulduðu kadarýný veren, günlük
ihtiyaçlara acil ama yüzeysel çözümler sunan,
seçmeci ve faydacý bir açýk büfe din
anlayýþýna sevk ettiði görülür. Ve bu anlayýþýn,
uzun süredir, din duygusunu özünden
kopartýp, yaratýlanla yaratan arasýndaki
hiyerarþik iliþkiyi tahrif etmek suretiyle,
insanlara, kötü bir Noel sürprizi sunduðu
aþikar.

Dipnot
1 Bu gruplarýn daha çok kurs, seminer, toplantý, internet ortamý
ve reklam yoluyla taraftar toplamaya çalýþtýklarý görülür. Ayrýca
Batý dillerinden tercüme edilen ve bu akýmlarýn inançlarýna
uygun eserler Dharma, Akasha, Samsara, Okyanus, Ruh Madde
Yayýnlarý gibi bazý yayýnevlerince basýlmaktadýr. Aralarýnda bir
takým farklar olsa da bunlarýn birçok ortak noktasý
bulunmaktadýr.
2 Budizm zamanla Mahayana ve Hinayana diye iki büyük
mezhebe ayrýlmýþtýr. Mahayana büyük vasýta, büyük araç
anlamýna gelir. Ferdi kurtuluþtan ziyade toplumsal kurtuluþu
hedefleyen ve miladi I. yy.da ortaya çýkan bir mezheptir.
Yayýldýðý bölgelerdeki mevcut dini anlayýþlardan çok etkilenen
ve en yaygýn olan mezheptir. Bu mezhebin karþýsýnda küçük
vasýta anlamýna gelen Hinayana mezhebi vardýr. Kendileri
asýl Budaya ve ilkelerine baðlý kaldýklarýný iddia ederle ve ferdi
kurtuluþu esas alarak, dine sonradan giren unsurlarý tahrif
olarak görürler ve reddederler. Bu tutumlarýnýn bir gereði
olarak da tanrý fikrine hiç ilgi göstermezler.
3 Buda, hayattayken, Hindu Brahman anlayýþlarýndaki Rama
ve Kriþnanýn, insan suretine bürünmüþ tanrý olduðu inancýný
kesin bir þekilde reddetmekteydi.
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bilinen ilk kiþilik kuramcýsý 1800lü yýllarýn
sonlarýnda Psikoanaliz kuramýyla ortaya çýkan
Sigmund Freudtur. Daha sonraki
zamanlarda, alan içerisindeki iyileþtirme
yöntemlerinin geliþimine paralel olarak, yeni
ve çeþitli kuramlarýn üretildiði görülür.
(Bunlar ana hatlarýyla, Ayýrýcý Özellik
Yaklaþýmý, Biyolojik Yaklaþým, Ýnsancýl
Yaklaþým, Davranýþsal/Sosyal Öðrenme
Yaklaþýmý, Biliþsel Yaklaþým ve Erik Eriksonun
da temsilcileri arasýnda yer aldýðý YeniFreudcu Kuram þeklinde sýralanabilir.)
Ýnsan doðasý, kiþilik, yaþam, aidiyet gibi
konularda psikoloji okumalarý yaparken en
çok Yeni-Freudcu kuram ve özellikle bu
kuramýn temsilcilerinden Erik Eriksonun
görüþleri dikkatimi çekmiþti. Çünkü onun
tespitleri, insanýn hayatýný planlamasý,
kendisini ve insanlarý tanýmasý ve anlamasý
bakýmýndan önemli ipuçlarý ve hareket
noktalarý saðlýyordu. Bununla birlikte onun,
insan hayatýnýn evrelerini (çocukluk, gençlik,
olgunluk, yaþlýlýk gibi) psiko-sosyal açýdan
incelediði, geliþim teorisi de oldukça ufuk
açýcýdýr. Ýnsan hayatýnýn her bir evresi ve bu
evrelere hakim duygu dünyasý, algý þekilleri,
ihtiyaç ve sýkýntýlar üzerine yerinde yaklaþým
ve bakýþlarýn geliþtirilebilmesi için bu teoriden
önemli ölçüde yararlanýlabilir.

Engin BEDÝR

TEORÝYE DAÝR DUYGUSAL
KARELER:
Eriksonun Öyküsü ya da
Psikolojinin Kimliði
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iþiliðin doðasý üzerine fikir üretme
çabalarýnýn geçmiþi oldukça eskilere
dayansa da, modern dönemlerin

Bu kýsa giriþten sonra Eriksondan, onun
kiþilik geliþimiyle ilgili teorisinden ve bu
teorinin karakterini etkileyen, hayatýndaki
önemli karelerden (çalkantýlý, açmazlarla
dolu karelerden) bahsedebiliriz.
Erik Erikson, psikoloji bilimine çok önemli
katkýlarda bulunmuþ, kiþilik psikolojisinin
öncülerinden bir teorisyen. Kiþilik geliþimi
onun hayatýnda ve teorisinde çok önemli
bir yer tutar. Ona göre geliþimin sekiz
(ölümünden sonra eþinin yaptýðý ilaveyi de
sayarsak, dokuz) evresi vardýr. Eriksonun
bu evrelerin parsellediði geliþim teorisi
incelendiðinde þu noktalar göze çarpar: Her

birey, içinde bulunduðu toplum ve kültürden
etkilenir. Bununla birlikte her insan yaþadýðý
kültürden önemli ölçüde baðýmsýz olarak,
benzer (hatta ayný) psikososyal evrelerden
geçer. Kiþi bir evreden sonraki evreye
geçerken temel bir kriz yaþar ve kriz
toplumsal bir zeminde (baþarý ya da
baþarýsýzlýkla) çözüme kavuþturulur;
dolayýsýyla aslýnda toplumlar da bireylerle
benzer evrelerden geçerler. Her yeni evrede,
bir önceki evrede yaþanan kriz baþarýyla
aþýlmýþsa þayet, kiþilik yeni bir güç kazanýr
ve geliþir. Her evrede kültür, geliþimi
etkilediði gibi geliþim de kültürü etkiler.
Eriksonun kimlik arayýþýna iliþkin teorilerine
ýþýk tutmasý açýsýndan, onun kendi kimlik
arayýþýna dair yaþadýðý sýkýntýlar, zorluklar ve
ikilemleri ifade etmekte yarar var. Erikson,
1902de Almanyanýn Frankfurt kentinde
doðdu. Daha doðmadan Danimarkalý babasý
evi terk etti. Üç yýl sonra annesi Yahudi bir
doktor olan Theodor Homburger ile evlendi.
Annesi yýllarca oðluna, Dr. Homburger'in onun
gerçek babasý olduðunu söyledi. Doktor
Homburger'in öz babasý olmadýðý gerçeðini,
ancak ergenlik çaðýna gelince öðrenen Erikson,
bu sýrrýný 68 yaþýna kadar kimseye açmadý.
Bu, soy kütüðü sorununun yaný sýra, dýþ
görünümü de Erikson'da kimlik sýkýntýsýna
yol açýyordu. Zira Yahudi bir ailenin içinde
yaþamasýna raðmen, uzun boyu, sarý saçlarý
ve mavi gözleriyle Ýskandinav babasýnýn
fiziksel özelliklerini taþýyordu. Bundan dolayý
üvey babasýnýn evinde ona Yahudi olmayan
kiþi gözüyle bakýlýp dýþlanýrken, okul
arkadaþlarýna göre ise o bir Yahudi'ydi.
Aksiliklerin ve krizlerin Eriksonun peþini
býrakmaya niyeti yoktu. Ergenlik yýllarýnda
çýkan I. Dünya Savaþýyla birlikte Almanya
ile Danimarkanýn karþý karþýya gelmesi onu
Almanya'ya duyduðu sadakat duygusu ve
gittikçe baskýn hale gelen Danimarkalý kimliði
arasýnda býraktý.

Liseden mezun olunca Erik'in kendi kimliðini
bulma isteði daha da yoðunlaþtý. Üvey babasý
onu týp fakültesine gitmesi için zorluyordu;
ama o direndi. Ressam olmaya karar vermiþti
ve bunu izleyen yýllarda Avrupa'yý boydan
boya gezdi. Gezilerinin sonunda Viyana'ya
geldi. Sigmund' Freudun kýzý psikanalist
Anna Freud'la tanýþtý ve evlendi.
Bundan sonra Anna Freudtan psikoanalitik
eðitimi alarak psikoloji üzerine araþtýrmalar
yapmaya baþladý. Daha sonra soyadýný
Homburger Erikson olarak deðiþtiren Erik,
deðiþen kimlik duygusunu da böylece, resmi
evraklara yansýtmýþ oldu.
Ýþte Eriksonun yaþadýðý ve çok insanýn da
farklý þekil ve içeriklerle tecrübe ettiði bu
zorluklar, sýkýntýlar, dýþlanmalar ve ikilemler,
onun, insanýn iç alemine ýþýk tutan oldukça
renkli ve zengin bir kavramsal çerçeve
geliþtirmesinde önemli rol oynadý.
Bu zorluklar, onu en baþta kimlik ve aidiyet
üzerine araþtýrmalar yapmaya sevketti.
Bilindiði üzere kimlik (identity), bir insanýn
yapýlandýrdýðý karakteristik niteliklerdir,
insanýn kendini tanýmlama ve
konumlandýrma þeklidir. Daha açýk bir deyiþle
kimlik, insanýn kendisini sosyal dünyada
nasýl tanýmladýðý ve nasýl konumlandýrdýðýný
ifade eder; onun kim olduðu, nereden geldiði
ve nerede durduðuna iliþkin bir cevaptýr. Bu
noktadan hareketle, kimlik, bir birey, kuþak
veya grubu, diðerlerinden ayýrt eden
özellikler manzumesi olarak tanýmlanabilir.
Eriksonun teorisine göre bireyin saðlýklý bir
kimliðe ve aidiyet duygusuna sahip olmasý
için, hayatýn güven, baðýmsýzlýk, giriþim ve
üretkenlik basamaklarýndan baþarýlýyla
geçmesi gerekir. Zira bu basamaklardaki
baþarýlar ( ve tersten bakýldýðýnda,
baþarýsýzlýklar), oluþan kimliðin niteliðini
ve ana taþlarýný belirler. Ayrýca bu
basamaklardan çýkarken, ahlâki ve toplumsal
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deðerler de, bireyin benliðinde etkili olmaya
baþlar ve birey çevresiyle bütünleþmeye
çalýþýr. Gündelik hayatta bu sürecin sonucu
olarak, karþýmýza ya iyi bir eðitim sürecini
tamamlamaya çalýþan, olumlu yönde ilk
gençlik iliþkilerini kuran, dostlarý ve sosyal
çevresiyle uyumlu bireyler çýkar, ya da kimlik
ve aidiyet bunalýmý yaþayan, çatýþmacý,
sorunlu bireyler

benimsenip, kötü gördüklerinin de
reddedilmesi, toplum nezdinde olumlu
karþýlansa da, bireyin her hangi bir tarafa
doðru gösterdiði aþýrý yönelim, baþlý baþýna,
bir kimlik ve aidiyet arayýþýna iþaret eder.
Dolayýsýyla bireyin içinde bulunduðu koþullar
ve yaþamakta olduðu süreç, onunla ilgili
yapýlacak soðukkanlý deðerlendirmeler için
masaya konmasý gerekli kartlar arasýndadýr.

Eriksonun tanýmladýðý dönemler ve onun
bu dönemlere dair temel fikirleri, bizlere,
hayatýn o ara/temel basamaklarýnda yürüyen
bireyin olaðan dýþý eðilimlerini açýklamak
üzere, yol gösterici bir imkan sunar. Onun
fikirleri özellikle, bireylerin gençlik
dönemlerinde aidiyet duygusunu
pekiþtirme sürecindeyken yaþadýklarý
özdeþleþme çabalarýnýn, kendini ispat
giriþimlerinin anlaþýlmasý ve doðru
yönlendirilmesine yardýmcý olur.

Neticede Eriksonun görüþleri, kimlik
geliþiminde psikolojik etkenlerin
görülebilmesi ve çeþitli eðilimlerin,
deðiþimlerin anlaþýlabilmesi için fikri bir
perspektif sunmaktadýr.

Mamafih çaðýn ve gündelik hayatýn getirileri
doðrultusunda, ideal olaný ararken, yine
Eriksonun teorisi bizlere aradýðýmýz birtakým
sorularýn yanýtlarýný verebilir. Toplum
içerisinde bir bireyin (çocukluk dönemi de
dahil) geçirdiði deðiþimlerden, kiþisel olarak
belli konularla daha fazla ilgilenmesinden,
belli davranýþ þekillerini önemsemesinden
veya kimi, ailevi ve toplumsal deðerlere karþý
duyarsýz davranýþýndan, ailedeki/toplumdaki
dengeleri bozmasýndan, uyumsuzluðundan
söz ettiðimizi düþünelim. Eðer Eriksonun
teorisine yaslanýrsak, rahatlýkla, bireylerin
sosyal hayatlarýnda, toplumsal konumlarýný
belirleme yolunda, bir rol arayýþý içinde
olduklarýný ve bu aþamada toplumda var
olan bazý deðerlere, davranýþ kalýplarýna
yoðun bir ilgi ve eðilim sergilediklerini
görebiliriz. Bu durum geçici bir süreç olabilir
veya kiþinin hayattaki rolünü belirlemek
üzere bir atýlým da. Ama unutmayalým ki,
birey tarafýndan, toplumun iyi gördüðü
deðerlerin ve davranýþ tarzlarýnýn

Buradan hareketle psikolojinin, psikolojik
teorilerin ve bu alanda yapýlan diðer
çalýþmalarýn günümüz insanýna hatýrý sayýlýr
çözümler, kolaylýklar saðladýðý ve sorunlara
çare olmaya çalýþtýðý söylenebilir. Ancak
burada þu noktaya da iþaret etmemiz gerekir
ki, psikoloji ve psikolojik teoriler çare adýna
her þey demek deðil. Bu alana eleþtirel olarak
baktýðýmýzda, kimi zaaf noktalarý ve eksikler
tespit edilebilir.
Mesela en temelde, aslýnda bir bilim olarak
psikolojinin, diðer bilimler gibi, modern
hayatýn yaslandýðý ve sonralarý da, sürekli
yeniden ürettiði belli bir dünya görüþü,
yaþam tarzý ve iliþki biçimine hizmet eden bir
arka plana sahip olduðu görülür. Hal böyle
olunca, alan içerisinde öne sürülen teori,
görüþ ve çözümlerin, bireyin duygu
dünyasýnda bir zenginlik ve ahenk bütünü
oluþturma konusunda kuru, yüzeysel, soðuk
ve yetersiz kaldýðý söylenebilir. Ayrýca
bakýþlarýný, piyasa sisteminin iþlemesi adýna,
ne pahasýna olursa olsun, þekli olarak
sorunsuz bireyler yaratmaya diken bu ruh
biliminin, mekanik bir sebep-sonuç mantýðýna
sahip olduðu bile söylenebilir.

BÝR DÜÞÜNCE...

