aðlantýlar, yakýnlýklar ve mesafeler
üzerine kurulu bir hayatýn içindeyiz.
Seyrelen, yoðunlaþan, farklý kollardan dolaþýp gelen, gergin ya da uzlaþmaya
dayalý, muvafýk veya muhalif, kýrýlgan ya
da saðlam, ama mutlaka karmaþýk ve çok
boyutlu, bazen kopan bazen yeniden kurulan
iliþkiler yumaðý bir hayat bu

B

Hayatýn haritasýný çýkarmak istediðimizde
yolumuzun varýp çattýðý yer iliþkilerdir.
Ýliþkilerin haritasýný çýkarma gayretiyle yaptýðýmýz bir çizimde ise ortaya çýkan resim,
hayatýn kendisidir. Belirsizliklerin, gölgeli
çizgilerin, gri alanlarýn yoðun olduðu bir
resimdir bu. Dolayýsýyla iliþkiler adýna bir
tanýmlama ve tasvirde bulunma çabasýnýn,
alaca karanlýkta, puslu ve bulanýk havada
yolculuk yapmaya iþaret eden bir tarafý var.
Ýliþkiler üzerine arkeolojik bir kazý yaparak
ortaya tüm berraklýðý ve açýklýðýyla bir soy
kütüðü çýkarmak neredeyse imkânsýzdýr. Zira
en belirgin ve açýk olduðu durumlarda bile
kapalý, gizli, derinlerde kalan bir tarafý var
iliþkilerin. Bu açmazýn, temelde, iliþkilerin
tarihsel ve açýk uçlu olan doðasýndan
kaynaklandýðý söylenebilir.

Editör

ÝLÝÞKÝLERÝN ya da BU
SAYIMIZIN HARÝTASI

Ýliþkilerin görünürdeki failleri insanlar
ve toplumlardýr. Belki de asýl sayýlabilecek
aktörler ise sahne gerisindedir. Fikirler, beklentiler, pratikler, kabuller, tercihler ve sosyal
konumlar, iliþkiler dünyasýnýn kurucu
aktörleri, belirleyici eksenleri ve temel
dinamikleridir. Bu manzaranýn bize söylediði þey þudur: Ýliþkiler meclisinin mümtaz
nazýrlarý insanlar, toplumlar ve
fikirler/akýmlardýr. Ýmajlar savaþýnýn raðbet
gördüðü son dönemde eþyalarý da artýk bu
ayanlar meclisinin pek mühim nazýrlarý arasýna dâhil edebiliriz.
* * *
Efendim, BültenÝlam, bu sayýsýnda
iliþkiler ve baðlantýlarý eksenine alan, en

1

azýndan buna dikkat çeken, bir muhtevaya
yaslanýyor. Sahayý parselleme ve alaný tüketme iddiasýnda deðil yine.
Sayýnýn ilk bölümünde iliþkilerin kültürel
boyutuna, o karmaþýk ve çok yönlü yüzüne
iliþkin üç yazýya yer veriyoruz. Ýsmail Güllük
Televizyon ve Hayat baþlýklý yazýsýyla sihirli
kutunun hayatla iliþkisine, insanlarýn artýk
baktýklarý her yerde görmeye alýþtýklarý bu
renkli ekrana duyduklarý ilgiye dair genel
bir deneme yapýyor.
Sosyolojiyle Bakmak adýný taþýyan yazýsýnda Adem Baþpýnar, sosyolojinin tevellüdünün
modern dönemdeki geliþmelerle iliþkisi ve
bu geliþmeler etrafýnda kazandýðý iç mantýðý
ele alýyor. Ve eleþtirel bir bakýþla sosyolojinin
doðudaki Müslüman toplumlar için ne ifade
ettiðine, baþka bir deyiþle sosyoloji-doðu
dünyasý iliþkisine dikkat çekiyor.
Mehmet Çiçek, bir dilde yazýlmýþ bir
metnin, baþka bir anlam dünyasýyla
buluþturulmasýna elçilik eden tercüme
sahasýndaki hâkim anlayýþlara iþaret ediyor.
Modern dönemden sonraki zamanda (postmodern) tercüme-metin iliþkisine, farklý anlam dünyalarýnýn birbiriyle iliþki kurma tarzlarýnda tercümenin oynadýðý role dair,
teorilere dayalý bir özet sunuyor. Yazý baþlýðý
Postmodernizm ve Tercüme.
Gerilim-mutabakat-tartýþma ekseninde
yürümek üzere, iliþkilerin en hararetli yaþandýðý
alan, hiç kuþkusuz siyaset alaný. Devletler,
vatandaþlar ve siyasi akýmlarýn kendi aralarýnda
yatay ve dikey hak, sorumluluk, doðruluk
tartýþmalarýný yaptýklarý bir alan.
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Mustafa Yiðitoðlu, Merkezin Tavrý:
Otoritenin Esnekliði yazýsýyla son yüzyýla
girerken Osmanlý toplum yapýsý ve bu yapý
içerisinde müslüman-gayrimüslim iliþkisiyle
alakalý 19. yüzyýldaki kavgalý ortamdan uzak,
olumlu kareleri bir araya getiriyor.

Devletin içine düþtüðü durumla ilgili
filmin devamýný anlatan bir durumla Ali Can,
Türkiyenin Kadim Kimlik Tartýþmalarý
baþlýklý yazýsýnda, Osmanlýnýn sonlarýndan
baþlayýp günümüze kadar uzanan, devlet ve
aydýnlar düzeyindeki siyasi akýmlar, tavýrlar,
kimlikler arasý tartýþmalardan kýsa bir kesit
sunuyor.
Dr. Salih Ýnci, Türk Yunan Ýliþkilerinin
Cumhuriyet dönemindeki sorunlarla örülü
serüvenini anlatýyor. Çatýþan Komþular üzerine, ortak noktalar ve farklýlýklara dikkat
çeken kuþatýcý bir bakýþ.
Ýliþkilerin gönül huzuruyla ilgili dolayýsýyla bireysel yönüyle ilgili olaraksa iki yazýya
yer ayýrýyoruz. Dr. Adem Ergül, Muhitle
Ýliþkiler adýna yazdýðý yazýda önce insanýn
iliþki coðrafyasýnýn genel bir kadastrosunu
çýkarýyor; uðranýlacak iliþki dairelerini belirliyor. Ardýndan da bu dairelerle hangi
tarzda iliþki kurulmasý gerektiðine dair
düþüncelerini dile getiriyor, etraflý bir þekilde.
Son dönemeçte ise Þükrü Mutlu Karakoç,
iliþkiler dünyasýndaki farklý tecrübeler, birikim
ve fikirlerden hareketle, acýmasýz eleþtiri
oklarýna tutulabilecek bir yazýya imza atýyor.
Kar tanelerinin kadýnlarla iliþkisine, baþka bir
ifadeyle, kar taneleri üzerinden kadýnlarýn
okunmaya çalýþýlmasýna dair bir yazý Kar
Taneleri ve Kadýnlar. Tabi huzur arayýþlarýna
dair de
Bu sayýya emeði geçen dostlarýmýza ve
h o c a l a r ý m ý z a , g e ne g ö n ü l d o l u s u
þükranlarýmýzý sunuyoruz.
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HABER-ÝLAM
Araþtýrmacýlarýmýzdan Murat KAYA, doktora çalýþmasýný
tamamladý. Kaya, doktorasýný Marmara Üniversitesi S.B.E.de
Kuranda Allaha Ait Azamet Ýfadeleri (Tahlili ve Orijinal Bir Ýcaz
Vechi Olarak Temellendirilmesi) adlý tez çalýþmasýyla [Danýþman: Prof.
Dr. Suat YILDIRIM, Ýstanbul, 2007, s.307.] yaptý. Kurum olarak, Dr.
Murat KAYAyý kutluyoruz.
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AKADEMÝDE SON DURUM

VAHÝM BÝR MEKTUP
Ýsmet Berkan
niversiteler Arasý Kurul, boþ bulunan
Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) üyeliklerinden birine dünyaca ünlü yer bilimci
Prof. Dr. Celal Þengör'ü aday olarak gösterdi.
Prof. Þengör'ün YÖK üyeliði, bir süreden
beri Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýný
bekliyor. Hatta dünkü Cumhuriyet gazetesinde
Cumhurbaþkaný Gül'ün bu atamayý henüz
onaylamamýþ olmasý eleþtiriliyordu.