W. Kozak

43

uðraþan bir mankafanýn çocuksu
düþünceleri olduðuna hükmetmezlerse
þayet, þu meþhur ve cins yönetmen
Michael Mooreun Benim Cici Silahým
adlý filmi gelecektir. Hemen belirtelim;
sakarlýklarýyla maruf Baþkan Bushun
peþini pek býrakmayan ve dolayýsýyla
Cumhuriyetçilerin fena halde sinirlerini
bozan bu hayalet adamýn sözünü
ettiðimiz filmiyle bizim yazý arasýnda
yoðun bir bað yok. Ancak, yine de çok
genel bir baðlantý noktasýndan söz
edilebilir belki: Giyim kuþam (elbiseler)
ve savunma aygýtlarýmýzýn (biraz soðuk
bir kavramla: silahlarýn), mutlulukla,
iktidar ve kimlikle, insanýn kendini
ispatlama çabalarý ve güvende olma
duygusuyla, güç ve imaj arayýþlarýyla olan
sarmaþ dolaþ iliþkisi  Biz bu yazýda söz
konusu iliþkinin silahlar yerine, elbiselerle
olan boyutuna mercek tutmak istiyoruz.
Belli noktalarda, neredeyse elbiselerin
bile silaha dönüþtüðü bir durum bu.
Ancak bu durumun þiddetin ve
kaybedenlerin efendisi, bir baþka
yönetmen, Tarantino hayranlarýnýn ilgisini
çekecek seviyede olmadýðýný da
eklemeliyiz buraya; onlarý yanýltmamak
ve hayal kýrýklýðýna uðratmamak adýna...

Þükrü Mutlu KARAKOÇ

BENÝM CÝCÝ CEKETÝM
Terfi Eden Giysiler ya da
Üniformanýn Zaferi
Alaycý Yönetmen ve Talihsiz Yargýç
Eþliðinde Bir Giriþ
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Y

azýnýn baþlýðýný okuyanlarýn
aklýna, erken davranýp da bu
satýrlarýn lüzumsuz iþlerle

Ünlü filozof Baconýn o efsane bilgi
güçtür iddiasýnýn üzerinden asýrlar geçti.
Ve bu gün, Ýngiliz filozofun iddiasýný,
neredeyse baþýnýn üstüne dikerek,
elbise/imaj güçtüre çeviren bir durum
ve ortamla karþý karþýyayýz. Yýllar sonra
iddiasý tepe taklak olduðunda Baconýn
midesi bulanýp, caný sýkýldý mý bilinmez,
ama bugün etkileyici tasarým ve
görünümleriyle etrafýmýzý saran elbiselerin
bizim baþýmýzý döndürdüðü bir gerçek.
Eðer üstat kýzmazsa, onunla ilgili bir çift
söz daha edelim: Topraðý bol olsun! Sör
Bacon, o iddiayý ortaya atmak için çok
uðraþtý mý onu da bilmiyoruz, ama bu

günlerde moda tasarýmcýlarýmýzýn, sözünü
ettiðimiz yeni iddiayý haklý çýkarmak üzere
günlerini ve gecelerini vererek uðraþtýklarý
da bir baþka gerçek.
Ýlk ayak sesleri Baconýn yaþadýðý çaðlarda
duyulmaya baþlayan ve ardýndan insanlýk
tarihinin son üç yüz yýlýna damgasýný vuran
modern zamanlar, insanlara sürekli
teyakkuz halinde olmayý, sürekli
karþýlaþtýrmalar ve kategorik tasnifler
yapmayý telkin eden bir dönem. Lewis A.
Coserý dinlersek, bu dönem, insanlarý, gerek
erkek gerek kadýn, öteki insanlarla
iliþkilerindeki göreli konumlarýna dikkat
etmeye zorlayan bir ortamýn adý. Yine bu
dönem, insanýn kendisine olan saygýsýnýn
öteki insanlarda býraktýðý izlenim ve etkiden
beslendiði bir zaman dilimini ifade ediyor
(Lewis A. Coser, Amerikan Eðilimleri, Sosyolojik
Çözümlemenin Tarihi, s. 291-326).

Ýþte elbiseler, modern zamanlarýn insanlara
ve kurumlara önerdiði, telkin ettiði, reklam,
film ve kitaplara konu edindirdiði, ikili
iliþkilerde hep var olsun istediði bu anlayýþ
ve tarzýn iþlemesene en çok hizmet eden,
soylu enstrümanlardan. Evet, elbiseler,
zihin dünyamýzda, insanlara, düþünce ve
tutumlara iliþkin keskin karþýlaþtýrma ve
tasnifler yapmamýza, konumlandýrmalarda
bulunmamýza imkân veren; baþkalarý
hakkýnda deðerlendirmeler, tasarýmlar,
kavram ve yargýlar üretmemize kapý
aralayan; dünyayla ve insanlarla aramýzdaki
yorumlayýcý filtrelerdir.1 Baþka bir
ifadeyle elbiseler, zihnimizde dýþ dünyanýn
haritasýný çýkarmamýza yardým eden, en
azýndan bu çizimde etkili olan, çapý geniþ
bir pergeldir. Anlama çabasýnýn hatýrýna,
son bir kez daha baþka bir metaforla
söyleyelim; insanlarý, kültür ve düþünceleri
görme/karþýlama biçimimizi, algýlarýmýzý
belirleyen/üreten ara soketlerdendir
elbiseler.

Sýnýrlar, Kavgalar ve
Üniformaya Dönüþen Elbiseler
Bu gün en baþta, modern ve geleneksel
karþýlaþtýrmasýnýn, bazý insanlarý ve hayat
tarzlarýný modern (hadi biraz daha deðer
ve ideoloji yüklü olan bir kavram kullanalým:
çaðdaþ), diðer bazýlarýnýysa geleneksel
(buna da ideoloji ve deðer yüklü bir arkadaþ
bulacaksak, gerici) olarak görmenin,
konumlandýrmanýn aygýtý/alametidir onlar.
Sonuçta, böyle bir bakýþ açýsý içerisinde,
elbiseler modern/medenî ya da
geleneksel/gerici olmanýn þaþmazyanýlmaz, düþmez-kalkmaz bir ölçüsü ve
pusulasýna dönüþmüþlerdir. Ýþte tam böyle
bir yaklaþýmla, ihtiþamýn merdivenlerinden
yavaþ yavaþ inerken, medeni-geri gerilimini
yoðun bir þekilde yaþamaya baþlayan
Osmanlý toplumunda, dönemin bir mizah
dergisi þu ifadelere yer verecektir:Âlem-i
medeniyete iptida duhul esbab ve þeraitinin en
birincisi bol þalvarý çýkarýp, dar pantolon
giymektir Medeniyete kesb-i kemal etmek ise
baþýna bir üstüvane koymaktan ibarettir. Eðer
içi boþ ise bundan âlâsý olamaz. Zira asrýn
âsar-ý nefise ve nadiresini vaz ve hýfz edebilir.
Elbiselerin bu ayraç ve alamet olma iþini,
büyük bir keyifle yapýp yapmadýklarýný
bilmiyoruz, ama hayata kalýplar ve kategoriler
arasýndan bakmanýn huzurunu duyanlar için,
keyifli bir bilme, denetleme, öteleme
ve sorun çözme aygýtý olduklarý kesin.
Felaket tellallýðý yapmaya niyetimiz yok, fakat
böyle bir durumda basit bir ayraç veya
ölçü görevi görmez elbiseler. Kötü haber:
bu durumda elbiselerin (özellikle geleneksel
olanlarýnýn), topluma hâkim soðuk savaþ ve
gizli iktidar mücadelelerinin tam ortasýnda
bütün saflýklarýyla öylece ve savunmasýzca
duruyor olduklarýdýr. Ve bir kavgada ortada
olmanýn kötü yazgýsýysa, ne taraftan ve hangi
þiddetle geldiði pek bilinmeyen eleþtiri,
hakaret, derken yumruk, tekme, tokat ve
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darbelere hedef olmaktýr. Talih iþte! Her
þeyin bir bedeli var ya; arada olmanýnki de
böyle bir þey herhalde.
Peki, bu durumda kaybeden ve bedel
ödeyenler yalnýzca elbiseler mi? Soruyu Evet
evet, yalnýz onlar! saflýðýyla karþýlamak çok
zor. Toplumun da derin kayýplarý var, söz
konusu süreçte. Hayata semboller, ikili
karþýtlýklar, sert kategorik çýkýþlar aracýlýðýyla
yaklaþmaya baþladýðýmýzda, düþünce
dünyamýzdaki kavramlarýn dörtte üçünü,
bizi merak etmeyin tesellileriyle zorunlu
ve süresiz bir tatile uðurlarýz. Hatta bir
daha dönmemek üzere Geriye kalan, paha
biçilmez bulduðumuz, hamaset içerikli
duygusal dörtte biriyle ise, yoðun bir þekilde
sevinmek, öfkelenmek, hayran olmak, nefret
etmek, coþkuya kapýlmak, korkudan aklýný
kaçýrmak arasýnda dolanýr dururuz. Artýk
hayatýn içinde gördüðümüz þeyler sadece
semboller yani elbiseler ve onlarýn bizdeki
duygusal karþýlýðýdýr; yoksa insanlar ve
onlarýn zihin dünyalarý deðil. Zira bu ortamda
insanlar (ötekiler denen insanlar), hizaya
getirilmesi gereken ahmak, tehlikeli ve
sakýncalý varlýklardýr. Bu manzara karþýsýnda
insan, bilmem farkýnda mýsýn benim cici
kýyafetim: sen nelere kadirsin! demeden
geçemiyor.

Mahalledeki Filmler ve Elbiselerin Þovu
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Baþka bir zaviyeden bakalým elbiselere: Onlar
bireysel kimliklerin ötesinde, gönüllü ya da
zorunlu olarak bürünülen kurumsal bir
kimliðin iþareti de olabilir yerine göre. Bu
noktada elbiseler, kiþinin toplum içinde,
insanlar arasýnda veya resmî/özel kurum
yapýsý içerisinde bulunduðu konum ve
mevkie atýfta bulunur. Doktorlar, güvenlik
ve aþayiþ görevlileri, adliye mensuplarý
(hakim, savcý, avukatlar), gemi kaptanlarý,
uçak pilotlarý, ordu mensuplarý, yer yer devlet

baþkanlarý, belediye-firma-iþletme-fabrika
elemanlarý ve daha baþka görevliler, sahip
olduklarý meslekî/resmî konum ve statüyü
göstermek üzere belli renk, þekil ve tasarýmda
elbiselere bürünürler görev saatlerinde. Ve
o elbiselerin giyilmesiyle birlikte, kendi
halinde enteresan bir gösteri baþlar.
Kurumsal kimlik sahnededir artýk.
Sahnelenen gösterinin adý, elbiselerin tek
kiþilik stand-up þovudur. Yalnýz bu standup çalýþmasýnýn türünde bir terslik vardýr.
Ýzlediðimiz sahneler, yer yer güldürü ögeleri
içerse de, þov bir komedi deðil gerilimkorku, saygý-kurgu örneðidir.
Bu tuhaf þovda kabaca, sayabildiðimiz, iki
ana tema göze çarpar, sürekli tekrar eden:
Birincisi; giyilen o özel elbiselerin þahsýnda,
bireysel benlik ve kimliðin gerilere itilerek,
kurumun/mesleðin havasýna,
gereksinimlerine uygun düþen yeni bir
kimliðin ortaya çýkarýlmasý ve sergilenmesi.
Yani kendi özel hayatýndaki tavýr, tepki,
alýþkanlýk, duygu ve davranýþ þekillerinden
nispeten hatta tamamen farklý bir adam (en
azýndan imaj olarak) yaratýlmasý. Ýkincisi de,
özel elbiseli bu kurum görevlileriyle diðer
faniler arasýnda, kurumun ya da mesleðin
gücüne yaslanan bir saygý duvarýnýn
örülmesi; böylelikle üzerlerine giydikleri o
elbiselerle adeta görünmez bir zýrha bürünen
bu görevlilerin, sýradan insanlar
olmadýklarýnýn etrafa hissettirilmesi. Bu hava
etrafa bir kere yayýldýktan sonra, konuþmalar
ona göre þekillenir, davranýþlar ona göre
belirlenir, yürüyüþler ve hatta bakýþlar bile
ona göre biçimlenir. Kadir olmak iþte!
Besbelli ki böyle bir þey her halde: ölümlü
fanilerle, ölmeyecekmiþ gibi duranlarý
birbirinden ayýrmak
Diðer bir pencereden bakalým elbiselere:
onlar, gençler adýna, yerleþik anlayýþ ve
kabullere, geleneksel düþünme/yaþama
tarzlarýna, sözlü olarak olmasa bile, dolaylý

yoldan karþý çýkmanýn, kafa tutmanýn etkin
ve kullanýþlý bir vasýtasý olarak da çýkarlar
karþýmýza.
Kotlar, yýrtýk ve bol paça pantolonlar veya
deðiþik cep tasarýmlarýnýn sergilendiði açýk
hava müzesini andýran pantolonlar, üstten
en az iki düðmesi eksik gömlekler,
üzerlerinde (you + me = us gibi kýsmen
ironik veya challenge to everything gibi
oldukça asi ama) mutlaka karman çorman
veya yamuk yumuk Ýngilizce ifadeler taþýyan
deðiþik renklerdeki tiþörtler.. Sözün
merkezinde asi, yaramaz, hýrçýn gençlerin
hayatý olduðunda, sahnede bu kez de
baþrolleri bu elbiselerin paylaþtýðý bir gösteri
vardýr artýk.
Sahnenin ýþýklarý yandýðýnda izlemeye
baþladýðýmýz film, hiç tartýþmasýz uzun
metrajlý bir insanlýk klasiðidir. Hatta film,
tarih sahnesinde modern dönemle birlikte
gösterime giren ve kolay kolay da
gösterimden kaldýrýlacaða benzemeyen bir
baþyapýttýr. Zira film küçük mola aralarý
dýþýnda hiç kesilmeden devam etmektedir.
Anne/baba ve evlatlarýn görülmesiyle
baþlayan karelerde, zamanla evlatlar, baba
ve anne rolüne geçmekte, onlarýn yerini ise
yeni çocuklar almakta ve beyaz perde
böylece akýp gitmektedir.
Türüne gelince: Film her seferinde,
Ýsyanlardayým: Bana Þans Dile tarzý bir
gerilim ve Kavak Yellerivari bir fantezi
havasýnda baþlayýp, final kýsmýnda, sinema
salonlarýnda istisnasýz herkesin içini burkan
ve izleyenleri gözyaþlarýna boðan Babam ve
Oðlum tadýnda bir dramla finale girer.
Filmde hiç mi romantizm yok? diyenler için
yapabileceðimiz tek þey, onun, gerilim-fantezidram üçlüsünün hýrçýn davranýþlarý karþýsýnda,
küçük bir çocuk gibi, bir kenara çekilip þaþkýn
bakýþlar arasýnda sessizce olanlarý seyretmekle
yetindiðini söylemek olacak.

Sözün özü, filmde kuþaklar arasýndaki (4045 yaþ üstü yetiþkinlerle 15-30 yaþ arasý genç
nesil arasýndaki), soðuk savaþ dönemlerini
aratmayan, mücadele ve gerilimlerin en
hararetli aktörleridir elbiseler. Yetiþkinlerin
yaptýðý sözlü müdahaleler, bu elbiseler
aracýlýðýyla, genç nesiller tarafýnda, benim
dünyam farklý pankartlarý taþýyan bir isyan
ve karþý saldýrýya dönüþür
Elbiseler, eðitim alanlarýnýn da, onurlarýna
düzenlemeler yapýlan büyük
aktörlerindendir. Okullarda, þereflerine
düzenlenen kýlýk-kýyafet yönetmelikleriyle,
elbiselere dair bir dizi þekli sýnýrlandýrmalar,
modern zamanlarýn her döneminde ve
coðrafyasýnda, tavizsiz bir biçimde uygulanýr
hep. Böylelikle, öðretim kurumlarýnda hangi
elbiseye ayrýcalýk tanýnýp, hangisinin kapýdan
içeri alýnmayacaðýna dair kurallar kol gezer
ortalýkta.
Bu noktada, yüceltilecek ya da sürgüne
gönderilecek elbiselerle ilgili anlayýþlar
zamanla deðiþebilir. Ama düzenleme ve
sýnýrlandýrma mantýðý asla deðiþmez;
elbiselerin þanýna dair bir ferman mutlaka
yürürlüktedir.2 Sonuçta, bu düzenlemeler
yoluyla sosyal hayatta yaygýn dünya görüþü,
hâkim yaþam tarzý, mevcut iktidar
mücadeleleri ve yönetim/siyaset anlayýþý,
eðitim/öðretim kurumlarýna yansýmýþ olur.
Ve öðrenciler söz konusu düzenlemeler
vasýtasýyla, bile-isteye ya da zorla kendi
paylarýna düþeni alýrlar, hayata dair bu
görüþ, tarz, çekiþme ve
anlayýþlardan..

Elbiseler: Dýþarýdaki Temsilcilerimiz
Öte yandan elbiseler, çevremizde kendimizle
ilgili oluþturmak istediðimiz intiba, imaj ve
sergilemek istediðimiz kimlik için etki dozu
yüksek bir ifade biçimidir. Bazen de mutluluk
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kaynaðýdýr onlar, dudak kývýranlara ve kafa
sallayanlara inat. Elbisesinin kendisine çok
yakýþtýðýný söylediðimizde, muhatabýmýzýn
yüzüne çöken çocuksu sevinç ve heyecan
bundan deðil midir? Veya kendisine alýnan
yeni ayakkabýlarýna ya da gömleðine sarýlarak
uyuyan küçük bir çocuk, bu mutluluðun saf
bir ifadesi deðil midir? Yahut eþimize,
dostumuza ve sevgilimize bir gömlek, kravat,
bluz hediye ediþimizin altýnda hep bu
elbiselerin sevinç vesilesi oluþlarý yok mudur?
Kimi zaman ve ortamlar için yüksek kalibreli
bir savunma aygýtýdýr elbiseler. Güç ve
otoritenin simgesine dönüþür bazen, göz
kamaþtýran ihtiþamý ve insaný olduðu yerde
duraklatan aðarlýðýyla, etrafa saygýnlýk ve
korku saçarken.. Neticede hepsi kumaþ olsa
da, renk ve tasarýmdaki farklýlýklara
yaslanarak bazý ortamlarda kaynaþmanýn ve
birleþmenin, bazý ortamlardaysa ayrýþmanýn
ve cepheleþmenin sembolü oluverirler.
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Elbiselerimiz kiþilik ve karakterimizi ele verirler
kimileyin, doðru mu yanlýþ mý olduðunu
umursamadan... Daha biz aðzýmýzý açýp bir
tek kelam etmeden, toplum içinde
durduðumuz yeri, hangi iþi yaptýðýmýzý,
düþünce çevremizi, arkadaþ ortamýmýzý, dini
durumumuzu, hayata bakýþýmýzý, medeni
halimizi, zengin mi fakir mi, serseri mi
beyefendi mi olduðumuzu, hatta aþýk olup
olmadýðýmýzý bile söyleyiverirler evin küçük
çocuklarý gibi. Yalnýz þu var ki, küçük çocuklar
ev halleriyle ilgili, tembihlenmedikçe,
nedense hep doðru söylerler ama elbiselerin
onlar kadar dürüst olduklarýný söylemek güç;
yanýltabilirler kimi zaman. Yalnýz elbise
dostlarýmýzýn da haklarýný yemeyelim, küçük
çocuklar doðru sözlülükleriyle büyük imajlar
yaratamaz, hatta var olaný yerle bir edebilirler
belki, ama elbiseler bu yarý-dürüst
karakterleriyle derin ve çarpýcý imajlar
yaratýverirler bir hokkabaz esintisiyle. Aslýnda
burada elbiseler adýna bir sorumluluk hali

filan söz konusu da deðil. Bir sorumlu varsa
o da, bizim elbiselere iliþtirdiðimiz, bir süre
sonra sorgusuz sualsiz doðru saydýðýmýz
yorumlarýmýz ve kabullerimizdir.

Sonuç Yerine:
Önlüklerle Baþlayan Büyülü Hayat
Hayatýmda ilk ceketi ne zaman giydim, hiç
hatýrlamýyorum ama giydiðim ilk önlüðü
çok iyi hatýrlýyorum: Bir kýz önlüðüydü. Hem
de en yenisinden...
Arkadaþým Ahmet böyle baþlamýþtý ilkokul
yýllarýnýn ilk günlerini anlatmaya. Anlattýðý
tuhaf hikâyenin sonunu ise daha o yaþlarda
fark etmiþtim, elbiselerin, üzerimizi örtmek
dýþýnda gizemli, garip ve ilginç bir týlsýmýnýn
olduðunu diye noktaladý. O, elbiselerle ilgili
hikâyesini bitirmeye bitirdi ama elbiselerin
hayattaki hikâyesi devam ediyor hala, hem
de rekorlar kýrarak. Ne diyelim! Kumaþý bol
olsun!

Dipnot
1 Yorumlayýcý filtreler metaforu, Sözün Düþüþü kitabýnýn
yazarý Jacques Ellula ait aslýnda. Tabi Ellul, farklý bir baðlamda
kullanýyor bu metaforu.
2 1960 ihtilalinden sonra, bütün ortaokul öðrencilerinin þapka
takmasý zorunlu kýlýnmýþ. Þapkasýný evinde unutan ya da okulun
giriþ kapýsýnda þapkasýný çýkaran hiçbir öðrenci okula alýnmazmýþ.
Bugünse tam tersi bir uygulama söz konusu. Hatta bu
uygulama, orta ve lise öðretimi dýþýnda üniversiteli kýzlarý, hani
o reþit olmuþ, aklý baþýnda, özgürlük timsali varlýklarý da
kapsýyor ve baþlarýna (sanýrým peruk hariç) hiçbir þey
takamayacaklarýný salýk veriyor. Ýnsan merak ediyor, bir gün
bu koca koca kýzlarýn hepsi, bu günlerde küçük kýzlarý sevimli
ve þirin göstermek için satýlan, þu, iki tarafýnda yaylý
hayvancýklarýn sallandýðý tokalardan takarak fakülte önüne
gelseler. Nasýl bir matraklýk doðar acaba kapýda? Yo yo hemen
celallenmeyin, þuanki matraklýðýn, (bazýlarý buna kepazelik de
diyebilir) doðacak olandan pek kalýr yaný yok aslýnda. Komedi
bu ya? Yenilenme zamaný geldi galiba.

ATÖLYE/ÝKTÝBAS
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Cemil MERÝÇ

ÇAÐIN DÝNÝ: HÜMANÝZM (!)

"Yürekten inanýyorum ki geleceðin dini katýksýz
bir hümanizm olacaktýr, yani insanýn bütününe
saygý; hayat ahlaki bir deðer taþýyacak,
kutsileþtirilecek yüceltilecek. Yarýnýn baþlýca
kanunu güzelim insanlýða özen göstermek. Belli
bir þekle bürünmeyecek bu inanç, hizipler ve
tarikatlar gibi kimseye kapalý olmayacak. Akýldan
baþka kýlavuz tanýmayan, gizli remizleri,
tapýnaklarý, rahipleri bulunmayan, kiliseler dýþý
dünyada gönlünce yaþayan geniþ ve hür ilim..
iþte insanlýðý kanatlandýracak biricik inanç."
(Renan, Ýlmin Geleceði)

Ý

manýný kaybeden bir çaðýn dini.
Sözünü dinletmek isteyen her felsefe
bu kaftana bürünmek zorunda.

Marksizmden egzistansiyalizme kadar
Avrupa'nýn tüm düþünce akýmlarý hümanist.
Kavramdan çok kýlýf; kelime deðil bukalemun:
demokrasi gibi, sosyalizm gibi.
Hümanizm genç bir kavram, batý dillerini
1850'den sonra fethetmiþ. Ama
müstaðriplerimiz hemen benimsemiþ kelimeyi,
onlara göre Yunus'lar, Mevlana'lar, Hacý Bektaþ
Veli'ler su katýlmamýþ birer hümanist. Hümanizm
nedir, kimsenin tarife yanaþtýðý yok.1
Kelimenin iki ayrý manasý var : 1) Antikite
hayranlýðý.
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16. asýr Avrupasý için bir kaçýþ, bir meçhulü
arayýþtý hümanizm. Bir egzotizm, bir yeni
boyut ihtiyacý.

Kilisenin yasaklarýndan kurtulmak isteyen Orta
Çað insaný Eski Çað edebiyatlarýna kaçtý. Ferdi
cemaat içinde eritmeyen paganizm, hürriyetti,
direniþti. Nas'larýn çelik korsasýndan kurtulup
kilisenin duvarlarý dýþýna fýrlamak hem cazip
hemde tehlikesizdi. Kendi mazisine sýðýnýyordu
batý; manevi mirasýný yeni baþtan inceliyor, o
metruk hazineden el deðmemiþ mücevherler
derliyordu. Antikite hem kendisiydi hem
baþkasý. Ýnsan Hristiyanlýðýn posalaþtýramadýðý
bir düþünceyle yakýndan temas ediyordu.
Vesayetten kurtuluþdu bu, kendi kanatlarý ile
uçmak arzusuydu. Açýktan açýða bir isyan
deðildi þüphesiz, çünkü Hristiyanlýk, greko
latin kültürü ile hiçbir zaman göbek baðlarýný
koparmamýþtý. Fakat nas'larýn korkuluðundan
atlýyarak putperest dünyanýn þiir ve düþünce
bahçelerine açýlmak yine de tehlikeliydi.
Ne olursa olsun Avrupa, zincirlerini kýrmak,
rüþtünü ispat etmek, horlanan haysiyetini
kurtarmak zorundaydý. Böylece batý aydýný
çeþitli tahriflerle tanýnmaz hale gelen
Hristiyanlýðý bir yana býrakacak ve giderek
kendi kendini tanrýlaþtýracaktýr.
Filhakika hümanizmin ikinci manasý insanlýk
dinidir. Kilisenin abesleriyle bunalan serazad
zekalardan kimi, "tabiatta tanrý yoktur, tanrýyý
yaratan insandýr. Toplum kendi deðerlerini
gökkubbeye aksettirmiþ, beþeriyi
ilahileþtirmiþtir", dedi; kimi, "insanlýðý
kurtaracak tek kýlavuz ilimdir"; ne Rab ne ibad.
Ýnsanýn yabancýlaþmasýydý din, bir çeþit
afyondu. Geçen asrýn düþünce fatihleri
Promete'yi bayraklaþtýrýrlar, "bütün tanrýlardan
iðreniyorum" diyen Promete'yi. Ýyi ama
Promete'nin iðrendiði tanrýlar karanlýk bir
çaðýn kan dökücüsü, habis, zenperest
mabudlarý deðil mi?
Hümanizm, Avrupalý için kaybettiði dinlerin,
yýktýðý inançlarýn yerini alan bir put. Hümanizm
bir aydýn hastalýðý ama kimse bu izmin
hudutlarýný çizemiyor. Diyorlar ki hümanizm,
insaný mükemmelleþtirmek, varabileceði en

yüksek irtifaa yükseltmek yani gerçek insan,
kamil insan yapmak. Yalnýz örnek kim olacak?
Sokrat mý, Vinci mi, Erasmus mu, Goethe mi?
Nietzsche'nin ideali insan-üstü idi; yakýn tarihin
kanlý tacidarlarý bu rüyanýn ne kadar tehlikeli
olduðunu ispat ettiler. Carlyle'ýn
kahramanlarýna gelince onlar da mazide
yaþayan veya yaþandýðý farzedilen birer gerçek
veya tecrid. Hümanizm insanýn
tanrýlaþtýrýlmasýymýþ, hangi insanýn, feylesofun
mu, kozmonotun mu, yýðýnýn mý?
Hümanizm, saltanatýnýn sarsýldýðýný anlayan
kilisenin de bayraðý. Gerçek hümanist biziz
diyen Pierre l'Hermite'lerin, Ignace de
Loyola'larýn torunlarý kanlý pençelerine ipek
eldivenler geçirerek insanoðlunu kardeþliðe
çaðýrýyor.
Katolik bir tarihçi, "Hristiyan hümanizmi,
Yunanlýlarýn dini ideali ile Ýncil arasýndaki
kaynaþmanýn eseridir, diyor; Yunan felsefesi
Latin hukuk anlayýþý ve judeo kretien teoloji
ayný potaya döküldü, bu haritadan çýkan ana
mefhum: insanoðlunun deðeridir". (Grouset)
Ya Ýslamiyet? Hümanizm putperest sanata
karþý duyulan hayranlýksa müslüman dünya
böyle bir muhabbetten habersiz yaþamýþtýr.
Çölde doðan Ýslamiyet, Yunan þiirinin çýlgýn
ve günahkar cazibesine kapalýydý. Sirenlerin
þarkýsýný engin denizlere açýlmayanlar
duyamazlardý ki. Ýslamiyet Yunan ve Roma'dan
düþünceyi almýþtý, besleyici unsurlarý varlýðýna
katmýþ, posayý býrakmýþtý geriye. Unutmayalým
ki karanlýklar içinde bocalayan Avrupa'ya antik
çaðýn en büyük dahisini, Aristo'yu Ýslamlar
tanýtmýþtýr, yani batý hümanizminin ana
kaynaklarýnýn biri Ýslamiyet'tir. Ne var ki Ýslam'ý
Homeros da ilgilendirmemiþtir, Virjil de.
Cahiz (772-870) için dünya þiiri Yedi Aský
þairleriyle baþlar. Ýslam, Yunan ve Latin
sanatýna niçin dönecekti? Ne dilde ne
zevklerde ortaklýk söz konusuydu.

Rönesans hümanistlerinin çaðdaþ hümanizm
üzerinde etkisi nedir? Baþka bir deyiþle, bir
Feurbach'ýn, bir Renan'ýn, bir Marx'ýn dikkatini
insanoðlunun muhteþem kaderine, eþsiz
deðerine kanatlandýran Rönesansýn metin
aktarýcýlarý mý olmuþ? Onlar olmasa Comte
Ýnsanlýk Dinini kuramayacak mýydý? Bilemeyiz.
Biz Rönesansý yaþamadýðýmýz için mi hümanist
olamadýk? Evvela Rönesans tarihi, bir
gerçekten çok, bir Ýtalyan miti. Düþüncede
yeniden doðuþ ve atlayýþ olmaz. Ýslamiyet'te
kilisede yok, Allah'la kul arasýnda herhangi
bir aracý da. Ýslam düþüncesi hangi baskýya
karþý direnecek, baðýmsýzlýðýný kime ispat
edecekti?
Hümanizm insan haysiyetine saygý, insana
tabiat içinde istisnai bir deðer vermekse,
Ýslamiyet tek gerçek hümanizmdir.
"Humanités" edeb, efendilik, nefse hakimiyet,
mukaddese saygý ise Ýslamiyet ve bilhassa
tasavvuf "humanités" nin ta kendisi. Ýnsan
yalnýz Ýslamiyet'te eþref-i mahlukattýr. Bir
yanýyla balçýk, bir yanýyla tanrý. Feyzi Hindi'nin
meþhur beyiti ile çerçevelediði muhteþem
varlýk:
Haki, eðer bezulmeti hesdi mukayyedi,
Arþi, eðer benur-ý ilahi münevveri.
OCAK 1980  HÝSAR DERGÝSÝ

Dipnot
1 Þemsettin Sami, "insaniyete muhabbet" diyor (Kamus-u
fransevi). Ýsmail Fenni, "devr-i teceddüd üdebasýnýn yani elsine
ve edebiyat-ý atika tarafdaranýnýn mezhebi..beþeriyete ibadet
mezhebi" (Lugatce-i felsefe). (Yazarlarýmýza sorsak).. Bu izm
"dünyanýn en namussuz sömürüsü olan burjuva sömürüsünü
örtbas etmek için ileri sürülmüþ bir duman perdesi" Kemal
Tahir'e göre. Ergun Göze için, "insan ruhunu metafizik
kaynaklardan koparan ve bu sebeple insaný vücuduna irca
eden zavallý bir sistem..son aþamasý: makineleþen insan."
(Bu keþmekeþ nereden geliyor. Önce kelimenin kendisinden.
Kemal Tahir hümanizm ile hümanitarizmi birbirine karýþtýrmýþtýr.)
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toplumlarýn bu alanda sýkýntýlarý olduðu için
hem de bu konuda deneyimim olduðu için.
Ancak bana, tam tersine, bugün burada
pozitif ayrýmcýlýk yapýldýðýný düþünmekten
de geri kalamýyorum. Yani sabancý
üniversitesi ortamý farklýdýr, ileridir ve güzeldir
demek istiyorum.