Ü

Cumhurbaþkaný Gül'ün atamayý neden
hâlâ onaylamadýðýný bilmiyorum ama aþaðýda
aktaracaðým mektubu okuduðunuzda belki
de atamanýn neden hâlâ yapýlmadýðý konusunda bir fikir sahibi olacaksýnýz.
Mektubu Prof. Dr. Celal Þengör yazmýþ
ve kendisini YÖK üyeliðine uygun gören
Üniversiteler Arasý Kurul'un 219 üyesine
birden göndermiþ.
Mektup þöyle:
"Temsilciniz olmamý isteyerek bana verdiðiniz þerefin her türlü sevinç ve tatmin
hissinin üzerinde olduðunu belirtmiþ, bunun
yaþamýmda bana verilen en büyük mükâfat
olduðunu arzetmiþtim.
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Bunu çok zor bir zamanda, uygarlýða karþý
yöneltilmiþ saldýrýlarýn fütursuzca geliþtiði
bir ortamca cesaret ve haysiyetle yaptýnýz. Bu
saldýrýlarýn en son örneði Adalet ve Kalkýnma

Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin
ortaklaþa baþlattýklarý üniversitelerde türban
serbestisi ataðýdýr. Bunu yakýndan izlemekteyim. Bizim açýmýzdan, üniversitelere dini
bir sembolün girmesinin hukuk cephesinin,
kamuoyunda öne çýkartýldýðý kadar belirleyici
olduðunu sanmýyorum, çünkü hukuk nihayet
aksiyomatik bir sistemdir. Baþtan kabul edilen
aksiyomlara baðlýdýr. Bu açýdan hukukun
rölativist bir temeli vardýr ve bu temel onu
bazý durumlarda pek tehlikeli bir tahakküm
aracý yapabilir. Bunun en meþhur misalleri
Katolik Engizisyon Mahkemeleri olmakla
beraber, onu aratmayacak güncel örnekleri,
Sovyetler Birliðinden Nazi Almanyasýna, Çin
Halk Cumhuriyetinden Amerika Birleþik Devlelerine kadar deðiþen çok geniþ bir yelpazede
görülmüþ, pek çok insanýn en feci þartlarda
katledilmesine, toplumlarýn sefâlet ve felâketine neden olmuþtur.
Halbuki üniversitede dinin 'þakýrdatýlmasý',
bizzat üniversite kavramýyla çeliþir. Dünyada
katolik, protestan veya islâmi üniversitelerin
olmasý veya üniversitelerin Orta Çað'da dinsel
kurumlardan türemiþ olmasý bu gerçeði
deðiþtiremez. Din, belirli dogmalar çevresinde
kurulmuþtur ve yanýlmaz olduðu iddia edilen
bir veya birkaç tanrýnýn vahiyleri olan dogmalarýndan vaz geçemez. Bilim ise sürekli olarak
gerçeði arayan ve gerçekle baðdaþmayan
hiçbir þeyi kabul etmeyen bir düþünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir deneme-yanýlma
süreci içerisinde daima yanlýþlarý eleyerek
hakikate asimtotik olarak yaklaþýr. Ancak hepinizin bildiði gibi, tek bir ters veri en ihtiþamlý
teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok
dogmasý bilimin ispatlarý karþýsýnda bu þekilde
çöpe gitmiþtir. Bugün artýk ne dünyanýn yedi
günde yaratýldýðýna, ne Nuh Tufanýna, ne de
Havva ile Âdem masalýna inanmak
mümkündür. ´Üniversitede yasak olmaz diyenlerin, üniversitede yanlýþlýðý ispat edilmiþ
fikirlerin artýk kullanýlamayacaðýný ve öðretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceðini

anlamýþ olmasý gerekir. Bu nedenle coðrafya
derslerinde düz bir dünya veya fizik derslerinde
Aristo fiziði öðretmeye kalkan hocalara izin
verilemez.
Karþýmýza dinin dogmalarýný reddeden
bilimi öðrenmek için geldiðini iddia ederken,
o dogmalara baðlý olma sembolünden inatla
vaz geçmeyenlerin bilimsel dürüstlük ve
samimiyetine nasýl inanacaðýz? Akla açýk bir
ihanet olan bu davranýþýn temsilcilerini, aklýn
ve bilimin geliþtiricisi olan üniversitelerimize
nasýl alacaðýz? Böyle kiþilere, öðrettiðimiz
bilimi öðrendiklerine itimad ederek nasýl not
veya diploma vereceðiz? Günün birinde
öðrendiklerini, aklý ve bilimi ve dolayýsýyla
insan uygarlýðýný boðmak için kullanmayacaklarýna nasýl güvenebileceðiz?
Bu nedenle üniversite tüm dogmatik inanç
sistemlerini iþlevine temel yapmayý reddeder.
Onlarý bilimsel olarak inceler, ancak temsilcilerini üyeleri olarak kabul etmez. Militan
dogmatiklerin üniversite bünyesine kabul
edilmemelerinin nedeni budur. Kimse bize bu
açýdan ´bilimperestlik yapýyorsunuz' diye bir
eleþtiri yöneltemez, zira, büyük felsefeci Lord
Bertrand Russell'ýn dediði gibi, insanlýðýn
gerçekten bildiði fakat bilimin bulmuþ olmadýðý
hiçbir þey yoktur. Bir baþka deyiþle, bilim
dýþýnda insanlýðýn hiçbir bilgi kaynaðý yoktur.
Türban yasaðýnýn kaldýrýlmasýný temelde
yalnýzca bu nedenle kabul etmemiz mümkün
deðildir. Bu konuda ne karþýmýza çýkarýlacak
hukuk sistemleri, ne de dünyadan gösterilecek
örnekler bizi ikna edebilir (sui-misal, misal
olamaz). Bizim düþüncemizin ve faaliyetimizin
temeli eleþtirel akýlcýlýktýr. Aklý ve eleþtiriyi
kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapýsýndan içeri alamayýz.
Ýcab ederse, ülke yöneticileri akýllarýný
baþlarýna alana kadar o kapýlarý kapatýrýz.
Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen
hakkýmýz ve hem insanlýða hem de öðrencilerimize karþý görevimizdir.

Bu düþüncelerimi muhterem kurulunuza
en derin saygýlarýmla arzederim."
***
Bu mektuba ne diyeceðimi gerçekten ben
de bilmiyorum. Nutkum tutuldu, desem yeridir.
Sadece þunu söylememe izin verin: Eðer
üniversite, Celal Þengör'ün dediði gibi, sadece
dini dogmalarý reddettiðine kendini
inandýrmýþ insanlarý mezun etmiþ olsaydý,
bugün gerek bilimsel ve gerekse teknolojik
olarak çok geride bir noktada olurduk, çünkü
üniversiteler býrakýn mezun edecek öðrenci
bulmayý, bilim yapacak bilimci bulmakta
bile ciddi sýkýntý çekerdi. Bu sadece
Türkiye'de deðil, dünya çapýnda böyle olurdu.
Bilim-din çeliþkisi veya çatýþmasý zaman
zaman bu köþede de konu edilmiþ bir þey
olmakla birlikte, dindarlýðýn, hatta inanç sahibi
olmanýn 'geri' olmaya yeterli bir þart olduðunu
söylemek çoðu ateistin bile söylemekte zorluk
çekeceði bir fikir olsa gerek.
Hukuk yoluyla baský rejimi kurmanýn
mümkün olduðu doðru olmakla birlikte, eðer
hepimiz, hukuk sisteminin sadece bizim
açýmýzdan 'doðru' bölümlerini uygulayýp geri
kalanýný uygulamasaydýk nasýl bir dünyada
yaþýyor olurduk acaba? Bu dünyada
'demokrasi' ve bilimsel olanlar dahil 'özgürlükler rejimi' nasýl mümkün olabilirdi?
'Türban serbest olursa üniversiteyi kapatmak' bir þaka herhalde.
Radikal, 31/01/2008

CELAL ÞENGÖR'ÜN MANTIÐI
Ýsmet Berkan
nceki gün bu köþede dünyaca ünlü
yerbilimci Prof. Dr. Celal Þengör'ün
Üniversiteler Arasý Kurul tarafýndan Yüksek
Öðretim Kurulu'na aday gösterilmesi üzerine

Ö
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ÜAK üyelerine gönderdiði teþekkür mektubunu yayýmladým.
Bu yazý üzerine epey bir zamandan beri
almadýðým kadar çok elektronik posta aldým.
Gelen mektuplarýn bir bölümünü Celal
Þengör'ün haklý olduðunu düþünenlerin mektuplarý oluþturuyordu. Çok sayýda mektup
aldýðým ve hepsini tek tek yanýtlayamadýðým
için bugün Þengör'ün yazdýklarýna geri
dönüyorum.
Prof. Þengör'ün metni, içinde çok sayýda
doðru cümle bulunan, doðru tespitlerin yapýldýðý bir mektup. Ama bu doðrular hep üniversal düzeydeki olgular için geçerli. Dinin dogmalardan oluþmasý, bilimin esasýnýn
yanlýþlanabilirlik olmasý, bilimle din arasýndaki
çeliþki gibi þeyler bunlar. Esasen bu cümleler,
benim köþemin sürekli okurlarýnýn yabancý
olmadýðý, benim tarafýmdan da zaman zaman
konu geldikçe savunulan düþünceler.
Ancak Þengör'ün metni bunlardan ibaret
deðil. Bir de bu genel doðrularla günümüz
Türkiyesi'nin baþlýca tartýþma konusu olan
türban konusunu evlendirmeye de çalýþmýþ
ünlü yerbilimci. Ýþte sakatlýklar da tam burada
baþlýyor zaten.
Benim okumama göre Prof. Þengör þöyle
bir Aristo mantýðý yürütüyor:
Türbanlýlar dindar insanlardýr. Dindar insanlar dogmalara inanýrlar. Dogmalarla bilim
bir arada yaþayamaz. Dogmalara inananlar
bilim yapamazlar. O halde türbanlýlar bilimi
öðrenemezler. O halde türbanlýlar üniversiteye
girmemelidir.
Adým adým gidelim:
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Türbanlýlar büyük olasýlýkla dindar insanlardýr. Dindar insanlar mutlaka dogmalara
inanýrlar, en azýndan Allahýn varlýðýna inanýrlar. Dogmalarla pozitif bilim bir arada
yaþayamaz. Ama dogmalara inananlar sahiden pozitif bilim yapamazlar mý?

Ýlk aklýma gelen örnek, tanrýnýn varlýðýný
sorgulamak þöyle dursun gökyüzünde tanrýyý
arayan Galileo Galilei. Engizisyonda yargýlandý, yakýlarak idam edilmekten kendi bilimini inkâr ederek zor kurtuldu. Bugün modern
fiziðin kurucusu olarak anýlýyor.
Ýkinci örnek, son derece dindar olmasý
yetmezmiþ gibi hayatýnýn önemli bölümünü
simyaya adayan Sir Isaac Newton.
Baþka örnekler vermeme gerek var mý,
bilmiyorum. Þengör'ün mantýk dizgesini
devam ettirmeme de gerek kalmadý herhalde.
***
Ama biz yine de, bir an için Þengör'ün
yürüttüðü mantýkta hiç hata olmadýðýný, onun
haklý olduðunu varsayalým.
Ýstatistik bir bilimse, türbanlý kadýnlarla
ayný düþünceleri paylaþan, dindarlýkta onlardan geri kalmayan en azýndan eþit sayýda
erkek de olmasý lazým üniversitede. Prof.
Þengör acaba onlara üniversitenin kapýsýný
nasýl kapatmayý düþünüyor?
Devam edelim: Eðer bütün türbanlýlar,
þeriat özlemi içinde ve ilk fýrsatta laikliði
ortadan kaldýrmak isteyen insanlarsa ve çeþitli
araþtýrmalara göre Türkiye'de kadýnlarýn
yüzde 60-75'i dini sebeplerle baþýný örtüyorsa,
az önceki akýl yürütmeyi tekrar ederek, erkeklerin de bir o kadarýnýn þeriat özlemi içinde
insanlar olduðunu mu düþünmeliyiz?
***
Bilim-din, bilimsel bilgi-dogma çatýþmasý
da üniversitede bir yere kadar vardýr. Bir edebiyat profesörü veya bir hukuk profesörü veya
sosyal bilimlerin baþka bir dalýndan bir akademisyenin yaptýðý 'bilim'le dinsel dogmalar
arasýnda hiçbir çatýþma yaþanmayabilir ve
yapýlan yine de 'bilim' olmaya devam eder.
***

Son olarak Celal Þengör'ün bir çarpýtmasýnýn üzerinde durmama izin verin.
Þengör, mektubunun sonlarýnda aynen þöyle
diyor:

Sonra 3500 civarýnda bilim adamý "özgür
üniversite" diye bir bildiri yayýmladý; diðer
özgürlüklerle birlikte, bu kýzlarýn da öðrenme
özgürlüðünü savundu.

"Kimse bize bu açýdan ´bilimperestlik
yapýyorsunuz' diye bir eleþtiri yöneltemez,
zira, büyük felsefeci Lord Bertrand Russell'ýn
dediði gibi, insanlýðýn gerçekten bildiði fakat
bilimin bulmuþ olmadýðý hiçbir þey yoktur.
Bir baþka deyiþle, bilim dýþýnda insanlýðýn
hiçbir bilgi kaynaðý yoktur."

Bazý meslektaþlarýmýz hemen kaleme
sarýlmýþtý; 80 bin akademisyen içinde sadece
3500 tane 'imalat hatasý' olabilirdi!

Ayný Bertrand Russell'ýn bir dönem elinden tuttuðu, kitabýnýn yayýmýný saðladýðý
Witgenstein'ýn eðer hâlâ duruyorsa kemikleri
sýzlýyordur; Russell'ýn 'Ýnsanlýðýn gerçekten
bildiði fakat bilimin bulmuþ olmadýðý hiçbir
þey yoktur' cümlesi ile 'Bilim dýþýnda insanlýðýn hiçbir bilgi kaynaðý yoktur' cümlesi
ayný anlama mý gelir?
Ýnsanlýðýn bilim dýþýnda bilgi kaynaklarý
elbette vardýr. O bilgilerin geçerliðini
tartýþmak baþka bir þeydir. Bertrand Russell,
cümlesini çok daha dikkatli kurmuþ, anlamýný
aþan hiçbir þey söylememiþ. Ama Celal
Þengör bu cümleyi de kendi tezi için çarpýtmaktan geri kalmamýþ maalesef.
Yazýyý Bertrand Russell'dan bir baþka
alýntýyla bitireyim: 'Dünyamýzýn sorunu,
aptallarýn kendilerinden çok emin olmasý,
akýllýlarýnsa þüphelerle dolu olmasý.'
Radikal, 02.02.2008

TÜRBAN ÜNÝVERSÝTEYÝ ÜÇE BÖLDÜ

Taha AKYOL
VET, üniversite üçe bölündü! Önce
rektörlerin büyük çoðunluðu ÜAK
adýna açýklama yaparak yasaðý savundu;
hatta "Hak etseler bile bu kýzlara geçer not
vermem" diyen bilim adamlarý da oldu!

E

Tipik genelleme mantýðý!
Fakat, "Türban laikliðe aykýrýdýr, yasak
sürsün" diyen ikinci bildiriyi imzalayanlarýn
sayýsý, bu satýrlar yazýlýrken, 4400 civarýnda
idi!
Sonra üçüncü bir bildiri yayýmlandý: Bunu
yayýmlayan öðretim üyeleri de türban
yasaðýnýn kalkmasýný istiyor ama ortaya çýkan
kutuplaþmayý ve yasama yöntemini yanlýþ
buluyor, geniþ bir özgürlük paketi açýlmasýný
istiyorlardý.

Çok fikirli bilim!
Bilim adamlarýndan hangisi doðru? Bu
sorunun bilimsel bir cevabý yoktur, hangisi
duygularýnýzý okþuyorsa size göre o doðrudur!
Türban yasaðýný savunmak da karþý çýkmak
da "bilimsel" deðildir, özgürlük ve laiklik
kavramlarýna verdiðiniz anlamlarla ilgilidir.
Üzerinde durmak istediðim asýl husus,
"üniversitelerin üçe bölünmüþ" olmasýdýr!
Bu gerginlik elbette çok kaygý vericidir.
Cumhurbaþkaný Sayýn Gül bu tehlikeli
gerginliði dikkate alacaktýr sanýyorum.
Benim bugün yazmak istediðim husus
þudur: Demek ki artýk Türkiye'de üniversite
bile "tek fikirli" deðildir!
"Üniversite bile" diyorum çünkü üç çeyrek asýrdýr üniversiteyi "tek fikirli" yapmak
için kaç defa "tasfiye" yapýldý! Kaç defa
üniversitenin üzerinden tank geçti!
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27 Mayýs darbesi olduðu zaman, sesini
yükseltebilen bir tek Prof. Ali Fuat Baþgil
vardý! Hukuk profesörleri, DP'lileri cezalandýrmak uðruna "Geriye yürüyen ceza
kanunlarý çýkarýlabilir" diye utanç verici
fetvalara imza atýyorlardý!
Bugün ise, yaþanmýþ bütün tasfiyelere ve
YÖK sisteminin cenderesine raðmen üniversite "çok fikirli" olma yönünde evriliyor!
Üniversite er geç Batý'daki kadar öðretme
ve öðrenme özgürlüðüne ulaþacaktýr!

hale gelmesi teokrasiye karþý laikliðin,
otoriterliðe karþý demokrasinin en saðlam
teminatýdýr.
Çok fikirlilik iyidir; sakýnmamýz gereken,
kavgadýr.
Milliyet, 12.02.2008

ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ
GENEL CERRAHÝ UZMANI
Prof. Nusret Arastan Fýkhi Bir Hüküm:

Kýsa zamanda
Çünkü Türkiye orta sýnýflaþýyor, dýþa
açýlýyor, dünyayla bütünleþiyor. Artýk "tek
fikirli" olamaz! Bilim adamlarý da artýk "tek
fikirli" deðiller...
Türban konusunda, Nilüfer Göle, Sencer
Ayata, Nur Vergin, Elizabeth Özdalga ve
Çiðdem Kaðýtçýbaþý gibi saygýn sosyologlarýmýz çok farklý deðerlendirmeler yapýyorlar.
Hele de sosyal bilimlerde hiçbir bilim
insaný, kendi analiz ve yorumunu "Bilimsel
olaný budur" diye empoze edemez.
Genel bir tezi ileri sürmek için, yapýlmýþ
saha araþtýrmalarýnýn bulgularýna dayanmak
lazýmdýr.
Klasik sosyolojinin "Bu kadar kýsa zamanda olamaz" dediði deðiþimler, Türkiye'de
gerçekleþiyor çünkü Türkiye'de þehirleþme,
eðitim, iletiþim, ulaþtýrma, piyasa ekonomisi
ve dýþa açýlma gibi toplumsal dinamikler
klasik sosyolojinin gözlemlemediði bir hýzla
geliþiyor.
Bu sebepten, Binnaz Toprak, Ersin Kalaycýoðlu, Ali Çarkoðlu gibi sosyal bilimciler
saha araþtýrmalarýný 8-10 yýl arayla yeniliyorlar, yeni durumlarý görmek için.
10

Türkiye'nin böylesine çeþitlenip çok fikirli

nkara Üniversitesi rektörü Aras,
üniversitelere baþý örtülü olarak
girmek isteyen öðrencilerin durumlarýyla
ilgili Bu maðduriyeti nasýl aþmamýz
gerekiyor. Bu insanlarý bilimsel açýdan nasýl
algýlayabilirsiniz. Bu soruna anlayýþla
yaklaþmak zor mu? þeklindeki soruya þu
cevabý (fetvayý da denebilir) verdi:

A

Prof. Dr. Nusret Aras: Bu soruya cevap
vermek gerçekten zor. Çünkü bu düþünce
yapýsý laikliðe bir dayatma olarak ortaya
konuyor. 'Ben onlarýn istediði gibi davranýrsam dinime uygun davranmamýþ olurum'
diyor. Ýslam dininde kaza uygulamasý var.
Bu kýzlarýmýz bunu bir kaza olarak saymalýdýrlar. Bu bir farz deðildir. Dünyada 1,5
milyar Müslüman var. Bunlarýn birçoðu en
temel farzlardan Hac vazifesini yapamýyor.
Bu durumda bu kiþiler Müslüman deðil mi?
Habertürk, 04.02.2008

KÜLTÜREL BAÐLANTILAR
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Televizyonun hayatý
emen hemen her evde bulunma
özelliðine sahip tek eþya türü,
televizyon. Bazý evlerde buzdolabý
ve çamaþýr makinesi bulunmazken, bu
büyülü kutu, iþlemeli dantelâlarla süslenmiþ
bir þekilde evlerin baþköþelerinde yer almakta.