Prof. Dr. Herkül MÝLLAS

ZÝHÝN COÐRAFYASINDA
AYRIMCILIK KAZISI:
Önyargýlar, Ýmajlar,
Paradigmalar ve Komplo Teorileri1

epinizi saygýyla selamlýyorum. Beni
buraya davet edenlere de teþekkür
ediyorum. Bu daveti, beni çok
mutlu kýlan bir tür ödül gibi algýlýyorum.

H

Konuþmam doðal olarak temelde
gençlerimize yöneliktir ve onlara
sesleniyorum, saðlýklarýyla ilgili bir
konuþmadýr. Bugün ayrýmcýlýk ve saðlýðýmýza
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zararlarý konusuna deðineceðim; hem

Hayal gücünüzü gerçekten güçlü bir biçimde
seferber ederseniz benim de bir zamanlar,
çok eskiden, sizin gibi, bir okulda, bu tür
bitirme konuþmalarý dinlemiþ olduðumu
görebilirsiniz. Bir ihtimal, þimdi sizin de
yaptýðýnýz gibi sýkýlmýþ, içimden konuþma
inþallah uzun sürmez diye dileklerde
bulunmuþtum! Sonunda bende ne kaldý o
günlerin konuþmalarýndan? Bunu
düþünüyordum bugünkü konuþmamý
hazýrlarken. Söylenenlerden ne kalacak acaba
genç dinleyicilerin belleklerinde? Ben kendi
payýma o eski nutuklardan bir tek þu ilginç
cümleyi anýmsýyorum: Oxfordun mezunlarý
dünyaya hakimmiþler/egemenmiþler gibi
yürürler, Cambridge mezunlarý dünyaya
kimin hakim olduðunu umursamaz bir
havada yürürler, bundan böyle sizler de, þu
ya da bu biçimde ama kendinize özgü bir
biçimde, kendi yolunuzda yürüyeceksiniz!.
Özgüven ve gurur aþýlayan bir cümleymiþ
ki, aklýmda kalmýþ. Herhalde bir tatmin
duygusu duymuþtum. Bu tür uzun
konuþmalardan geride fazla bir þeyin
kalmamýþ olmasý aslýnda o denli önemli
deðil. Çünkü eðitim dünyasýndan en büyük
kazanýmýmýz hatýrladýklarýmýzla sýnýrlý deðildir
ve olmamalýdýr da. Olay bir bellek yeteneði
(vurgu BÝye ait) sorunu deðildir. Büyük
kazanýmýmýz içimize sindirdiklerimiz ve
çoklukla da bilinçsiz olarak yaþam boyu
içimizde taþýdýklarýmýzdýr. Bir dünya
görüþüdür bu, bir yaþam biçimidir, ileri insan
iliþkileridir, bir sorumluluk ve yaptýklarýmýzda
tat edinmemizdir, güvenli, yaratýcý ve huzurlu
olmamýzdýr. .

Konumuz ayrýmcýlýk
Yukarýda sözünü ettiðim Oxford ve
Cambridge öðrencilerinin çalýmlý yürüme
yöntemlerinden yola çýkarak, devam etmek
istiyorum. Kuþkusuz her yiðidin farklý yoðurt
yiyiþi olduðu gibi yürüyüþü de farklý olacaktýr.
Ama bu yürüyüþlerle ilgili sözlerde bir yerde
pek de hoþuma gitmeyen bir ayrýmcýlýk
seziyorum. Birileri kendilerini, ötekilerden
ayýrarak, üstün sayýyor sanki. Bunun ne zararý
var demeyin, çünkü eþitliðin zedelendiði
durumlarda kaçýnýlmaz olarak haksýzlýk da
doðar. Kendini daha üstün sayan kendisi
için ayrý haklar ister, kendisi için çýkar
saðlayacak ayrýmcýlýk ister. Demokratik
olamayan toplumlarda temel sorun da bu
deðil midir? Dünyaya hakim olduðunu ya
da hakim olmaya hak kazandýðýna inanan
bir insandan nasýl bir davranýþ bekleriz?
Herhalde daha aþaðý saydýðýna kýyasla
kendine haklar yakýþtýracaktýr, aþaðý
gördüklerine biraz ya da oldukça haksýz
davranacaktýr. Ya da en azýndan daha aþaðý
kimselere haksýzlýk edildiðinde sesini
çýkarmayacaktýr çünkü bu davranýþta
anlaþýlýr bir yan görecektir: hepimiz ayný
deðiliz ki, biz farklý yürüyenleriz diyeceklerdir,
biz farklý bir grubuz, biz onlar gibi deðiliz!
Ayrýmcýlýðýn ayný zamanda bir kimlik ilaný
ve belirtisi olduðu da açýktýr. Çevremizdeki
insanlarý sýnýflandýrýrken otomatik olarak
kendimize de bir mekan saðlarýz. onlar ve
bizler ayrýmý yalnýz onlarý belirlemez,
temelde bizleri belirler. Onlarý
marjinalleþtirmeye koyulurken kendimizi
merkeze çekiyoruz. Bu dýþlayýcý kimlik
kavgasýnda doðal olarak hepimiz zararlý
çýkýyoruz. Genellikle kavgalarýn sonunda
herkesin zararlý çýktýðý gibi. Bu konuþmada
ayrýmcýlýðýn bu kimlik yanýna daha az
deðineceðim. Ama bu tür dýþlayýcý bir kimlik
belirtisinin pek saðlýklý ve yararlý olmadýðýný
hatýrlatmakla yetineyim.

Ayrýmcýlýðý (discrimination) iþte böyle bir ruh
hali olarak algýlýyorum. Ýnsanlarý iyi-kötü,
üstün-aþaðý, haklý-haksýz, bizden olan, bize
karþý olan ya da bizden olmayan diye ayýran
bir anlayýþtýr. Bu ayrýmcýlýk ruhu hem çok
eskidir hem de çok yaygýn.2 Yaþamýn her
alanýnda görülebilir. Biz-ötekiler ayrýmý
konusunda pek çok çalýþma var. Genellikle
vurgulanan bu ayrýmcýlýðýn bilinçaltýnda
yattýðý, insanlarýn bu ayrýmcý tutumlarýnýn
bilincinde olmadýklarýdýr. ..

Ayrýmcýlýk bilinç altýndadýr
Kimi etnik gruplarý hatýrlatýp, adlarýný söyleyip
(ben þu anda bunu yapmayacaðým) onlar
da vatandaþýmýzdýr denir. Bunda kimilerince
bu insanlarýn vatandaþ sayýlmadýklarý anlamý
çýkar. Normal vatandaþ sayýlsalar zaten bu
sözü etmenin gereði de kalmazdý. Hiç kýsa
boylular da, kýrk yaþýnýn üstündekiler de,
beþiktaþlýlar da, gözlük takanlar da
vatandaþýmýzdýr der miyiz? Demeyiz çünkü
bu konuda sorun yoktur, þüphe yoktur, bu
konuda bir konsensüs zaten vardýr. Bir þeyi
vurguluyorsak birileri karþý çýktýðýndandýr.
Hatta kendimiz de bu alanda rahatsýz,
kendimizi inandýrmaya çalýþýyor olabiliriz.
ben ýrkçý deðilim, zencilere karþý bile
hoþgörülüyüm diyen bir insaný düþünün.
Nasýl trajik bir çeliþki içindedir! (fýkrasý da
bu durumun: adam ne demiþ? Ben iki þeye
tahammül edemiyorum, birincisi ýrkçýlýktýr
ikincisi de þu zencilerdir!)
Ayrýmcýlýðýn bu bilinç dýþý yanýna vurgu
yapmak istiyorum. Çünkü ayrýmcýlýðýn bu
yanýdýr önemli ve zararlý olan. Hiç kimse
ayrýmcý yanýný göremez. Önyargýlarýmýzý da
göremediðimiz gibi. Taným gereði ön yargý
görünmeyendir, görülmeyendir. Þimdiye kadar
kurulmamýþ ve herhalde hiç kurulmayacak
cümle benim bir önyargým vardýr cümlesidir.
Çünkü fark edilen önyargý o an yok olur, artýk
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yoktur. eskiden bir önyargým vardý diyebiliriz
ama önyargým vardýr demeyiz. Senin, onun,
sizin, onlarýn önyargýlarý vardýr deriz. (bizim
önyargýmýz vardýr dediðimizde aslýnda ifade
edilen baþkadýr: benim paylaþmadýðým ama
içinde yaþadýðým topluluðun baþka üyelerinin
önyargýlarý vardýr demek istenir) ayrýmcýlýk
da öyledir. Hitler bile, kendi algýlamasýna göre
kötü bir þey yapmamýþtýr, kendi ulusunun
çýkarlarýný korumuþtur. Ne haksýzlýk ettiðini
aklýndan geçirmiþtir ne de vahþet uyguladýðýný.
Yazýlý ya da yazýya geçirilmemiþ yasalarý ve
temayülleri çiðnediðini biliyordu ama o
yasalarý zaten haksýz ve gereksiz derecede
sýnýrlayýcý sayýyordu. Yasayý çiðneyenler iki
türlüdür: Bunun kötü bir þey olduðunu peþin
bilenler kendilerini suçlu görenler ve yasalarýn
gereksiz sýnýrlamalar getirdiklerinden kötü ve
zararlý olduklarýna inananlar. Onlar çeteler
kurup yüce idealler adýna cinayetler de iþlerler.

Sorunu ve kendimizi nasýl anlayacaðýz?
Peki, iþler öyle sinsi biçimde iþliyorsa,
önyargýlarýmýzý nasýl anlayacaðýz? Aslýnda
bu soru Atina Üniversitesinde Türkiye
konusunu iþlediðim derste öðrencilerime
sýnavlarda sormuþ olduðum bir sorudur.
Multiple choice (çoktan seçmeli) sorusudur,
size de sorayým, bakalým istediklerimi
anlatabilmiþ miyim? Soru þöyle:
Her birimizde var olan önyargýlarýmýzý nasýl
keþfederiz, nasýl bilincine varýrýz? yanýt olarak
5 seçenek var:
1- görüþlerimizin içerdiði milliyetçi
yaklaþýmdan,
2- içerdikleri baðnazlýktan,
3- içerdikleri çeliþkilerden,
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4- soðukkanlý ve bilimsel inceleme
sonucunda,

5- baþkalarý bize bunlarý gösterdiðinde,
hatýrlattýðýnda.
Bu bir tuzak sorudur. Eðer öðrenci bu hoca
milliyetçiliðe, baðnazlýða, çeliþkilere, çifte
standarda, soðukkanlý olmayan söyleme
karþýdýr diye düþünür, ilk 4 yanýttan birini
seçerse çuvalladý demektir. Yanýt,
önyargýlarýmýzý biz göremeyiz baþkalarý
söylediðinde bilincinde olabiliriz o da
olabilirsek!. Yani eksikliklerimizi kabul etme
eðitiminden geçmiþsek.
Çünkü insan kendi sakat milliyetçiliðini, aþýrý
baðnazlýðýný, çeliþkilerini, tarafsýz olmayan
görüþlerini bilemez ki! Önyargýlar gibidir
bütün bunlar. Bunlarý görse zaten anýnda
yok olurlar, anýnda onlarý reddeder. Her
birimiz önyargýlarýmýzý yargý gibi, bilgi
gibi görürüz, öyle algýlarýz. Ama bizim
bilgimiz karþý tarafa önyargý olarak yansýr.
Siz karþý tarafýn a, b ve c özellikler taþýdýðýný
bilirsiniz ama karþý taraf sizin bilgi
dediðinize önyargý diyebilir. Onun için siz
karþý taraf için oluþturduðunuz görüþlerinizin
 bu karþý taraf komþu halk olabilir, siyasi
hasmýnýz olabilir, kavga etmekte olduðunuz
kýz ya da erkek arkadaþýnýz olabilir 
doðruluðundan ve tarafsýzlýðýndan nasýl
emin olabilirsiniz? . Ancak o görüþlerinizi
karþý tarafa açýkladýðýnýzda ve karþý taraftan,
bir dereceye kadar da olsa, onay aldýðýnýzda
biraz emniyette hissedebilirsiniz. Karþý taraf
önyargýlýsýn derse yeniden düþünmemiz
gerekiyor demektir.

Diyalogun gereði
Bütün bunlardan çýkan sonuç, ve bu sonuç
bendenizin deðildir Habermasýndýr 
çatýþmalarda ve öteki ile ilgili yargýlarda karþý
taraf ile temas kurmanýn, diyalog
oluþturmanýn, görüþ alýþveriþinde
bulunmanýn þart olduðudur. Karþý tarafý

ayrýmcýlýk yapýp dýþlarsanýz bir gerçeðe
varma kapýlarýný da kapamýþ olursunuz.
Bir örnek vereyim. Bakýyorsunuz televizyonda
beþ kiþi oturmuþ öteki diye algýlanan birileri
konusunda konuþuyorlar. Bu seçim öncesi
dönemde bu öteki hakkýnda fazla bir þey
söylemek istemiyorum. Herkes bir öteki farz
edebilir. Beþ konuþmacý sonunda anlaþýyorlar.
Ama orada öteki yoksa, ya da o bu görüþlere
katýlmýyorsa, sözüm ona konsensüsün ne
deðeri olabilir?. O anda baþka bir televizyon
kanalýnda da tam tersi bir konsensüs
oluþuyor olabilir.
Ama burada bir kýsa durak yapýp özet olarak
sonuçlarý hatýrlatalým. Kýsaca ne dedik þu
ana kadar?
1- Ayrýmcýlýk ve önyargý gibi mekanizmalar
bilinç düzeyinde iþlev görmezler, bizim
bilincimizin dýþýnda çalýþýrlar, biz onlarý bilgi
olarak algýlarýz. Hatta yüksek öðrenimde
bile bilim olarak da öðretilebilir  lafým
meclisten dýþarý!
2- Bu tuzaklarý anlamanýn yolu ise dýþa
açýlmak, karþý tarafla diyalog kurmak ve bir
konsensüse varmaya çalýþmaktan geçer. ....
Kendi yolunun doðruluðunu kontrol etmenin
(check etmenin) bir yoludur bu. Diyalog
aslýnda bu arayýþlarýn bir sonucudur.
Bunlardan hareketle, hepimizin bir yerde
önyargýlý, ayrýmcý, çeliþkilerle yaþayan insanlar
olduðumuzu peþinen kabul etmemiz çok
saðlýklý bir baþlangýç noktasýdýr. Bu tür
insanlar bu kabullerinden dolayý kendilerini
hep kontrol atýnda tutacaklar ve dolayýsýyla
bu eksikliklerini en azýndan bir dereceye
kadar gidereceklerdir. Oysa ben bir bilim
insanýyým, neden önyargýlý olacakmýþým,
benim niyetim iyidir diyen ve kendinden
çok emin olan kimseler, kusurlarýný ne
görecek ne de aþacaktýr. Ben önyargýlý
deðilim diyenlerden çekininiz!