H

Baþlangýç serüveni 19. yüzyýlýn baþlarýna
dayansa da televizyon ilk defa 26 Ocak
1924'te Ýskoç bilgin Jhon Logie Bair tarafýndan patentli olarak icat edilmiþtir.
Televizyon o tarihten günümüze çeþitli
evreler geçirerek bugünkü görünüm,
donaným ve konuma ulaþmýþtýr. Öyle ki,
artýk toplu taþýma araçlarýnda bile canlý
yayýnda bir maçý izlemek mümkün hale
gelmiþtir. Önceleri yalnýzca evlerde seyredilen televizyonlar þimdilerde giysimizin
bir cebinde adeta bir yazýcý melek gibi bizi
takip etmektedir. Kýsa bir zaman sonra
toplumun hemen her kesiminin cebine girecek olan televizyonlar, çaðýmýz insanýný
çoktan kendi manyetik alanýna çekmeyi
baþarmýþtýr.

Televizyonun Ýþlevi ve Amacý
Televizyon dünyada meydana gelen hadiseleri en kýsa yoldan bize haber veren,
farklý insanlarla ortak düþünce alanlarý
oluþturan, dünyanýn bir köy haline gelmesine
katký saðlayan bir iletiþim aracýdýr.

Ýsmail GÜLLÜK

TELEVÝZYON ve HAYAT
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Günümüzde televizyon, insanýn muhtelif
duygularýna hitap etmekte ve insanda var
olan her bir duygu, his ve latifelere uygun
programlar sunmaktadýr. Ýnsan kendisinde
var olan hislerini televizyonda gördüðünde
onun kendi hislerine tercüman olduðunu
düþünmekte ve neredeyse televizyonu ken-

disiyle özdeþleþtirmektedir. Zevkler ve
renkler tartýþýlmadýðý için, kimisi haber
programlarýný, kimisi belgeselleri, kimi de
spor ve eðlence programlarýný tercih etmektedir.
Televizyonun iþlevini kanal türlerine göre
farklý kategorilere ayýrmak gerekir. Örneðin;
müzik, belgesel, haber, spor, vb. gibi tek
bir konuya odaklý kanallarýn amacý ile çok
programlý konulara odaklý kanallarýn amacý
birbirinden farklýdýr. Müzik kanalýnýn iþlevi
insanlarý eðlendirmek ve onlarý müzik konusunda belli seviyelerde bilgilendirmek;
belgesel kanallarýnýn iþlevi doðayý, þahýslarý
ve olaylarý tutarlý bir bütünlük içince izleyiciye aktarmaktýr. Haber kanallarýnýn
iþlevi memlekette ve dünyada meydana
gelen haberleri sýcaðý sýcaðýna seyirciye
aktarmaktýr. Tek konuya odaklý kanallar
kendi sahalarýnda yeterince doyurucu bilgiler
vermektedirler. Ancak çok programlý kanallarda durum farklýdýr. Çok programlý bir
kanalda programlarýn baþlangýç ve bitiþ
saatleri belirli olduðu için yoðun bir bilgiden
ziyade, yüzeysel ve seyirciyi býktýrmayacak
bilgiler öne çýkmaktadýr.
Öte yandan televizyon dünyasýyla ilgili
bir de, kanal sahiplerinin ve program yapýmcýlarýnýn hedeflerine de deðinmek gerekir.
Her kanalýn mutlaka bir kuruluþ amacý ve
felsefesi vardýr. Yapýmcýlar kanalýn kuruluþ
amacýna göre/uygun programlar hazýrlarlar.
Bu programlarda öncelikli hedef, daha çok
seyircinin ekran karþýsýnda kalmasýný saðlayarak, reytingi yüksek tutmaktýr. Ancak burada reyting bir ara araçtýr. Asýl hedef farklý
olabilir. Bu hedef bazen ticari ve ekonomik,
bazen siyasi, bazen kültürel, bazen dini bazen
de milli bir anlam/görüntü taþýyabilir. Dolayýsýyla biz farkýnda olsak da olmasak da
birileri bizim ne izlediðimizin ve ne istediðimizin farkýnda olarak bizi bir yerlere doðru
yönlendirmektedir.

Program türleri
Ýnsanda potansiyel olarak iyi ve kötü
birçok duygu ve hisler vardýr. Televizyon
insanlarýn bu sýradan duygu ve ilgilerinin
ekrandaki uzanýmýdýr. Televizyon yapýmcýlarý
da bu hislere tercüman olmak için çeþitli
programlar düzenlemektedirler. Haberler,
diziler, komedi, eðlence, müzik magazin,
talk-show, aktüel, pazarlama, kültür-sanat,
eðitim, film (yerli veya yabancý), yarýþma,
spor, belgesel, çizgi film, çizgi dizi, açýk
öðretim, tartýþma programlarý bunlarýn
baþýnda gelir. Herkes bu programlar içerisinden kendine göre tercihler yapmakta, bir
yönüyle kendini ilgili programýn kucaðýna
atmaktadýr. Unutmamak gerekir ki, program
yapýmcýlarý izleyici kitlesi için cazip olabilecek her imkaný seyirciye sunmakta ve seyirciyi ilgili kanala çekmeye çalýþmaktadýr. Her
yayýn için geçerli olmamakla birlikte, genelde, yapýlan programlarýn temel amacý faydalý
olmaktan öte seyirciyi ekrana baðlamaktýr.
Sahanýn kendi tabiriyle reytingdir. Çoðu
yapýmcýya göre reyting uðruna her þey
mubahtýr. Böyle bir anlayýþla, çoðu zaman
kültürel, ahlaki, dini ve insani erdemler bu
uðurda göz ardý edilmekte ve toplumun bu
deðerler karþýsýndaki hassasiyeti de zedelenmektedir.

Televizyonun dezavantajlarý
Televizyonun zarar veya dezavantajlarýyla
ilgili þikâyetlerin listesi oldukça kabarýktýr.
Hemen her yerde önümüze çýkan ve þöhreti
televizyonla at baþý giden bu þikâyetler
galerisine bir göz atalým: Sürekli televizyon
izleyen bir kiþi ailesiyle yeterli zaman geçiremeyip, çocuklarýndan her geçen gün
uzaklaþýyor. Aileler git gide evlerinde kendi
kültürleri yerine, televizyonda saatlerce
izledikleri yabancý kültürleri konuk ediyorlar.
Çocuklar davranýþ itibariyle ve ahlâkî açýdan
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artýk, halaya, teyzeye, amcaya ya da dayýya
benzemiyor, saatlerce gözlerini bile kýrpmadan seyrettikleri filmlerin kahramanlarýna
benziyor. Bu arada aile ve akraba ziyaretleri
kesiliyor. Yapýlan ziyaretlerde de sohbetlere
doyum olmuyor! 'Aman ses yapmayýn
çocuklar televizyonun sesini duyamýyorum'
sedalarý yükseliyor. Toplumu birbirine baðlayan baðlar bir bir çözülüyor.
Öðrenciler sabahlarý derslere uykusuz
bir þekilde baþlýyor. Öðretmenler öðrencilerin televizyondan kaynaklanan dikkatsizliklerinden ve derse adapte olamamalarýndan yakýnýyor. Korku, þiddet, dehþet,
tecavüz ve psikolojik rahatsýzlýklar gibi
olumsuzluklar toplumda giderek yükseliyor.
Kýsacasý problemler zincirleme birbirini
takip ediyor. Sonra da çözüm önerileri
ekrandaki tartýþmalardan dile getiriliyor.
Getirilen öneri ve çözümler, televizyonun
o yüzeysel, fikri arka plandan uzak, sorumluluk fikrini kenara iten dünyasýnda boþluða
düþüyor.
Hâkim televizyon algýsýyla ilgili toplumda
yaygýn deðerlendirmelere de iþaret edelim.
Ýzleyiciler kendi düþünce perspektiflerinden
yola çýkarak bu konuda þunlarý söylemektedirler: 'Eðlendirici, aðrý kesici, israf diyarý,
yalnýzlarýn yoldaþý, aptal kutusu, sihirli kutu,
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beyaz gürültü, zaman hýrsýzý, dünyaya açýlan
perde'.
Hâsýlý, televizyonu çaðýn esnek duruþlu
yeni vaizi olarak düþünmek mümkün. Burada
üzerinde durulmasý gereken nokta, bu yeni
vaizin, safi iyi bir nasihatçi ve bilge bir
mütefekkir mi, yoksa kötü bir nasihatçi,
büyüleyici, kurnaz, baþtan çýkarýcý bir tahrikçi
mi olduðu meselesidir. Zira insan televizyona
sýrf iyi bir nasihatçi gözüyle baktýðýnda orada
ifade edilen bilgi ve görüntüleri doðru olarak
kabul edecek, hatta kendisine de rehber edinecektir.
Televizyona iyi nasihatçi gözüyle bakmak, kaybedilen deðerli bir eþyayý karanlýkta
aramakla eþdeðerdir. Çünkü baþtan yanlýþ
bir yola girmiþ olmak kiþiyi doðru yola asla
çýkarmaz. Ýnsan kaybettiði veya bulmak
istediði duygularýn hemen hepsini televizyon
aracýlýðýyla kolayca elde ettiði için, neyi
kaybettiðini ve neyi bulmasý gerektiðini
baþtan çok iyi belirlemesi gerekiyor. Her
þeyden önce televizyonun neyi amaçladýðýný
neyi hedeflediðini bilmek dikkat edilmesi
gereken temel konudur. Eðer bu noktaya
dikkat edilmezse, pasif konumda koltuðuna
kurulan izleyici, kale çizgisinde piknik yapan
bir kaleciyle benzer bir kaderi paylaþýr.

Sosyolojinin ne olduðunu veya olmadýðýný
daha net görebilmek için sosyolojinin ortaya
çýktýðý ortama yani 19. yy. Avrupasýna dikkat
etmemiz gerekmektedir. Hem disiplinin isim
babasý Comte hem de disiplinin
þekillendiricisi Durkheim, sosyolojiyi,
Avrupada meydana gelen deðiþim ve
dönüþümleri kavramak üzere
kurgulamýþlardý. Sanayi hamlesinin
Avrupayý yeniden inþa etmeye ve
þekillendirmeye baþlamasý ve etkilerini üretim
yapýsýnýn ve üretim iliþkilerinin de ötesine
geçip toplumun iliklerine kadar hissettirmesi,
yaþanan deðiþimin nedenlerini ve sonuçlarýný
saptamak ve öngörmek isteyenler nezdinde
merkezi bir konu haline gelmiþ ve
araþtýrýlmaya baþlanmýþtý.

Adem BAÞPINAR

SOSYOLOJÝYLE BAKMAK
osyoloji disiplinine giriþ mahiyetinde
düþündüðüm bu metni, sadece bir
giriþ olmanýn ötesine de taþýyarak
bir nebze de olsa sorunsal bir baðlama taþýmak
istemekteyim; sosyoloji dindarlarýn ne iþine
yarar?

S

Esasýnda sosyoloji, konu olarak toplumsalý merkezine alýr. Toplumun yapýsý, toplumsal kurumlar, toplumsal iliþkiler, toplumsal
grup ve kültür gibi toplumsala içkin farklý
düzlemler ve bu düzlemlerde meydana gelen
deðiþme ve geliþmeler, sosyolojinin konusunu
oluþturur. Toplumlarýn deðiþimini, geliþimini,
yapýsýný araþtýrmak genellemelere ulaþmak
da sosyolojinin amacýný teþkil eder.

Bilindiði üzere Comte toplumun yasalarýný
bulmak istiyordu. Eðer toplum bir yasa üzerine
hareket ediyorsa -ki Comtea göre öyleydi- bu
yasalarýn saptanmasý, toplumlarý kontrol etmek
ve geleceði öngörebilmek açýsýndan son derece
gerekliydi. Bu ana fikirle olacak ki sosyoloji,
üniversiteler bünyesinde yerleþmesinden sonra
görüleceði üzere, genellikle siyasi yönetimlerin
hizmetkârý olmuþtur. Bu nedenledir ki sosyolojiyi biraz sert bir üslupla eli kanlý bir bilim
olarak nitelendirenler bile olmuþtur. Bu baðlamda, geçmiþte sosyoloji-iktidar iliþkisinin
tezahür ettiði en belirgin alan iþçi sýnýfý üzerine
yapýlan analizlerdir. Ýþçi sýnýfýnýn ortaya çýkmasý, dinamik gücü, devrimci potansiyeli,
yaþam biçimleri, zafiyetleri gibi konular, sosyologlar tarafýndan raporlanarak siyasi iktidarlara sunulmuþtur. Benzer þekilde klasik
sömürge faaliyetlerinin sona erdiði topraklarda,
insanlarýn tüketim alýþkanlýklarý, gelenek ile
irtibatlarý, dönüþtürülebilme potansiyelleri hep
sosyologlarýn elinden çýkmýþtýr. Sosyoloji sahasýnda yaygýn olan bu rapor edici tutum,
19. yy. Avrupasý için iþçi sýnýfý, 20. yy. Afrikasý
için yerli unsurlar üzerine yoðunlaþýrken, 21.
yy. Türkiyesi içinse dini topluluklar üstüne
yoðunlaþmýþtýr.
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19. yy. Avrupasýndaki Büyük Dönüþüm
tüm bir insan toplumunun geleneksel yaþam
biçimlerini alt üst etti. Yerleþik ve belirleyici
iktisadi üretim biçimi kapitalizm oldu, kilise
salahiyetlerinden sýyrýldý, insan aklýnýn belirleyiciliði merkeze alýndý ve tarih ilerlemeci
bir mantýk ile kurgulandý. Sosyolojinin birikimi, Avrupa içindeki tüm bu deðiþim ve
dönüþümleri anlamlandýrýp kategorize etmeye
çalýþýrken, Avrupa dýþýna da bu kuramsal
yaklaþýmýný giydirmeye çalýþtý. Modernleþme
kuramýnýn kendisi bu sürecin bir uzantýsý
olmuþtur.

(batýlýlaþmasý) gereken yerler rolü,
Osmanlýya da batýlýlaþma tartýþmalarý baðlamýnda dahil olmuþtur. Kendini batýcý olarak
kodlayan sosyologlar da analizlerinde hep
bu maceranýn gözü pek kahramanlarý olarak
konumlandýrmýþlardýr. Bu analizlere göre,
kente göç, gecekondulaþma, devletin yetersiz
müdahaleleri, gelenekselcilik vs. din ve dinden kaynaklanan herhangi bir eylemlilik,
kendiliðinden bir oluþla mevcut olamazdý.
Ýlla ki bir yerde bir sorun olmuþtu da din
veya dindarlar bundan istifade ederek kitleleri
manipüle etmiþlerdi.

Baþlangýç itibariyle sosyolojinin bütün
iddiasý, toplumsal dediðimiz olaylarýn, evrensel
bir determinizme ve düzen ilkesine baðlý ve
tek kelimeyle anlaþýlabilir olduklarýydý. Yani
toplumsal olaylar metafizik bir durumun yansýmasý deðil, insanoðlu arasýndaki etkileþimin
bir iz düþümüydü. Tabi daha sonralarý sosyoloji
kendi varoluþ sorununa dair çok sancýlar
çekmiþtir ve çekmektedir de. Mesela
Durkheim için toplum organik bir bütünlük
ve dayanýþma üzerine kurulu iken, Marks için
toplum çatýþma üzerine kurulu bir yapýdýr.
Aslýnda bu sorunlarýn hepsi, onlarýn, toplumu
ne olarak kodlamak istedikleri ile de çok
yakýndan alakalýdýr.

Türkiyede din gerçeði göz ardý edilerek
sosyoloji yapmak sert kayalara çarpmanýn
vereceði neticeleri vermiþ ve sonuçta bugünkü
toplumun dinamikleri anlaþýlamamýþtýr. Gelenek ve toplumun dinamiklerinden baðýmsýz
sosyoloji ameliyesi toplumlarýn zihniyetlerini
anlayabilecek ve sorunlarýna çözüm üretebilecek yetkinliðe ulaþamamýþtýr ve ulaþamaz
da. Batýlýlaþma macerasý nedeniyle toplumsal
dinamiklerinin üzeri küllenmiþ bir toplumun
gerçek kimliðini bulmasýna yardýmcý olacak
sosyolojik bir yaklaþým, toplumu, sosyal
davranýþý, insanlarýn oluþturduðu grup ve
toplumsal kurumlarý, dinsel, politik iþ ve
organizasyonlarý analiz edecek çerçeveyi
kendi toplumlarýnýn tarih ve zihniyetlerinden
süzerek oluþturmalýdýr.

Sosyolojide kullanýlan yöntem üzerine
düþünüldüðünde de batý düþüncesinin uzanýmlarý rahatlýkla görülebilir. Toplumu anlamak için doðal bilimlerde kullanýlan yöntemleri ve yömtembilimi aynen uygulayarak
sosyolojiyi bir doðal bilim gibi geliþtirmek
en temel hedefti. Toplum ve toplumsal
iliþkiler hesaplanabilirdi çünkü rasyoneldi.
Sosyolojideki bu pozitivizm uzun yýllar devam etmiþtir ve hala devam etmekte olduðu
yerler de vardýr.
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Sosyoloji Osmanlý mütefekkirinin gündemine de bu pozitivist yönü ile dahil
olmuþtur. Sosyolojinin bütün bir Avrupa dýþý
toplumlara biçtiði modernleþmesi

Batýda yaþanan deðiþim ve dönüþümleri
çözmek üzere geliþen bir çerçevenin, batýdan
çok farklý toplumsal yapýlarý olan diðer
toplumlarda gördüðü iþlev, bu toplumlarý
kendi asli dinamiklerinden koparmak
olmuþtur. Ýhtiyacýmýz olan þey, batý merkezli
bir sosyolojik tefekkürden özgürleþmiþ, kendi
dili ve çerçevesi olan bir analiz birimidir.
Talip olduðumuz þey batýlý sosyolojinin
üçüncü düzey öðrenciliði veya tercümanlýðý
mýdýr?