Din, Etnisite, Siyasal Ayrýmcýlýk
Ayrýmcýlýk çeþitli alanlarda görülebilir.
Genellikle farklý olana, öteki sayýlana karþý
uygulanýr. Farklý inanç, farklý ýrk, farklý etnik
köken, yöre, siyasal görüþ, cinsiyet, sýnýf,
fizik yapý yani þiþman ya da zayýf ya da özürlü
olma gibi birçok neden ile  aslýnda bahane
ile - ayrýmcýlýk yapýlýr. Ayrýmcýlýk yapanlarýn
bir özelliði de vicdanlarýnýn rahat olmasýdýr.
Rahattýr çünkü yaptýklarýnýn bazen çok yararlý
bir davranýþ olduðuna, kimi zaman da
yaptýklarýnýn kötü bir þey olmadýðýna
inanýrlar. Ama çok önemli bir soru,
ayrýmcýlýðýn neden yapýldýðýdýr.
Benim en fazla ilgi duyduðum ayrýmcýlýk türü
etnik, dinsel ve siyasal ayrýmcýlýktýr. Bunlar
zaten bir paket oluþtururlar, yakýn iliþki içinde
bulunurlar. Ýlgimin nedeni de kendimin de
zaman zaman bu ayrýmcýlýðý tatmýþ olmam.
Uzmanlýk alaným oldu sonunda bu ayrýmcýlýk.
Ama hala ayrýmcýlýðýn nereden kaynakladýðýný
tam olarak anladýðýmý söyleyemem. Nasýl
çalýþtýðýný anlar gibi oldum ama neden bazý
insanlarýn bu yolu seçtiklerini bir yere kadar
anladým. Size ailemden ve kiþisel
deneyimlerimden de söz etmek istiyorum.
Babam bu ayrýmcýlýðý anlamamda çok
yardýmcý oldu. Rahmetli, balkan savaþlarýný,
birinci ve ikinci dünya savaþlarýný yaþamýþtý.
Yani milliyetçi çatýþmalar dünyasýnýn
adamýydý. Milliyetçi olmasý þaþýrtýcý deðildi.
Bir Yunan milliyetçisiydi. Bunu ne iftiharla
ne de utanarak söylüyorum.. Uzun uzun
çevremizi tartýþýrdýk, öteki, anlaþmazlýk
nedeniydi ve genellikle de anlaþamazdýk.
Özellikle Türk-Yunan iliþkileri gündeme
geldiðinde heyecanlanýrdý. Ve beni çok
þaþýrtan onda gördüðüm bir çeliþkiydi.
Ötekileþtirdiði Türklerin kendisine hep kötü
davrandýklarýný, haksýzlýk ettiklerini, gelecekte
de ayný biçimde davranacaklarýný söylerdi.
Bu Türklerin sevilecek bir yaný yoktu.
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Olumsuzdular kýsacasý. Ama ayný anda bizim
eve gelen Türk arkadaþlarýmý severdi, onlarla
sohbet etmekten zevk duyardý.
Komþularýmýza karþý da iyi duygular beslerdi.
Ýþ alanýnda ötekileþtirdiði ve hoþlanmadýðý
kimseler yoktu. Peki, derdim, kim senin
sevmediklerin? Kim bu kötü, tehlikeli, zararlý
gördüklerin? Ona göre sevdiði insanlar hep
istisna idi. Ama bu istisnalar bütün
tanýdýklarýmýzý kapsýyordu ve bu istisnalar
öteki konusundaki genel yargýnýn
deðiþmesine pek yardýmcý olmuyordu.
Gençliðimde bu deneyimden, babamýn
zihinsel saðlýðýnýn pek iyi olmadýðý sonucunu
çýkarýr ayrýca da üzülürdüm.
Ama yýllar geçti doktora çalýþmasý olarak,
ileri yaþta, Türk ve Yunan romanlarýný ve bu
romanlarda ötekinin nasýl algýlandýðýný
inceledim. Ve birden babamýn o çeliþkili
durumunun eþini bazý yazarlarda buldum.
Size kýsaca bu çalýþmanýn sürprizli, yani beni
þaþýrtan bir yanýný anlatayým. Üç tanýnmýþ
yazar, Ömer Seyfettin, Halide Edip ve Yakup
Kadri hem edebiyat metinleri  roman ve
öykü  hem de anýlarýný yazdýlar. Üç yazar
edebiyat metinlerinde Yunandan sürekli söz
ederler. Bu Yunanlý karakterleri olumlu ve
olumsuz diye ayýrýrsak, erkekli kadýnlý 69 kez
olumsuz olduklarýnýn ve yalnýz 3 olumlu
Yunanýn var olduðunu görüyoruz. Yani
%96sý olumsuz. Þaþýrtýcý olan anýlardaki
Yunanlýlar. Bunlarýn %85i olumlu (17/20).
Yani, yazarlara göre yaþamlarý boyunca
tanýdýklarý Rumlar ve Yunanlýlar hoþ ve sevilen
kimseler ama roman ve öykülerinde
Yunanlýdan söz ederken yalnýz kötülerden
söz etmiþler!
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Biraz ayrýntýlara girmek istiyorum. Bu
romanlarda yunan olumsuz derken, burada
anlatmak istemediðim kadar çok
olumsuzdurlar. Benim düþünebileceðim
bütün kusurlar ve ahlaksýzlýklar bu
insanlarýn içine sinmiþ sanki. Ama anýlarda

bütünüyle farklý bir öteki söz konusu. Ömer
Seyfettin anýlarýný subayken ve Yunanlýlar
tarafýndan savaþ esiri olarak
hapsedildiðinde yazmýþtý. Yunan subaylarý
ve erleri terbiyeli ve hoþ insanlar olarak
anlatýr. Hatta bir Yunanlý subayýn oðlu
savaþta diye de çok üzülür. Savaþa giden
tahmin edebileceðiniz gibi Osmanlýlara,
yani Ömer Seyfettinin sýnýf arkadaþlarýna
karþý savaþmaktadýr. Halide Edipin durumu
daha da ilginç. Anýlarýndan öðrendiðimize
göre annesi ölmüþ ve onu Eleni adýnda bir
yaþlý kadýn büyütmüþ. Eleninin varlýðý ona
huzur ve güven veriyordu, ona duyduðu
sevgiyi unutmadý biçiminde birçok þey
yazmýþtýr. Anýlarýnda sözü geçen 13
Yunanýn 10u çok olumlu kimselerdir. Bu
Yunanlýlar ona destek vermiþ, yardým etmiþ
iyi insanlardýr. Ama romanlarýnda bütün
Yunanlýlarýn çok olumsuz olmalarýnýn yaný
sýra, özellikle kadýnlar siyasal ve etik açýdan
çok kötüdür. Sinekli bakkal romanýnda
tiksindirici bir hizmetçi Eleni bile
buluyoruz.
Babamýn çeliþkileri bu çeliþkilerin yanýnda
solda sýfýr kalýr. Bu nasýl þeydir, roman ve
aný arasýnda neden böyle farklar var? Hatta
Halide Edipte bir Yunanlý subayýn linç olayý
var ki çok ilginçtir. Anýlarýnda linçe karþý
çýkar ve böyle davranýþlarý kýnar. Ama bir
öyküde ayný linç olayýný haklý gösterir. Bu
örnekleri çoðaltmak çok kolay. Yunan
romanlarýndan da örnekler verilebilir. Ama
artýk babamýn dengesiz olmadýðýný anlamýþ
oldum. O çok sýk karþýmýza çýkan ve milli bir
paradigma içinde hareket eden biriydi. Ve
bu milli paradigmayý biraz olsun anlamadan
etnik ayrýmcýlýðý da anlamamýz olanaklý
deðildir.
Milliyetçi paradigma
Bu paradigmanýn nasýl bir iþlevi olduðunu
Aristotelesin Poetics adlý çalýþmasýnda
buldum. Aristo tarihçiliði, yani somut

olaylardan söz eden bir yazýmý ve þiiri, yani
edebiyat metnini kýyaslar. Ona göre edebiyat
metni temeldir, asýl önemli olandýr, çünkü
tek tek ve rastlantýsal olabilecek olaylarý
deðil, özle ilgili ve olabilecek durumlarý da
anlatýr. Hayatta belki belli iyi insanlar
tanýyabiliriz ama biz öze bakmalýyýz. Peki
nedir öz? Somut olaylarla öz arasýnda nasýl
bir iliþki vardýr? Ýþte milliyetçiliðin püf noktasý
da buradadýr. Milli bir anlatým yerleþtikten
sonra o anlatýya uymayan somut olaylarýn
bir anlamý kalmamaktadýr. Ýnsanlar bir tür
körlük yaþarlar. Gördüklerine göre deðil,
paradigmanýn oluþturduðu mitosa göre
yargýlarda bulunurlar ve buna göre bir yaþam
biçimi seçerler.
Bunu farklý biçimde de ifade edebiliriz: milli
önyargýlar, stereotipler, imajlardan söz
edebiliriz. Ýnsanlar buna göre yaþarlar. Bir
roman yazacak bir yazar somut olaylara
güvenmeyecek, paradigmaya göre bir dünya
çizecek. Kafasýndaki stereotipler onu
yönlendirecek. Adorno The Authoritarian
Personality (1950) adlý çalýþmasýnda,
önyargýlarýn bir kez oluþunca artýk insanlarýn
görüþ deðiþtirmelerinin çok zor olduðunu
çok güzel anlatýr. Siz ne kadar farklý somut
örnek gösterirseniz gösterin o bütün bunlarý
istisna sayacaktýr. Ben Yunanistanda bir
Türkü yunanlýlara tanýþtýrdýðýmda çok sýk
karþýlaþtýðým bir tepki, bir süre sonra, çok
hoþ bir insan, hiç Türke benzemiyor
demeleridir. Demek ki kafalarýnda bir Türk
imajý var ve Türklerin çok azý o imaja, o
stereotipe uyum saðlayabiliyor. Buraya gelen
Yunanlýlar öyle deðil mi? Ýyileri geliyor
Türkiyeye. Bizi sevenler geliyor. Çoðunluk,
yani kötüler sýnýr ötesinde yýðýlmýþlar.
Milliyetçi paradigma eðitim ve toplumsal
etkileme sonucu yerleþir, kendini en doðal
bir bilgi olarak topluma ve bireylere kabul
ettirir. Aslýnda bir sýnýflandýrma ve çevremizi
algýlama yöntemidir: Artýk her olayý ve

durumu, uluslar çerçevesinde görmeye
baþlarýz. Kiþiler silinir, ulusal karakterler,
ideolojik gruplar egemen olur. Somut
kimseler önemsiz olur, tarihi geçmiþ ve
genellemeler temel sayýlýr. Etnik nitelemeler
kafamýzda yer eder ve artýk bireyler yok olur.
Ýnsanlardan deðil, Ýngilizlerden,
Amerikalýlardan, Ruslardan söz ederiz.
Kafamýzýn arka tarafýnda da bu uluslara
roller veririz, özellikler yakýþtýrýrýz, haklarýnda
öngörülerde bulunuruz. Artýk paçayý
kaptýrmýþýzdýr, bu paradigmanýn içinde
yuvarlanýr gideriz.
Küçükken babam bana birinci dünya savaþýný
anlatmýþtý. Ýngilizler, Ruslar bile demiyordu.
Birkaç kiþinin kavgasýný anlatýr gibiydi. Alman
Ýngilize kýzdý ama Rus da bunu fýrsat bilip
bilmem ne yaptý þeklinde. Tabi Türk de geri
kalýr mý? Hemen Rusa saldýrdý. Hepsi de
ulusal karakterlerine göre davrandýlar. O
çocuk yaþýmda bu masal çok çarpýcý gelmiþti.
Gelecek de artýk kaçýnýlmazdý. Uluslarýn
deðiþmez karakteri olduðuna göre
gelecekteki davranýþlarýný da öngörebiliriz.
Saldýrganlar saldýrganlýklarýný, hainler
hainliklerini, kötüler kötülüklerini
sürdüreceklerdir. Bu noktada da ýrkçýlýkla
ulusçuluðun yakýn akrabalýðýný görüyoruz.
Uluslara, ister olumlu ister olumsuz olsunlar,
deðiþmez özellikler yakýþtýrýrsak ýrkçý bir
dünya algýlamasý da kaçýnýlmaz oluyor.

Ayrýmcýlýðý anlamak
Ayrýmcýlýk bilincimiz dýþýnda geliþir derken
bu durumlarý da göz önüne almalýyýz demek
istemiþtim. Aslýnda bu konularda kendimizi
aldatmaktayýz. Ýki ek mekanizma konuyu
anlamamýz için önemlidir: 1) suskunluk ve
2) seçmecilik. Paradigmaya uymayan olaylar
bilinçsiz bir biçimde hem bellekten hem de
gündemimizden silinir, unutulur,
konuþulmaz olur. Buna suskunluk diyelim.
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Bazý tatsýz konular açýlýnca rahatsýzlýk
doðururlar ve tepkiler doðar. Ýkinci
mekanizma seçmecilik ise, paradigmanýn
kanýtlanmasý için kullanýlýr. Ýþimize gelen
örnekleri seçeriz ve ona göre hem geçmiþin
öyküsünü oluþtururuz hem de bazý olaylarý
ikincil ya da hiç olmamýþ sayarak paradigmayý
yaralamayýz.
Bu konuda size bir örnek vereyim cümlesini
duyunca eyvah! derim, iþte seçmeci
yöntem yine gündemde! Çünkü bir þeyi
kanýtlamak için bir örnek bulmak her zaman
çok kolaydýr. Oysa istatistik verileriyle
konuþmak çok daha güvenli bir yoldur. Bu
konuya da burada deðinmek istemiyorum.
Ama elimizde bütün bu konularý incelemek
için çok yararlý ve aydýnlatýcý istatistik
verilerinin bulunduðunu söylemekle
yetineyim.

Bunlar anlaþýldýðýnda büyüleri ve etkinlikleri
de yok olurmuþ. Bu psikoterapiye gidenleri
anýmsatýyor. Saplantýlarýnýn nedenini
anladýðýnda iyileþmeleri gibi bir þey. Ama
bu da ayrý bir engel çünkü herkes iyileþmek
için terapiste gitmek istemez.
Bütün bunlara karþý koyabilir mi bireyler?
Ýnsan direnebilir mi? Herhalde koyamaz ve
direnemezler ki bugünkü dünyamýzda
yaþýyoruz. Dünyamýz ayrýmcýlýklar dünyasýdýr.
Belki hep öyle idi de biz þimdi fark ediyoruz.
Ama bu çok olumlu ve iyimser bir iþaret.
Sorunu masaya yatýrmak demek çözüm þansý
sezdik demektir. Böyle bir olanak var
demektir. Söylenenlere inanýrsak, çözüm
olanaðý olmayan sorunlar gündeme
gelmezmiþ.