Modern'den Postmodern'e
iz bu çalýþmamýzda tercüme sorununa postmodern yaklaþýmlar baðlamýnda bakacaðýz. Bu anlamda
bu çalýþma, konu ile ilgili daha sonra
oluþturmayý hedeflediðimiz çalýþmaya giriþ
mahiyetindedir.

B

Batýdaki tarihsel serencamý açýsýndan
tercüme eylemine baktýðýmýzda karþýmýza
iki farklý bakýþ açýsý çýkmaktadýr. Bunlar;
kaynak odaklý tercüme ile hedef odaklý tercüme yaklaþýmýdýr.
Kaynak odaklý tercüme; antik dönemden
hareketle modern döneme kadarki tercüme
faaliyetleri bu baþlýk altýnda incelenebilir.
Kaynak odaklý tercüme yaklaþýmýný özellikle
biçimci kuramlar savunmuþtur. Bitmiþ
/tamamlanmýþ metni, "baðýmsýz" bir bütün
olarak gören biçimciler metni aþan, onun dýþýnda
bulunan etmenlere dayalý deðerlendirmeleri
kabul etmemektedirler. Mütercim öncelikle
yazarýn dili nasýl kullandýðýna bakarak eserin
dilsel/edebi aðýrlýðýný ortaya koymaya çalýþýr.
Hedef odaklý tercüme ise post modern
dönemin temel özelliði olup, kaynak metnin
dolayýsýyla yazarýn, anlam üzerindeki otoritesini, belirleyiciliðini reddeder. Bizim
buradaki incelememizin de konusu bu hedef
odaklý tercümedir.

Mehmet ÇÝÇEK

POSTMODERNÝZM ve
TERCÜME

Kaynak ve hedef odaklý yaklaþým arasýndaki ayrýmý, salt uygulamaya yönelik basit
ve sýradan bir seçim olarak görmek yanlýþtýr.
Buradaki seçimin ardýnda iki zýt anlayýþý dile
getiren, dünyaya farklý (yani realist ya da
idealist) bakma biçimi ve bu baðlamda
ideolojik bir tutum farklýlýðý yatmaktadýr.
Zira kaynak odaklý yaklaþým realist; hedef
odaklý yaklaþým ise idealist dünya görüþünü
sunar.
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19. yüzyýlda dil felsefesinde kendisini
gösteren kültürel/davranýþsal yaklaþýmlar,
tercümede hedef kültürün önemine yaptýklarý
vurguyu gittikçe artýrmaya baþlamýþtýr. Ancak yine de hedef metin, kaynak metnin
gölgesinde kalarak kendi baþýna deðer
taþýyan bir yapýt olarak görülmemiþtir.
20. yyýn ikinci yarýsýnda toplumun hemen
her alanýnda, yerleþik yaklaþýmlarý tersine
çeviren Postmodernizm, kültür alanýnda
çoðulcu ve okurun katýlýmýný saðlayacak
geniþ bir kitleye seslenmeyi seçmiþtir. Bu
anlamda postmodernizmin tercüme sahasýna
yansýmasý, tercüme teorilerinde seçkinci bir
yaklaþýmýn göstergesi olan kaynak
odaklýlýkýn yerine hedef kültür odaklý bir
yaklaþýmýn benimsenmesi þeklinde oldu.
Önceki dönemde tercümeler, ana metnin
kendi dili ve baðlamý gözetilerek, Schleirmacher'in deyiþiyle okura asýl metin
karþýsýndaki yabancýlýðý fark ettirilerek, ana
metnin üst, yüksek bir konuma sahip olduðu
vurgulanarak yapýlýrdý. Yirminci yüzyýldan
baþlayarak geniþleyen bu yeni kültürel
deðiþim hareketi ise, tercümelerin, okunduðu
topluma göre deðerlendirilmesine ve anlamlandýrýlmasýna kapý araladý. Zira yazýnýn,
entelektüel düzeyi küçük de olsa, demokratik
deðerlerin ve Pazar ekonomisinin egemen
olduðu bir dünyada insanlara ulaþabilmesi
/satýlabilmesi demek, tercüme edilen eserlerin, insanlarýn deðer dünyasýna hitap edebilmesi demekti.
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Bu dönemde Betimleyici, Çoðul Dizge ve
Skopos gibi kuramlar, tercümeyi hedef kültür
açýsýndan deðerlendirmeye; tercümenin hedef
kültürdeki iþlevini, tercümeyi þekillendiren
koþullarý ve nedenleri ortaya koymaya çalýþtý.
Bunun en iyi göstergesi, dönem içerisinde
tercüme eylemindeki sorunlarýn dilsel deðil,
kültürel nitelikte olduðu görüþünün geçerlilik
kazanmasýdýr.

Tercümede Postmodern Kuramlar
1. Skopos Kuramý
Hans j. Vermeere ait olan bu kurama,
kendisinin "Skopos" adýný vermesi, tercümeye "iþlevsellik", "hedefsellik" baðlamýnda
baktýðýnýn bir göstergesidir. Yunancada "hedef" anlamýna gelen skopos kavramýnýn
"iþlev" ile birlikte eþ anlamlý biçimde kullanýlmasýnýn nedeni, hedef ve iþlev
kavramlarýnýn postmodern tercüme yaklaþýmý
ile örtüþüyor olmasýndandýr. Daha açýk bir
ifade ile Skopos kavramý, mütercimin bir
metni hedef dile aktarýrken, kaynak metnin
niteliðine ve lâfzî anlamýna baðlý kalarak
deðil, o metni kendi amacýna uygun biçimde
deðiþtirerek ve yeni kararlara uyarlayarak
çevirmesine iþaret eder.
Skopos kuramýnda tercümeyi belirleyen
etmenler, metinden çok mütercimin niyeti,
yayýncýnýn beklentileri, okuyucunun nitelikleri gibi metin dýþý niteliklerdir. Bu kurama
göre tercümeyi belirleyen etmenler arasýnda
mütercimin tercüme süreci baþlamadan önce
kendisinin ya da ona bu görevi veren
iþverenin alacaðý kararlar son derece önemlidir. Ancak kaynak metinden ayrýlma, mütercimin keyfi kararlarýna deðil, tercümenin
hedef kültür tarafýndan "doðru" olarak
anlaþýlýrlýðýna baðlýdýr. Buna göre, bir kaynak
metinden yola çýkan bir tercüme, hedef
kültürün gereksinimine göre kaynak metinden
baðýmsýz bir yapýya dönüþebilir.
Tercüme metninin kararlaþtýrýlan uygun
biçime getirilmesi demek, onun bilinçli bir
deðiþime uðratýlmasý demektir. Yani tercümenin, hitap ettiði hedef ortama göre
deðiþmesi demektir. Bu süreçte ise mütercim, kaynak/asýl metni, hedef dilin sýnýrlarý
içerisinde tercüme ederken söz konusu metni
farklý bir biçimde yorumlamaktadýr. Bu
açýdan bakýldýðýnda, geleneksel tercüme
anlayýþýný yansýtan tercüme kuramlarýndan

ayrý olarak "iþlevsel tercüme" kuramýnda,
kaynak metinle hedef metnin, asla
uygunluk açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý söz
konusu deðildir. Hedef metnin uygun biçime
getirilmesi demek, onun bilinçli bir deðiþime
uðratýlmasý demektir. Dolayýsýyla kaynak
metnin yorumlanmasý iki kez farklýlaþýr:
Bir; iki dili de bilen mütercim kaynak metni
okurken; iki; kaynak metni, hedef dilin
sýnýrlarý içerisinde tercüme ederken

2. Betimleyici Kuram
Betimleyici çeviribilim çalýþmalarýnda
baþý çeken James S. Holmes, tercümenin
içyapýsýndan önce tercümenin yapýlacaðý
hedef toplumun sosyokültürel ortamýný betimleyici biçimde irdeleme konusu yapar. Burada
tercüme, skopos kuramýndan farklý olarak
salt çevirmenin/iþverenin kararlarý doðrultusunda belirlenen bir faaliyet olarak deðil,
kaynak metnin, tercüme edilme nedenleri ve
tercümenin hedef kültürde býrakacaðý etkinin
niteliði açýsýndan da ele alýnmaktadýr. Betimleyici kuramda hedef kültüre ait deðer ve
normlar, o kültürün yaratmýþ olduðu
koþullarýn bir yansýmasý olarak görülür. Dolayýsýyla her hangi bir tercüme giriþiminde,
hedef kültürde anlamý meydana getiren,
þekillendiren deðer ve normlarýn bilinmesi
gerekmektedir.
Holmes bu bakýþ açýsýyla, tercümede bir
yaklaþýmýn mutlak olamayacaðýnýn, alanlara
göre farklý ölçütlerin alýnmasý gerektiðinin
altýný çizmektedir. Tercüme faaliyetinde izlenecek yolun sosyokültürel koþullar tarafýndan
çizildiði ya da çizilmesi gerektiði fikri, betimleyici tercüme kuramlarýnýn "pozitivist",
"gerekirci/determinist" yönüne iþaret etmektedir. Çünkü tercümeyi yönlendiren kurallarla
toplumsal/kültürel olgular arasýnda bir
nedensellik baðý kurulmaktadýr. Kýsýtlayýcý
ve yönlendirici olan bu bað da, tarihsel bir