Baþka mekanizmalar da yürürlükte olabilir.
Temel paradigmayý korumak ve kurtarmak
için ek ve yardýmcý kuramsal yöntemler
oluþturulur. Komplo teorileri güzel bir
örnektir. Hep bir baþkalarý yapar, biz de
kurban durumunda kalýrýz. Ýç ve dýþ
düþmanlardýr bunlar. Dýþ düþmanlardan
Amerikalýlar her yerdedir son zamanlarda.
Ýklimi deðiþtiren de onlardýr, iç
huzursuzluðun sorumlularý da. Eskiden bu
rolü iç ve dýþ komünistler üstlenmiþti. Þimdi
farklý etnik kökenliler ve farklý inançtan
ötekilerdir her olumsuzluðun nedeni.
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Bütün bu engelleri sýralarsak karþýmýzda
ayrýmcýlýk alanýnda bir sýra sorun çýkar. Bilinç
dýþý iþlevler, suskunluklar, seçmeci yöntemler,
bu yönde çalýþan bir eðitim sistemi, eski
toplumsal önyargýlar, tekrarlana tekrarlana
artýk hiç sorgulanmayan stereotipler,
sýnýrlayýcý imajlar. Bazý uzmanlara göre bu
engelleri aþmanýn tek ve etkili yolu, vaazlarda
bulunmak, etmeyin eylemeyim, ayýptýr,
günahtýr demek deðildir. Önemli olan bizi
þekillendiren mekanizmalarý anlamamýzdýr.

Dipnot
1 Baþlýk BÜLTENÝLAM tarafýndan konmuþtur.
* Bu yazý, Sabancý Üniversitesi 2006-2007 akademik yýl kapanýþ
konferansý onur konuþmacýsý Herkül Millasýn Ayrýmcýlýk ve
Saðlýðýmýza Zararlarý baþlýklý konuþma metnidir  29 Haziran
2007. (Kýsaltýlarak alýnmýþtýr.) [E.n.]
2 Örneðin Paul Cartledgein The Greeks: A Portrait of Self and
Others (2002) adlý ilginç çalýþmasýnda eski Yunanlýlarýn ayrýmcý
algýlamalarýný okuyabiliriz.
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MODERN ULUS
POSTMODERN KÜRESELE
KARÞI1

arklý kelimelerle ifade edilse de,
günümüzde sýradan olmayan bir
dönem yaþanýyor. Bu dönem
"küreselleþme"nin, sermayenin akýþkanlýðýnýn
üst dereceye vardýðý, fiziksel ve sembolik
sýnýrlarýn kalbur gibi olduðu, ulus-devletlerin
stratejilerinin krize girdiði ve kriz karþýsýnda
yeniden yapýlandýðý bir zaman dilimi olarak
nitelendirilebilir. Buna baðlý olarak, son iki
yüzyýla damgasýný vuran ve ulus-devletlerin
kurulmasýna eþlik eden milliyetçilik ideolojisi,
bugün küreselleþmenin sonuçlarý karþýsýnda
önemli bir deðiþim yaþýyor.

F

Küreselleþme karþýsýnda farklý nedenlerle
direnen, muhalefet eden kesimlerin bile
deðiþtiði, bunlarýn yeni ve farklý ifade tarzlarý
geliþtirdiði göz önüne alýnýrsa, bu deðiþim
kaçýnýlmaz gibi görünüyor. Toplumlar,
kültürler ve bireyler arasýndaki akýþkanlýk ve
etkileþim o kadar hýzlý ve güçlü ki, insanlarýn
kendilerinden þüpheye düþmelerine neden
olabilecek ve her seferinde kendilerini ispat
etmelerini gerektirecek sorular ve sorunlar
kamusal ve gündelik hayatta eksik olmuyor.
Bu sorular ya da sorunlarýn insanlarýn sadece
en derin, en yerleþik duygularýna, inançlarýna
dokunan radikal dürtüler içermesi gerekmiyor.
Televizyonda bir haber, bir film; bir taþra
kasabasýnda karýsýný býçaklayan bir adam;
burada veya uzaklarda belleðinin kýrýk dökük
parçalarýný birleþtirmeye çalýþan insanlarýn
trajik hikâyeleri; doðduklarý topraklardan

uzaklarda yaþayan akrabalarýn, soydaþlarýn
kimlik mücadeleleri; yükselen ýrkçýlýk; dünyanýn
bir köþesinde çýkan bir kitap, bir yorum; hiç
aklýmýza gelmemiþ bir olasýlýk, hiç gün yüzüne
çýkmamýþ bir bilgi; "öteki" diye bildiðimiz
insanlarda bizden bir parça, bizim de
paylaþtýðýmýz bir deðer; bir kadýn imam,
devrimci bir papaz; kapatýlan bir fabrikanýn
iþçilerinin direniþi, balta girmemiþ bir ormanýn
derinliklerinde yaþayan kabilenin diplerine
kadar gelen makinelere karþý isyaný; arþivlerden
çýkan bir mektup, bir aný kitabý; sýnýflarýn
ölmediðini söyleyen bir düþünür, ayetlere,
hadislere yeni bir yorum getiren bir âlim..
Kýsaca, yaþadýðýmýz dünya ve toplum, insanlarý
sürekli olarak, yeniden tavýr almaya, en
azýndan düþüncelerini yeniden gözden
geçirmeye (ya da zamana uygun olarak daha
da saðlamlaþtýrmaya) itiyor; içeride veya
dýþarýda olan herhangi bir olay, dile gelen bir
düþünce insanlarýn bir yönünü ilgilendiriyor
ve sarsýyor.
Ülkeler, toplumlar, cemaatler ya da bireyler
sýnýrlarýný kapatmadýklarý sürece, her zaman
þüpheye düþülmesine neden olacak yeni
girdiler, þimdiye kadar olduðu gibi, bundan
sonra da olmaya devam edecek. Ancak,
dünyayla birlikte yaþandýðý için bu sýnýrlarý
kapatmak da mümkün görünmüyor. Çünkü
beðenelim beðenmeyelim, modernitenin (ve
kapitalizmin) küreselleþme versiyonunda
yaþýyoruz. Aydýnlanmadan baþlayýp, on
dokuzuncu yüzyýlda ve yirminci yüzyýlýn ilk
yarýsýnda Batý'nýn gerçekleþtirdiði geliþme
düzeyi ile önüne çýkan her alternatifi ezip
geçen, bütün dünyaya "öðrettiði" ilerleme
fikrine dayanan bu zihniyet, yani modernite
artýk eski gücüne sahip deðil. Modernite
bütün kabulleriyle, varsayýmlarýyla kriz yaþýyor
ve dünyanýn farklý köþelerinden yükselen
seslerle birlikte, þimdiye kadar örttüðü farklý
insanlýk ve duygu hallerine yer açmak zorunda
kalýyor. Yer açmak zorunda kalmasýna raðmen
bu durum modernitenin ve baþta ulusdevletler olmak üzere, onun ürünlerinin
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tükendiði anlamýna gelmiyor. Kapitalizmin
ve dünya üzerine hegemonya kurmuþ olan
coðrafya ve kültürlerin doðayý ve insanlýðý
sömüren pratikleri yüzünden, teoride de kalsa,
bazen farklý terimlerle de ifade edilse, "evrensel
insan haklarý", "eþit yurttaþ haklarý" idealleri
hâlâ insanlarýn büyük çoðunluðunun
arzularýna tercüman olmaya devam ediyor.
Küreselleþmenin etkileri karþýsýnda bütün
dünyada olduðu gibi, Türkiye'de toplum
düzeyinde de iki duygu birden yaþanýyor; bu
iki duygu küreselleþmenin iki haline tekabül
ediyor (Kentel, 2006).
Bunlardan birisi, sembolik miladýný 68
hareketinde bulan, "postmodern",
"düþünümsel" (refleksif) gibi sýfatlarla
tanýmladýðýmýz, etkileþime açýk, melezliðin,
çok boyutluluðun, çoðul ve dönüþüme açýk
dinamik kimliklerin, kültürün ve
kültürlerarasýlýðýn öne çýktýðý, modernitenin
kurumlarýnýn dikey otoriteleri yerine, zengin
bir yatay dinamik içeren küreselleþmedir.
Bunu tüm insanlarýn deneyimlerinin
paylaþýldýðý, beraber üretilen yeni bir
modernlik olarak tanýmlayabiliriz. Burada,
sürekli deðiþim; modernliðin modernleþmesi,
radikalleþmesi (Beck, Giddens, Lash, 1995);
bireyin araçsal rasyonalitenin, çýkarlarýn
esaretinden kurtulmasý (Touraine, 1992;
1997); kültürü, belleði, duyguyu keþfetmesi
söz konusudur. Bu, Fukuyama (1992)'ya
aceleci ve beceriksizce "tarih bitti" dedirten
"yumuþak küreselleþme" sürecidir. Oysa tarih
bitmek bir yana, tersine, yeni toplumsal kimlik
ve hareketlerle, kadýn hareketiyle, gündelik
hayata, yaþanýlan çevreye sahip çýkan
hareketlerle deðiþimin aktörleri çoðalýyor;
daha geniþ bir demokrasinin önü açýlýyor.
Süreç, 1968'le baþlayýp, 1989'da Berlin
Duvarý'nýn yýkýlmasýyla doruða çýkan, yeni ve
küresel bir modernite olarak tanýmlanabilir.
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Ama bir baþka eksen, baþka bir küreselleþme
daha söz konusudur. Burada da, bir yanda
kapitalizmin uluslararasý düzeyde saðladýðý

tahakküm ve hegemonya, diðer yanda yýkýlan
duvarýn altýnda kalan insanlarla,
Yugoslavya'nýn kana bulanmasýyla,
Saraybosna'da insanlýðýn ölümüyle, umutlarý
baþladýðý gibi hýzla bitiren, keskin bir
kutupsallaþmadan sert küreselleþmedenbahsedebiliriz. Bu, geçirdiði yapýsal
dönüþümlerle, iþçi sýnýfýnýn devrimci
mücadelesini, toplumsal sýnýflara dayalý
sosyalizmi iþlevsiz býrakan; tüketimi yaþam
tarzý haline getiren; her türlü mikroskobik
denetim aracýyla bireyleri parçasý haline
getiren; özel tahakküm mekanizmalarýna
ihtiyaç duymayan kapitalizmin
küreselleþmesidir.
Neo-Marksist analizlerin öne çýkardýðý
yaklaþýmla, bu, ekonomi ve kültür
endüstrilerinin iç içe geçtiði, farklýlýk
söylemleriyle aynýlaþtýran medya tekelleriyle
farklý kültürleri sermayenin çokuluslu
þirketlerine baðýmlý kýlan, inanýlmaz bir güce
sahip olan bir küreselleþmedir (Jameson,
1998). Bu küreselleþme, riskleri, güvensizliði
arttýrýyor ve "sahibi" görünmeyen bu harekete
karþý direnmek neredeyse imkânsýz hale
geliyor. Hissedilen huzursuzluk ve çaresizlik,
içe, cemaate kapanarak aþýlmaya çalýþýlýyor.
"Biz"den olmayan herkeste "öteki" bulunmakta;
farklý her tezahüre karþý nefret beslenebiliyor.
Bu küreselleþmede Huntington (1997)ýn
formülü "sözde-açýklayýcýlýk" kazanýyor; onunla
birlikte medeniyetler çatýþmasýnýn kaçýnýlmaz
olduðu iddia edilebiliyor. Bu durum toplumsal
varoluþun bütün karmaþýklýðýyla kendisini
göstermesinin önüne bir engel koyuyor;
toplumsal olan dilini kaybediyor, dilsizliðe
karþý çareler aranýrken ortaya en önemli sonuç
olarak milliyetçilikler çýkýyor ve bu
milliyetçilikler, çaresizliði sýrtlandýkça þiddetle
iç içe geçebiliyor.
Dipnot
1 Bu yazý, TESEVin Algýlar ve Zihniyet Yapýlarý serisi içerisinde
Ferhat Kentel, Meltem Ahýska ve Fýrat Genç tarafýndan
hazýrlanan Milletin Bölünmez Bütünlüðü adlý çalýþmadan
alýnmýþtýr. s. 21-23.

SEMPOZYUM ALANI

Kapak; New Yorker, Nisan 2, 1960 Saul Steinberg
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Mayýs ayýnýn ikinci haftasýnda (11-12 Mayýs
2007) Osmanlý Bankasý Müzesi (OBM),
Garanti Bankasý'nýn, "aydýnlanma/aydýnlatma"
temasýyla baþladýðý 60. yýl etkinlikleri
kapsamýnda, Aydýnlanma Sempozyumu'na ev
sahipliði yaptý. Boðaziçi Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü'nün
iþbirliðiyle gerçekleþtirilen sempozyumda,
aydýnlanma felsefesi ve Türkiye'deki etkileri
tartýþýldý.

E

trafýmýzdaki olay ve oluþumlarý
iþaret etmek üzere kullandýðýmýz
kavramlarýn tuhaf, ele avuca
gelmez, biraz efsunlu bir tabiatý var aslýnda.
Kavramlar öncelikle etrafýmýzý
adlandýrmamýzý ve anlamlandýrmamýzý
saðlar. Ýþ bununla da kalmaz, çevremizde
olup biten þeylere yüklediðimiz anlamlar,
onlarla ilgili hali hazýrdaki ve ileriye dönük
deðerlendirmelerimizi önemli ölçüde etkiler,
yönlendirir. Ayrýca her anlam, her ad belli
bir bakýþ açýsýný, düþünce biçimini taþýr
bünyesinde, gizliden gizliye. Bu yüzdendir
ki ayný kavrama farklý anlamlarýn yüklendiði
olur kimi zaman.
Öte yandan, Kýlýçbayýn kulaklarýný çýnlatarak
söylersek, bir kavramýn anlam alanýyla ilgili
geçmiþe doðru birer, onar, yüzer veya biner
yýllýk adýmlarla yapacaðýmýz dört farklý
yolculuk, kavramýn sahip olduðu anlam
dairesi konusunda bizi farklý sonuçlara
götürür. Her bir yolculuk, uzunluðuna baðlý
olarak, bizi, kavramýn bu günkü
kapsamýndan ayrý, deðiþik anlam halkalarýyla
tanýþtýrýr.

Þükrü Mutlu KARAKOÇ

HANGÝ AYDINLANMA?
ULAÞILAMAYAN BÝR KUTSAL
ya da
KAÇINILMAZ BÝR HAYALET
Anlaþýlamayan, Aþýlamayan,
Gelmeyen ve Bitmeyen Üstüne
Düþünceler
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Meramýn Haritasý:
Kulak Çýnlamalarý Arasýnda Bir Arka Plan
Denemesi

Hadi bu kez de Þerif Mardinin kulaklarýný
çýnlatarak söyleyelim; Kýlýçbayýn iþaret ettiði
durum, kimi kavramlar için, geçmiþe doðru
deðil de sadece belli bir zaman dilimi içinde
hayatýn ara sokaklarýna doðru yapacaðýmýz
yolculuklarda da çýkar karþýmýza.
Kavramlarýn arkasýnda saklý bütün bu
çeþitlilikler bahçesi, insan ve hayat
arasýndaki iliþkinin tabiatýyla, insanýn
çevresiyle baðlantý kurma tarzýyla ilgilidir
esasýnda. Her þeyden evvel, insanýn kendisi,
þu þöhretli zengin, Karunun hazine
anahtarlarýný aratmayacak kadar çoklukta
duygu, düþünce, istek, beklenti, hayal ve
amacýn iç içe geçtiði renkli bir varlýk. Ve bu
renklilik insanýn, etrafýndaki eþya ve
geliþmelere bakýþýný etkiliyor. Ayrýca insanýn
içinde yaþadýðý gündelik hayat da ayný

çeþitliliðe sahip.. Geçmiþten bugüne, bin bir
türlü farklýlýk ve çeliþkinin üst üste geldiði,
karmaþýk bir örgü, dünya hayatý. Düz ve
sade bir toplum resmi deðil, engebeli ve
açýk uçlu bir manzara var önümüzde.
Bu çok boyutlu hayat içerisinde kendi
konumunu belirlemek ve bir düzen kurmak
isteyen insan için, isimler ve dolayýsýyla
kavramlar haklarý ödenemeyecek
kurtarýcýlar olur hep. Ve insan, yaþadýðý
onlarca farklý tecrübeyi, karþýlaþtýðý yüzlerce
deðiþik olay ve eþyayý, pek çok görüþ, anlam
ve bakýþý, aralarýndaki kimi ortak özellikler,
benzerlikler hatýrýna ayný kavram sepetine
doldurur. Tamda bu süreçte, birbirinden
ayrý olan birçok þey (olay, oluþum, fikir,
yaklaþým, algý vs) katlanarak yan yana gelir,
farklýlýklarýn hayat içerisindeki pürüzlü
görünümü saklanýr, bir þekilde. Sonuçta,
ayný adla çaðrýlan bir sürü toplumsal, siyasal
veya kültürel oluþumun/anlayýþýn, gerçekten
birbirleriyle ayný/özdeþ olduklarý yanýlgýsý
doðar. Yahut tam aksine, sepetin içindeki
farklý unsurlardan birine veya ötekine
yaslanarak, ayný kavram birbirinden ayrý
anlamlar için kullanýlmaya baþlar.
Hal böyle olunca, son bir kez de Derek
Layderin baþýný aðrýtarak söylersek, hayat,
bir gerçeklik olduðu kadar ayný zamanda
bir kurgudur da ve bu kurgulamanýn
neredeyse tek efendisi kavramlar ve
adlardýr. Baþka türlü söylersek, kavramlar
hayatla ilgili belli bir gerçekliðe iþaret etseler
de, bu iþlev, insan zihninin kurgusuna, hayatý
belli bir açýdan algýlamasýna dayanýr.
Neticede çoðu zaman kavramlar, hem
hayatýn çok boyutlu, katý uçlarýný, farklý
yanlarýný görmemize mani olur, hem de
hayata (oradaki bir olguya) dair
deðerlendirmelerimizi etkiler; yorumlarýmýzýn
zýtlaþmasýna ve hatta kimi zaman karþýmýza
uzlaþý zemininden uzak bir Babil kulesinin
dikilmesine mühendislik eder.

Aydýnlanma Üzerine Konuþmak:
Taným ve Çerçeve Sorunu
Aydýnlanma sempozyumunun onur konuðu
Þerif Mardini dinlersek, aydýnlanma üzerine
konuþma, onu tanýmlama ve ona kavramsal
bir çerçeve çizme giriþimlerinin baþý, tam
da böyle bir açmaz ve sorunlar yumaðýyla
derttedir. Þöyle ki, dýþarýda/toplumda ve
kimi entelektüel çevrelerde aydýnlanmayla
ilgili genel, yaygýn bir tasavvur ve imaj
vardýr: Bu tasavvur ve imaja göre
aydýnlanma, tek bir kaynaktan doðan ve
sonra bir seyl-i huruþan (ifade Mardin
hocaya ait) halinde toplumlara daðýlarak,
onlara yeni bir hayat ve imkân alanlarý
sunan, yek pare, pürüzsüz bir düþünce
biçimi olarak algýlanýr..
Hâlbuki her þeyden evvel aydýnlanma için
tek bir kaynaktan söz etmek imkânsýz.
Onun Ýngiliz, Fransýz ve Alman kaynaklý üç
farklý yüzü var. Ýlki daha pratik ve
gelenekçi, ikincisi daha materyalist ve
devletçi, üçüncüsü ise daha idealist ve
kültür eksenli üç ayrý kaynak.. Aydýnlanma
fikirleri, bu üç farklý odak noktasýna sahip
geleneklerden teþekkül eder. Bu kaynak
farklýlýðýna baðlý olarak, aydýnlanmanýn
hem mahiyeti hem de muhtevasý
konusunda üretilen ve öne sürülen fikirler
de deðiþiklik arz eder.
Bu baðlamda örneðin aydýnlanmanýn ne
olduðu, nerede, ne zaman ve nasýl
oluþtuðu, aydýnlanmayý ayýrt etmek için
hangi ölçütlerin kullanýldýðý konusunda,
aydýnlanma düþünürlerinin, bir dönemden
diðerine, hiç de hem fikir olmadýklarý
görülür. Ayný þekilde, yer yer,
aydýnlanmanýn nedenleri, birbirini izleyen
belirtileri ve eðilimleri de deðiþik
düþünürler elinde deðiþik açýklama ve
yorumlara uðrar.
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Dolayýsýyla aydýnlanma kapsamýnda yan
yana getirilen düþünceler, önemli bir kýsmý
birbiriyle uyuþmayan, farklý baðlam, içerik
ve eðilimlere sahip fikirlerdir. Ayrýca Nazým
Ýreme göre, aydýnlanma sürecinin menzil
taþlarýný oluþturan temel kavram, adým ve
hareketlerin de birbiriyle sorunsuzca
yürüyen, hoþ geçinen uyumlu dostlar
olduðunu söylemek son derece güç.
Dolayýsýyla aydýnlanma dediðimizde, H.
Bülent Kahramanýn ifadesiyle, birbirine zýt
karþýtlýklar (dikatomi) üzerine kurulu bir
fikrî gelenek söz konusu. Örneðin sürecin
baþlarýnda aydýnlanma çevresinin hemen
tüm sokaklarýna bireysellik, akýl ve
özgürlük sesleri hâkimken, zamanla bu
çevrenin sokaklarýnda bunlara karþý itiraz
eden, cemaat, saðduyu ve disiplin
nidalarý duyulacaktýr. Hasýlý aydýnlanma
geleneði tek bir argüman ve fikirden deðil,
birbirinden farklý argümanlar ve fikirler
yumaðýndan oluþur.
Peki, sözünü ettiðimiz geleneðin hiç mi bir
ortak paydasý yok? Bu fikri akýþa rengini
veren temel hareket noktalarýndan,
baþlangýç ilkelerinden, gayelerden hiç mi
söz edemeyeceðiz?

Retorik Zenginlikle Aydýnlanmayý
Taný(mla)mak
Bilmeye Cüret Ediniz
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Evet, sahip olduðu onca renkliliðe ve
farklýlýða raðmen, aydýnlanma için, en
azýndan baþlangýç düzeyinde, bazý ortak
nokta ve ilkelerden bahsetmek mümkün.
Bunun için önce, 18. yüzyýldaki heyecanlý
ve umut dolu atmosferde aydýnlanma
(hayali) üzerine yapýlan son derece geniþ
ve genel tanýmlardan bir kaçýný vererek
baþlayalým. Aydýnlanma kabaca;

Din ya da Kilise merkezli toplumsal yapýnýn
ve düzenlemelerin yerine, akýl merkezli
toplumsal düzenleme arayýþý,
Ortaçaðda hüküm süren dünya görüþüne
karþý, her konuda akla öncülük tanýyan
yeni bir dünya görüþünün ortaya çýkmasý
ve temellendirilmesi veya
Akýlý kurucu ilke olarak benimseyerek,
tüm toplumsal yaþamýn ve düþünüþün buna
göre þekillendirilmesi þeklinde tanýmlanýr.
Bu doðrultuda, aydýnlanmýþ insan ise
üstündeki vesayetten arýnmýþ, kendi iradesiyle
hareket eden (o meþhur ifadeyle söylersek,
bilmeye cüret eden) özgür varlýk olarak
ifade edilir.
Vermeye çalýþtýðýmýz bu tanýmlarýn hemen
hepsinin kategorik bir tasnif mantýðý
taþýdýðý, misyon yüklü, stratejik, oldukça
iyimser bir söyleme yaslandýðý,
aydýnlanmayý ve aydýnlanma tecrübesini
gerçekçi renklerle resmetmediði, ancak
onun siluetine dair temel çýkýþ noktalarýna
iþaret ettiði söylenebilir. Dolayýsýyla bu
tanýmlar bize aydýnlanmanýn bütününü
göstermekten ziyade, bizim, bu sürece
egemen ana akým düþünme biçimini
anlamamýza yardýmcý olabilir.
Buna göre, filmi baþa doðru sararsak,
aydýnlanma hareketinin ana eksenini
deney ve gözleme dayanan özgür bir akýl
aracýlýðýyla doðru bilgilere ulaþýlabileceði,
bu doðru bilgi ile toplumsal yaþamýn
düzenlenebileceði, ayrýca insanlýðýn ilerleme
konusunda beklenen son adýmý atacaðý ve
neticede de mutluluða ereceði fikri
oluþturmaktaydý.
Aydýnlanma çevrelerine göre, söz konusu
bu mutluluk vaadinin gerçekleþmesi için
yapýlmasý gerekenler de basitti: Bir kere,
öncelikle doðaüstünün doðalla, dinin

bilimle, tanrýsal buyruðun doða yasasýyla
ve din adamlarýnýn filozoflarla yer
deðiþtirmesi gerekliydi. Ýkincisi, sosyal,
siyasal ve hatta dini bütün sorunlarýn
çözümünde, deneyin rehberliðindeki aklýn
mürþitliði kabul edilmeliydi. Üçüncüsü,
insanýn ve toplumun
mükemmelleþtirilebileceðine ve dolayýsýyla
insan soyunun geliþtirilmesine iman
edilmeliydi. Ve son olarak, siyasi
yönetimlerin baský ve kötülüklerinden uzak
tutulmak suretiyle, insanýn hak, özgürlük
ve saygýnlýðýnýn korunmasý gerekliydi (Robert
Bierstedt, 18. Yüzyýlda Sosyolojik Düþünce, Sosyolojik
Çözümlemenin Tarihi, s.19).

Þerif Mardin ve Tülin Buminin ifadeleriyle
özetlenecek olursa, aydýnlanmaya iliþkin
bu reçete, þu ortak noktalara iþaret
ediyordu: 1) Tabiata yönelmek, ondaki
yasalarý keþfetmek ve böylece tüm eski
adetleri baþýnýn üstüne dikmek suretiyle,
dünyayý büyüsünden arýndýrmak, 2)
Despotizmin kötülüðünü ilan etmek, 3)
Her þeyi belirleme sevdasýndaki, kaynaðý
ve kerameti kendinden menkul Otorite
algýsýna karþý çýkmak, 4) Bireyin özgürlüðü
(otonomi).
Özgürlük, bireysellik, ilerleme, evrensellik
ve mutluluk  Bin yedi yüzlü yýllarýn
baþlarýndan itibaren dillere yer etmeye
baþlayan aydýnlanma söyleminin vaat ettiði
bu nihai hedefler, önünde durulabilecek
gibi deðildi. Önünde durmak bir tarafa,
itiraz bile edilemezdi o zamanlar. Zaten
itiraz edenlerin, ilk dönemlerde, biraz aþaðý
biraz yukarý neyle suçlanacaklarý belliydi:
Zalim, cahil, kaba, zorba, gerici, tutucu,
mankafa, ahmak vs.. Zira kulaða hoþ
gelen, baþ döndürücü bir týnýsý vardý
aydýnlanma etraflý bu kavram ve ilkelerin.
Yalnýz, dönemin düþünürleri arasýnda
aydýnlanmayý betimleyen bu efsunlu
kavramlar, ilke ve gayeler ortak

olmaya ortaktý da, gelgelelim bu kavram
ve ilkelerin içeriði, gayeleri gerçekleþtirme
yollarý masaya getirildiðinde, ortada
oldukça esaslý farklýlýklar baþ gösteriyordu.
Görüþler farklý farklýydý.
Zamanla, bu farklýlýklar giderek
belirginleþecek, bir süre sonra da yarýlacak
ve aydýnlanma geleneðinin o karþý konmaz
güzellikteki ilkeleri, toplum hayatýnda
insanlarý þaþkýna çeviren acý manzaralara
imkân sunacaktý. Ortak istasyondan hareket
eden tren, baþlangýçtaki güzergâh planýný
koruyamayacak, iyi, cazip, çekici ilke ve
düþüncelerle yola çýkýlsa da, kimi iyileþmeler
dýþýnda, beklenen mutlu sona bir türlü
ulaþýlamadan savruluþlar yaþanacaktý. Yol
kenarýndaki Yirminci yüz yýl levhasý, bu
konudaki belki de en derin hayal
kýrýklýklarýnýn habercisiydi sanki.
Bu yüz yýlda yaþanan iki büyük dünya savaþý,
ayrýca önce Almanya ve Ýtalyayý kasýp
kavuran Faþizm ve Nazi kamplarý, ardýndan
Sovyet Rusyasýnýn sosyalist/komünist
uygulamalarý, Gulag ve Auschwitz toplama
kamlarý, Bosna katliamý, soykýrýmlar ve
bütün bunlarýn ilerleme, akýlcýlýk, düzen,
özgürlük, eþitlik gibi aydýnlanma
düþüncesine rengini veren ilkeler adýna
yapýlýyor oluþu, aydýnlanma düþüncesine
duyulan güveni altüst etmiþti.. Aydýnlanma
fikrinin, despotizm ve militarizme hizmet
eden, onu besleyen, destekleyen yüzü
görülmeye baþlamýþtý. Ve masaya yatýrýlan
artýk aydýnlanma düþüncesinin kendisiydi.
Zira yaþananlar, aydýnlanmanýn krizine
iþaret ediyordu. Akýllara gelen ilk soru
þuydu: Acaba son derece cazip, olumlu
ilkelerle donatýlmýþ bir söylem (aydýnlanma),
her türlü siyasi ve ideolojik anlayýþý, duruþ
ve konumu, tasallut ve tahakkümü
meþrulaþtýrma aygýtý olarak kullanýlýyor
olabilir miydi? Ya da eskinin, eski
kanaatlerin, eski adetlerin, irrasyonel
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anlayýþlarýn tiranlýðýndan kurtulmak isteyen
insanlýk, akýl, özgürlük, ilerleme, eþitlik
etiketli yeni tiranlýklarýn gölgesine mi
düþmüþtü?

Alternatif Aydýnlanmalar ve Þimdi
Aydýnlanma ýþýðýnda, özellikle geride
býraktýðýmýz asýr içinde, yaþanan kötü
deneyimlerin ardýndan, entelektüel çevre,
bu tür sorularýn yükseldiði tuhaf bir
gürültüyle uyandý. Zira insaný, geliþim ve
ilerlemenin zirvesine ulaþtýrarak, olgunluk
dönemine erdireceði düþünülen parlak
enstrüman/aydýnlanma (süreç, proje, teori,
hareket yada nasýl nitelersek niteleyelim)
hiçte planlanmayan kör patikalara dalmýþtý.
Entelektüel çevrelerin bugün, gelinen son
noktada, üç asýrlýk aydýnlanma tecrübesinin
nasýl tanýmlanacaðý, niteleneceði, anlaþýlacaðý
ve anlamlandýrýlacaðý konusuna kafa
yorduðu görülür. Þimdilerde sosyal bilimler
mahallesinde, bu konuda, üç farklý yaklaþým
sergileniyor.
Çaðlar Keyderin dillendirdiði yaklaþýma göre
aydýnlanma, bir yanda mutlak otorite ve
düzen kurma arayýþýndaki devlet, diðer
yandaysa hukuki güvence altýna alýnmýþ
özgürlük ve hak talebindeki bireyden
oluþan iki kutuplu, iki boyutlu bir gerilim
sürecidir. Aydýnlanma 18. yüzyýldan bugüne
bireyle devlet arasýndaki bu özgürlük-düzen
eksenli geliþmeler eþliðinde devam
etmektedir. Bu baðlamda, iki binli yýllara
gelirken yolda uðranan olumsuzluklar,
yaþanan bu sürecin bir parçasýdýr. Ve bu
haliyle aydýnlanma devam eden bir projedir.
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Tebliðlerinde Ayþe C. Bilgenin açýkça,
H.Bülent Kahramanýnsa kýsmen iþaret ettiði
diðer yaklaþýma göre, aydýnlanma 18.
yüzyýldan itibaren iki ayrý çizgide1 ilerlemiþtir.