"zorunluluða" dayandýrýlmaktadýr. Diðer
taraftan, hedef kültürün bir üyesi olan mütercim de sürekli deðiþen kültürel etkileþimin
içinde yer almaktadýr. Böylece tercüme, her
daim yenilenme ihtiyacý hissedilen bir durum
arz etmektedir.
Mütercimin kiþisel kararlarý toplumun
beklentilerine uymayabilir ya da onlarla
çeliþebilir. Fakat bu, toplumda geçerli olan
genel kurallarýn yadsýnmasý anlamýna gelmez.
Çünkü hedef dilin okuruna karþý belli bir
beklenti içerisinde olan mütercim, her þeyden
önce toplumsal bir rol oynayabilmek için, o
toplumun uygun gördüðü adlarla verilen bir
iþlevi, uygun görülen bir biçimde yerine
getirebilmek amacýyla genel normlarý göz
önünde bulundurmak zorundadýr. Ancak
bunun her zaman da böyle olmadýðý, özellikle
baskýcý iktidarlar döneminde, mütercimin
kiþisel kararlar doðrultusunda toplumsal
kurallarla çeliþtiði durumlar da olmuþtur.
Kýsaca mütercimi, toplumsal kurallarla
uzlaþmak zorunda olan bir araca indirgeyip,
tercüme eylemine pragmatik biçimde
yaklaþmak her zaman doðru olmayabilir.
Neticede her ne kadar mütercim toplumdaki
genel kurallarýn etkisi altýnda kalsa da, her
toplumsal kuralýn tercüme üzerindeki etkisi
farklý olabilir ya da kiþisel bazý nitelikler
tercüme üzerinde bu kurallardan daha egemen olabilir.

3. Çoðul Dizge Kuramý
Even-Zoharýn ortaya attýðý betimleyici
tercüme kuramýnýn bir dalý olarak da kabul
edilebilecek olan bu kuramýn temel vurgusu
þudur: Dilin dýþýnda tercümede asýl belirleyici
olan, tercümenin "kabul edilebilirliði" ve
ideolojik anlamda tercümenin
konumlandýrýlýþý, yani gücün/iktidarýn onun
üzerindeki etkisi ve kullaným þeklidir. Dolayýsýyla burada tercümenin nasýl çevrildiði,
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hangi aþamalardan geçtiði deðil, neden bu
biçimde tercüme edildiði, tercümede hangi
sosyokültürel, siyasal etmenlerin rol oynadýðý
gibi sorular ön plana çýkmaya baþlamýþtýr.
Çoðul dizge kuramýnda hedef kültürün tercümeyi nasýl etkilediði tartýþýlmaktadýr. Çoðul
dizge kuramý, tercümeyi hedef kültürden
baðýmsýz biçimde deðerlendirmediðinden,
kaynak yapýtlarý, oluþum sürecinde olduðu
gibi, yazýldýðý ve tercüme edildiði koþullarýn
etkisinden de ayrý görmemektedir.
Bu kurama göre, kurallar sosyokültürel
etmenlerin etkisi altýnda sürekli deðiþtiðinden
tercümeyi önceden belirlenen katý kuralcý
bir yaklaþýmla irdelemek doðru deðildir.
Sosyal kurallarýn tercümeyi nasýl etkilediðini
ve deðiþtirdiðini daha iyi görebilmek için
ayný kaynak metnin, farklý kiþi ve zamanlarda
yapýlmýþ tercüme þekillerine bakmak gerekir.
Bu karþýlaþtýrmalar sonunda elde edilen somut veriler, kaynak metnin neden farklý
biçimde yorumlandýðý konusunda bize bazý
önemli ipuçlarý verecektir. Bunlar ayný zamanda mütercimin hangi kültürel koþullarýn
etkisi altýnda kaldýðý ve neden tercümede
bazý "deðiþtirici" kararlar aldýðýný göstermesi
açýsýndan da önemlidir. Sorun-çözüm
iliþkisinin irdelendiði bu aþamada, dilsel bir
düzlemde kaynak metin ile çeviri/hedef
metin arasýnda olmasý gereken benzerlikleri
bulmak ya da bu metinlerin birbiriyle ne
kadar örtüþtüðünü aramak yerine, tercümedeki farklýlýklarýn nedenleri, çoðul bir dizge
(sistem) baðlamýnda açýklanmaya çalýþýlýr.
Bir metnin kültüre göre nasýl farklý yorumlandýðý, iki kültür arasýndaki uzaklýkla da
ilintili olabilir.
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Çoðul dizge kuramý; tercümeleri hedef
kültürdeki "merkez" yada "çevresel" konumlarýyla somutlaþtýrýp iliþkilendirmiþtir. Çevrilecek eserlerin seçimi ve hedef kültürde
gündemde kalmalarý, okurun beklentilerinin
dikkate alýnmasýyla baðlantýlýdýr. Bu etmen-

ler, tercüme edilen metinlerin hedef kültürdeki etkisinin zaman zaman deðiþmesine,
farklýlaþmasýna yol açmaktadýr. Bu baðlamda
tercümenin hedef kültürdeki deðiþen iþlevini
ve nedenlerini çoðul dizge kuramý ortaya
koymaya çalýþmaktadýr. Bir tercümenin,
yapýldýðý dilde merkezi bir ilgi ve öneme
sahip olmasýný saðlayan en önemli þey, tercümenin, hedef kültürdeki yenilikçi ve
deðiþtirici niteliðidir. Hedef kültürü bu biçimde etkileyen çeviriler, kendilerine gereksinim
duyulan belli, özel zamanlarda ortaya çýkarlar.
Çoðul dizge kuramýnda tercümeyi nedenlerden baðýmsýz olarak ele alan bir yaklaþým;
öznel, yapýsal bazen de temelsiz deðerlendirmelerin dýþýna çýkamamaktadýr. Bu da tercümenin
tarihsel konumundan koparýlmasýný beraber
getireceðinden, bu durumun yerel kültürdeki
koþullara baðlý olarak tercümenin deðiþebilen
iþlevinin göz ardý edilmesine yol açacaðý söylenebilir.
"Betimleyici tercüme kuramlarý", somut
veriler saðlayan kurallardan yola çýkmaktadýrlar.
Bu kurallarý ise kuralcý bir yaklaþýmla deðil,
kültürel ortamla bütünleþmiþ bir biçimde ele
almaktadýrlar. Baþka bir söyleyiþle "var olan"
koþullar ile okurun hangi sosyokültürel, siyasal
etmenlerin etkisi altýnda tercümeyi yorumladýðý
tasvir edilmeye çalýþýlmaktadýr.

SON DURUMDAN ÖNCE

The New Yorker, 5 Þubat 1972 Steinberg
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yapýlanmýþlardý. Bu cemaatsel yapýnýn temel
direði, millet sistemiydi. Her cemaat salt
dini bir topluluk deðil, ayný zamanda idari
bir komün niteliði de taþýmaktaydý. Dolayýsýyla cemaat liderleri yalnýzca dini otoriteyi
temsil etmiyor, ayný zamanda seküler, cismani, idari otoriteyi de temsil ediyorlardý.
Osmanlý Devletinde kilise, sadece dini bir
teþkilat deðil ayný zamanda idari bir teþkilattý.
Günümüzde belediyelerin yürüttüðü bazý
hizmetleri onlar yürütmekteydi.

Mustafa YÝÐÝTOÐLU

MERKEZ TAVRI:
OTORÝTENÝN ESNEKLÝÐÝ
Osmanlý ve Gayrimüslimler Üstüne
Birkaç Not

e ne l b i r b a k ý þ l a , O s m a n l ý
D e v l e t i n d e i d a r i y a p ý n ý n ;
merkezden çevreye doðru yayýlan,
mekânsal olarak taþraya, kurumsal olarak da
cemaatlere doðru uzanan, böylece merkez
ile çevre arasýnda dengeye dayalý bir sistem
üzerine kurulduðu görülür. Bu kapsamda,
kendi içinde önemli bir özerklik alanýna sahip
cemaatler de, devletin küçük bir modeli olarak