Locke-Kant-Constant üçlüsünün temsil ettiði
olumlu çizgiye göre aydýnlanma, kaynaðý
her ne olursa olsun mutlak otorite yerine,
evrensel barýþ ve özgürlüðün merkeze
taþýnmasýdýr. Tarihi seyir içerisinde bu tür
bir anlayýþý bastýran ve devre dýþý býrakan
ikinci çizgiye göreyse aydýnlanma, dini
otorite yerine seküler devlet otoritesinin
(veya piyasa sisteminin) hakim kýlýnmasý
olarak okunur. Hobbes-Rousseau-Hegeli
takip eden ve Karl Schmittle son noktaya
ulaþan bu anlayýþ, dinî akýlýn, seküler
ulus-devlet mantýðý lehine sahneden
çekilmesine iþaret eder ki, bu haliyle
aydýnlanma, mutluluk ve özgürlük getirip
getiremediði bir tarafa, safi, yeni bir otorite
inþa etme projesi olarak görülür. Bu projenin,
hedefine ulaþmýþ olduðu ve bu haliyle
aydýnlanmanýn sona erdiði söylenebilir.
Bilgene göre ise, bugün aydýnlanma yoluna
devam etmek üzere bu iki çizgi arasýnda bir
tercihte bulunulacaksa, elbette ki evrensel
barýþ ve özgürlük çizgisi takip edilmelidir ki bu manada aydýnlanma projesi henüz
gerçekleþmemiþtir.
Cem Devecinin seslendirdiði üçüncü
yaklaþýma göreyse, geçen üç asýr zarfýnda,
önce Maksimumla baþlayýp, milenyumun
sonlarýnda Minimale dönüþen ve bugün
öylece yoluna devam eden bir aydýnlanma
süreci göze çarpar. Bu yaklaþýma göre
aydýnlanma iki düzeyden oluþur.
Bunlardan ilki olan Maksimum
aydýnlanma, herkesi ve her þeyi kuþatacak
kesin, nesnel, evrensel bir üst norm arayýþýný
ve hayatýn da buradan hareketle algýlanýp
deðerlendirilmesini ifade eder. Baþka bir
söyleyiþle bu aydýnlanma çizgisi, insanýn
yeryüzündeki hayatýný, belli baþlý bazý ezeli
ve ebedi büyük boy normlar içerisinde geçen
kurtuluþ, ilerleme ve olgunlaþma öyküsü
olarak görme eðilimindedir. Ýlericilik-gericilik,
bilimsellik-bilimdýþýlýk, rasyonellik-

irrasyonellik, çaðdaþlýk-çaðdýþýlýk, özgürlüktiranlýk, hayattaki tüm sorun ve geliþmelerin
kendi etrafýnda deðerlendirileceði söz konusu
üst normlardan baþlýcalarýdýr.2 Kimi
entelektüel bakýþlara göre maksimum
aydýnlanma, bu haliyle, son birkaç on yýl
hariç, aydýnlanma serüveninin çehresini
belirlemiþ, en nihayetinde bu serüveni krize
sokmuþ ve sona ermiþtir.

Bazýlarý içinse aydýnlanma, yola çýkýþ gayesi
düþünüldüðünde son derece ironik de olsa,
insanlýðýn elindeki yeni bir mit. Yeni!,
zira aydýnlanma, mitlerin her türünün
insanlýðýn ilerlemesine mani olduðunu iddia
ederek eskilerini rafa kaldýrmýþtý.
O bildik temenniyle bitirelim: Hep birlikte
aydýnlýk yarýnlara



Bugün onun yerine, hayatý ve olaylarý kendi
ortam ve koþullarý içerisinde deðerlendirmeyi
esas alan Minimal aydýnlanma geçmiþtir.
Bu aydýnlanma düzeyi, hayatý ve her özel,
tekil hadiseyi, büyük boy anlatýlara/normlara
kurban etmeden, kendi baðlamýnda ele
almayý ve öylece çözüme kavuþturmayý
önemli sayar. Ancak bugün diyor Cem
Deveci, zaman zaman biz, karþýlaþtýðýmýz
sorunlarla, içinde bulunduðumuz baðlam
ve koþullar etrafýnda yüzleþmekten
korktuðumuzda, üst normlara kaçarak,
maksimum aydýnlanmaya davetiye
göndermiþ oluyoruz.

Bitirirken:
Garp Cephesinde Yeni Bir Þey Yok! ya da
Ahir Zaman Ýlanlarý
Aydýnlanma..? Kimine göre biten (baþarýsýzca
biten), kimine göre devam eden (bildiði gibi
devam eden), kimileri için iyi, kimileri için
kötü, bazýlarýna göre ulaþýlamayan,
bazýlarýnca gelmeyen bir süreç o. Bazýlarý
için tamamlanmamýþ bir proje. Kimileri için
her ne yapýlýrsa yapýlsýn, kapsamýndan
çýkýlamayacak bir süreç. Veya istenir ya da
sevimli olup olmadýðý bir yana, peþimizi
býrakmayan bir hayalet. Yine kimileri için
aydýnlanma, ikinci en iyi dünya görüþü
ve düþünce biçiminin adý. Birinci en iyi ise
ideal olan. Bunun içindir ki, hala bir türlü
gelmeyen, ulaþýlamayan en iyi aydýnlanma
üzerine hipotezler ve teoriler üretiliyor.

Dipnot
1 Bu iki ayrý çizgiyi temsil eden düþünürler konusunda bakýnýz:
Zühtü Arslan, Rousseaunun Hayaletleri: Yeni Devlet Eski
Söylem, DoðuBatý, sayý: 21, yýl:2002-03
2 Bugün Türkiyedeki Laikçilik-Ýslamcýlýk tartýþmalarýnýn da
böyle bir anlayýþa iþaret ettiði söylenebilir.

67

KÝTAP RAFLARI

68

kavramýyla birleþmesini, devamlý deðiþen bir
"kimlik" harcýyla kararken, birbirinden farklý
sonuçlara da ulaþýyor..
Yazar, kendi deyiþiyle "tarihçilere tarih
öðreten biri olarak deðil" dýþardan analitik
ve nesnel bakan biri olarak, günümüz
dünyasýnda modern Türkiye Cumhuriyeti'nin
önüne Batýlýlar tarafýndan sürekli konulan
siyaset-ordu, demokrasi-cumhuriyet, dinlaiklik ikilemlerinin yarattýðý gerilimleri
incelerken, bunlarýn kaynaklarýna da nüfuz
edebiliyor. Eskilerin deyimiyle "müfit ve
muhtasar" olan bu kitabýn, Türkiye tarihi için
yepyeni bir referans olacaðýna inanýyoruz.

BÝR KÝMLÝK PEÞÝNDE
TÜRKÝYE
Feroz AHMAD
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ

"Bu çalýþma kýrk yýl sürmüþ bir araþtýrmanýn
herkesin anlayabileceði bir özeti... Batýlý ve
Ortadoðulu akademisyenlerin güncel
çalýþmalarýyla yazarýn içerden bakýþ ve
yorumunun birleþtiði bu eser Ýslâm, küreselleþme
ve Türkiye'nin Amerika ve Avrupa Birliði ile
iliþkileri gibi zorlu güncel konularý, tarihsel
arkaplaný içinde incelemektedir.."

YAYINLARI, 2007

Hasan Kayalý, California Üniversitesi, San
Diego

Türkiye'de tarihçilerin, siyaset ve
toplum bilimcilerin yakýndan tanýdýðý
bir isim olan Feroz Ahmad, bu son eserinde
Osmanlý Devleti'nin kuruluþundan günümüz
Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan sürecin
toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel
veçhelerini 'bir kimlik arayýþý' sorunsalýnda
incelerken; bu arayýþýn peþinde koþulan
yüzlerce yýllýk serüvenin geniþ çerçevesini
büyük bir ustalýkla çiziyor.

"Eserdeki tarihlerin güvenilirliði ve ekteki
mükemmel kronoloji, bu kitabý Türkiye'nin
Modern Tarihi konusunda yararlý bir referans
haline getiriyor."

Ahmad'ýn akademik yaþamýnda uzun yýllara
dayanan araþtýrma ve gözlemlerinin ürünü
olan bu çalýþma, yaþadýðýmýz coðrafyada
kurulan bir aþiret tarafýndan kurulan devlet
düzeninin dayandýðý dini ve kültürel
temellerin geliþimini, tarihsel ve toplumsal
olaylarýn yüzyýllar sonra ulaþýlan "millet olma"

Osmanlýlar: Devletten Ýmparatorluða (13001789) Reformdan Devrime (1789-1908)
Meþrutiyet Devrimi, Reform ve Savaþ (19081918) Kemalist Dönem (1918-1938) Çok
Partili Siyaset ve Demokrasiye Doðru (19381960) Askeri Vâsiler (1960- 1980) Ordu,

Hugh Pope, International Journal of Middle
East Studies

ÝÇÝNDEKÝLER

Partiler ve Küreselleþme (1980- 2006)
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ÝSLAM FELSEFESÝNE GÝRÝÞ
P. ADAMSON, R. C. TAYLOR
KÜRE YAYINLARI, 2007
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Ýslam medeniyetindeki felsefi hareket,
felsefe tarihinin en büyük
geleneklerinden birini oluþturmaktadýr.
Ýlhamlarýný, Antik-Helenistik dünyada kaleme
alýnan Yunanca felsefe eserleri ile Ýslam
dünyasýndaki kelamî tartýþmalardan alan
Ýslam filozoflarý, dokuzuncu yüzyýldan
itibaren sadece tarihî deðil felsefî olarak da
büyük öneme sahip görüþler ortaya
koymuþlardýr.

Önde gelen Batýlý Ýslam felsefesi uzmanlarýnýn
kaleme aldýðý makalelerden oluþan bu eser,
özellikle, Ýslam felsefesinin klasik dönemi
olarak adlandýrýlan dokuzuncu yüzyýldan on
ikinci yüzyýla kadarki dönemin önemli
simalarýna tahsis edilmiþ müstakil bölümler
vasýtasýyla bu alana bir giriþ saðlamayý
amaçlamaktadýr. Ayrýca eser; mantýk, ahlak,
siyaset, tabiat felsefesi, psikoloji ve metafizik
gibi Ýslam felsefesi geleneði içinde
araþtýrmaya konu olmuþ alanlara dair
tartýþmalar yanýnda klasik dönem sonrasý
Ýslam düþüncesinin seyri ve Ýslam felsefesinin
Yahudi ve Latin dünyasýndaki hareketler
üzerindeki etkisini inceleyen bölümlerle daha
da zenginleþtirilmiþtir.
Ýslam felsefesiyle ilgili Batýlý literatürü büyük
ölçüde kapsayan bibliyografyasý ve önde
gelen Ýslam düþünürlerine dair verdiði
kronolojik liste, elinizdeki bu eseri, Ýslam
felsefesiyle yeni tanýþanlar için olduðu kadar
bu alanýn uzmanlarý için de vazgeçilmez bir
baþvuru kaynaðý haline getirmektedir.

hazýrlandý. Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nde yürütülen "Çaðdaþ Siyasal Teoriler"
dersi üzerinden ortaya çýkan eserin önemli bir
özelliði, hazýrlanmasýnýn uzun bir süreye
yayýlmasý ve konularýn ders verme süreci içinde
bir anlamda uygulamalý olarak olgunlaþmasýdýr.
Kitap, temel olarak, 18. ve 19. yüzyýlda ortaya
çýkan ideolojileri konu edinmektedir. Eserde
liberalizm, muhafazakârlýk, milliyetçilik,
marksizm, anarþizm, sosyal demokrasi,
feminizm, faþizm ve korporatizm, tarihsel
baðlamlarý içerisine oturtulup, bugünle
baðlantýlarý kurularak ele alýnmakta; kitabýn
baþýnda ideoloji kavramýna tarihsel baðlamý
içinde açýklamalar getirilmekte ve siyasal kültür
ile arasýndaki ayrýmlara yer verilmektedir.
Bunun yaný sýra siyasal ideolojilerin tek tek ele
alýndýðý baðýmsýz metinler, genel
deðerlendirmelerle birlikte eleþtirel bir bakýþ
açýsý da taþýmaktadýr.

19. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA
MODERN SÝYASAL ÝDEOLOJÝLER
Derleyen: H. Birsen ÖRS
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
YAYINLARI, 2007
Türkiye'de siyaset bilimi alanýnda kaynak
olabilecek telif eserlerin azlýðý bir gerçek.
Üniversite öðrencilerimize bu konuda
önerilebilecek derli toplu bir çalýþmanýn
olmayýþý, daha çok çeviri kaynaklarýn
kullanýlmasý, Türkçe kaleme alýnmýþ kaynaklarýn
yetersizliði vb. akademik düzeyde saðlam bir
siyaset bilimi eðitiminin önündeki engellerdir.
Hiç kuþkusuz bu durum da üniversitelerimizde
ders veren akademisyenlerin karþýlaþtýðý en
büyük sorunlardan biridir.
Ýþte ülkemizde siyaset teorisi alanýnda var olan
bu eksikliði gidermeye yönelik olan bu kitap,
söz konusu güçlükleri bilen ve yaþayan öðretim
üyeleri tarafýndan bu kaygý gözetilerek

Üzerinde durulmasý gereken bir husus da,
kitapta yer alan metinlerin, "lisans düzeyinde
kalma" kaygýsýyla yazýlmamasý, lisans
öðrencilerinin rahatlýkla "ezberleyecekleri"
metinlerden öte her düzeyden okurun
kapasitesini zorlayacak özelliklere sahip
olmasýdýr. Bu nedenle elinizdeki kitap konuya
ilgi duyan herkesin baþvuracaðý bir kaynak
olma özelliðini taþýmaktadýr.

ÝÇÝNDEKÝLER
Giriþ Ýdeoloji: Karmaþýk Bir Dünyayý Anlaþýlýr
Kýlmak Liberalizm: Tek Bir Pozisyona
Ýndirgenmesi Olanaksýz Bir Ýdeoloji
Muhafazakarlýk: Kadim Geleneðin
Savunusundan Faydacýlýða Marksizm: "Praksis"in
Teorisi Sosyal Demokrasi: Melez Bir Politik
Gelenek Milliyetçilik: "Uyuyan Güzeli Uyandýran
Prens"ten Frankeþtayn'ýn Canavarýna Anarþizm:
Gönüllü Düzene Övgü Feminizm: Ataerkil
Ýktidarýn Eleþtirisi Faþizm: Modernitenin Karanlýk
Yüzü Korporatizm: Özgürlükten Yoksun Bir
"Üçüncü Yol" Vaadi
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ÝSLAMA GÝRÝÞ
Ana Konulara Yeni Yaklaþýmlar
Komisyon
DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI, 2006

Elinizdeki kitap, ülkemizin ilahiyat
alanýndaki çaðdaþ birikimini ve Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý'nýn din hizmetlerinde edindiði
tecrübeyi bütünleþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Ýnanýyoruz ki ülkemiz insaný, bu eserle Ýslam'ý
doðru bilgi ve saðlýklý bakýþ açýsýyla derli
toplu bir þekilde öðrenme yolunda yeni bir
imkâna kavuþmuþ olacaktýr.
Amacýmýz, din konusunda doðru bilgiye
dayalý ortak bir anlam alanýnýn oluþmasýna
katký saðlamaktýr.
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