G
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Osmanlý siyaset anlayýþýnda, benzerlik,
aynýlýk yerine farklýlýk düþüncesi esastý. Bu
düþünce etrafýnda öne çýkan mozaik toplum
modeli, inanç farklýlýklarýna göre biçimlenmiþ
ve yasalarla korunmuþtu. Dolayýsýyla Osmanlý, sýnýrlarý içinde, modern ulus devletler
ve sömürge yönetimlerinde görüldüðü
þekilde, topluluklarýn farklýlýðýný deðiþtirmek
ve uyumsallaþtýrmak yönünde bir politika
izlememiþti. Siyasi dengelerin deðiþtiði, her
ulusun kendi devletini oluþturmaya gayret
sarf ettiði dönemlerde gerçekleþtirilen reformlarda dahi, tebaaya yönelik asimile
çalýþmasý deðil, onlarý Osmanlý kimliði
etrafýnda birleþtirme fikri izlenmiþ ve bütün
Müslüman ve gayrimüslimler ana tebaa olarak
kabul edilmiþti. Hâsýlý, Osmanlý Devletinde
siyasi iradenin, çeþitliliði benzer/ayný kýlmaya, homojenleþtirmeye yönelik bir politika
izlemediði görülür. Ýdari açýdan devlet, çoðulcu devletin klasik bir örneði olarak tecessüm
etmiþtir.
Osmanlý, gerek din, gerekse sosyal açýdan
özel bir yapýya sahipti. Osmanlý topraklarý
dâhilinde, müslümanlarýn dýþýnda Katoliklerden; Latinler, Katolik Ermeniler, Katolik
Gürcüler, Katolik Süryaniler, Kildaniler,
Marunîler, Kýptiler, Katolik Rumlar, Katolik
olmayanlardan; Ortodokslar, Gregoryenler,
Nesturiler, Yakubiler, Melkitler, Mandeiler,
Musevilerden; Rabbaniler, Karailer, Samiriler
ve ayrýca Sabiler bulunuyordu. Gayrimüslim-

lerin etnik daðýlýmý ise þöyleydi: Rumlar,
Yunanlýlar, Bulgarlar, Pomaklar, Sýrplar, Hýrvatlar, Karadaðlýlar, Bosnalýlar, Arnavutlar,
Macarlar, Polonyalýlar, Çingeneler, Ermeniler,
Gürcüler, Süryaniler, Kildaniler, Araplar
(Marunî, Melkit vs), Yahudiler, Romenler,
Türkler (Gagavuzlar), Kýptiler, Habeþler.
Osmanlýnýn farklý etnik, dini çevreye ait
bu topluluklara yönelik siyasi yönetimdeki
esnek ve hoþgörülü tutumuna deðinen Gibbons: Yahudilerin toptan öldürüldüðü ve
Engizisyon mahkemelerin ölüm saçtýðý bir
devirde Osmanlýlar, idareleri altýnda bulunan
çeþitli dinlere baðlý kimseleri barýþ ve ahenk
içerisinde yaþatýyorlardý. Onlarýn müsamahakârlýðý, ister siyaset, ister halis insaniyet
duygusu, isterse lakaydi neticesi meydana
gelmiþ olsun, þu vakýaya itiraz edilemez ki,
Osmanlýlar, yeni zaman tarihinde milliyetlerini tesis ederken dini hürriyet umdesini temel
taþý olmak üzere vaz etmiþ ilk millettir. Ardý
arkasý kesilmeyen Yahudi tazibatý ve engizisyona raðmen, resmen yardým mesuliyeti
lekesini taþýyan asýrlar esnasýnda, Hýristiyan
ve Müslümanlar, Osmanlýlarýn idaresi altýnda
ahenk ve barýþ içinde yaþýyorlardý der. Gibbons yine ayný konuda, þunlarý belirtir:
Müslüman Türkler, fetihler esnasýnda isteselerdi Hýristiyanlarý tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulunduklarý din, buna
müsaade etmez. Bu yüzden Fatih Sultan
Mehmet, nasýl ki daha önceleri dedeleri,
kendi kilise teþkilatýnda serbest býrakmak
suretiyle, Bulgarlarý rahatsýz etmedilerse, o
da dini eski gelenekle tanýnmýþ Ýslami devlet
görüþüne de tamamýyla uygun olarak
Ortodoks Rum ruhani sýnýfýnýn silsile-i meratibini bütün salahiyetleriyle tanýdý. Hatta
O, Hýristiyanlar üzerindeki medeni hukuk
alanýnda kaza hakkýný tanýmak suretiyle kilisenin nüfuzunu artýrdý bile.
II. Mahmutun 1837 yýlýnda Balkanlar
(Þumnu)da yaptýðý bir konuþma, Osmanlý

sultanlarýnýn gayrimüslimlere bakýþlarýný ve
takýndýklarý hoþgörülü tavrý yansýtan iyi bir
örnektir: Siz Rumlar, siz Ermeniler ve Siz
Yahudiler hepiniz Müslümanlar gibi Allahýn
kulu ve benim tebaamsýnýz. Dinleriniz baþka
baþkadýr. Fakat hepiniz devlet kanunlarýnýn
ve irade-i þahanemin himayesindesiniz. Size
tarh edilen vergileri ödeyin. Bunlarýn kullanýlacaklarý maksatlar sizin emniyetiniz ve
refahýnýzdýr. Sultan II Mahmutun yapmýþ
olduðu bu konuþma, Osmanlý topraklarý
içerisinde yaþayan tüm halkýn güvenlik ve
hukukunun, eskiden olduðu gibi, o gün de
devlet-i aliyenin himayesinde olduðunun
ifadesidir.
Osmanlý Devlet ve toplum yapýsýnda dil,
dýþardan gelen müdahalelerin giderek
yoðunlaþtýðý, imparatorluðun son yüzyýlýna
rastlayan döneme kadar bir kimlik aracý
olarak görülmemiþti ve modern devletlerde
olduðu gibi toplumsal yapýda da önemli bir
fonksiyon icra etmiyordu. Bütün dini ve
etnik gruplarýn kullandýðý dil, yere ve zamana
göre deðiþiklik gösteriyordu. Rumca bilmeyen Rumlara rastlandýðý gibi, Türkçeyi
Türklerden daha iyi konuþan Ermenilere
ve Arapça konuþan Yahudilere de rastlamak
mümkündü. Bir dili konuþmak, bir kiþi ya
da cemaat için kimlik göstergesi deðildi.
Pazarlarda insanlar çeþitli dillerle, lehçelerle
karþý karþýya gelebilirlerdi. Ülkede egemen
bir bürokratik yönetim dili vardý. Bu þüphesiz
Osmanlýca idi. Fakat Osmanlýca, devletin
resmi diliydi; toplum dili deðildi. Osmanlý
Devletinin topluma yönelik bir dil politikasý
da yoktu. Bu dil de, dini haklarýn bir parçasý
olarak görülmekteydi. Kýsacasý, insanlarýn
kimliklerini, konuþtuklarý dilleri deðil, dinleri,
inançlarý ve toplumsal düzendeki yerleri
belirliyordu.
Osmanlýnýn en zirve noktasýný teþkil ettiði
bir dönemde, istediði hükmü müntesiplerine
rahatça uygulayabilecek güçte olan Fatihin,
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Müslüman-Hýristiyan iliþkilerinde her iki
taraf nezdinde de adil kabul edilecek bir
siyaset izlemesi ve bu hususta fermanlar
vermesi bir hayli önemi haizdir.. Fatihin
Ýstanbulu fethinden hemen sonra verdiði
ferman þöyledir:
Ben ulu padiþah ve ulu þehinþah Sultan
Muhammed Han bin Sultan Muradým. Yemin ederim ki, yeri göðü yaradan ve Perverdigar hakký için, Hz. Muhammedin pak,
münevver, mutahhar ruhu için, yedi mushaf
hakký için, 124 bin peygamber hakký için
Buyurdum ki, gayri memleketlerim gibi
deryadan ve karadan bütün zýmmiler sefer
edeler, ticaret eyleyeler, kimesne mani ve
müzehher olmaya, onlarý üþendirip rahatsýz
etmeye, gayriler gibi, Müslümanlar gibi
bende bunlarýn üzerlerinde nazar-ý þerifimi
beri eyleyemem; kiliseleri ellerinde ola.
Okuyalar ayinlerince, amma Müslüman mahallelerinde çan ve nakus çalmayalar, kendi
mahallelerinde çalalar. Dahi yeni kiliseyi
izinsiz yapmayalar.
Hiç þüphesiz Osmanlý Devleti Müslüman
bir devlet olup, hukuk sistemi de Ýslam hukuku idi. Bu sebeple Osmanlýda barýþ, adalet
ve hoþgörü ortamý, gayrimüslim tebaanýn
hak ve hukuku, bu þeri ve örfi hükümlerden
müteþekkil hukuk sistemiyle güvence altýna
alýnmýþtý. Bu sistem içerisinde, kimi zaman
gayrimüslim haklarýný ihlale dönük olarak
verilen hüküm ve fermanlarýn, þeyhülislamlýk
makamýnca düzeltildiði görülür. Yavuz Sultan
Selimin, Rumelideki tüm gayrimüslim
tebaanýn Müslüman olacaðýna, olmayanlarýn
ise sürgün veya idamla cezalandýrýlacaðýna
dair verdiði hüküm, dönemin þeyhülislamý
Zembilli Ali Efendi tarafýndan düzeltilmiþtir.
Þeyhülislamýn Yavuza gönderdiði cevap
ilginçtir: Sadece azletmekle komazým. Halline ve hatta katline fetva veririm.
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Genel olarak, Osmanlý toplum yapýsýnda
farklý etnik dini kökene sahip unsurlarýn, hep

beraber huzur içinde yaþadýðý hususunda bir
fikir birliði vardýr ve tarihimizde buna dair
çok çeþitli örnekler görebilmekteyiz. Hýristiyan
ve Yahudi din adamlarý da çeþitli dönemlerde
Osmanlýnýn hoþgörüyü en iyi biçimde
uygulamýþ olduðunu defaatle vurgulamýþlardýr.
1994 yýlýnda Akdeniz-Avrupa iþbirliði
çerçevesinde yapýlan hoþgörü toplantýlarýnda,
farklýlýklara hoþgörünün örnekleri arasýnda
Osmanlý uygulamalarý dikkate deðer görülmüþ
ve bu toplantýnýn akabinde Osmanlý örneðinin
daha derin bir þekilde incelenmesi ve
tartýþýlmasý gerektiði ifade edilmiþtir.
Yüzyýllarca dünyanýn gidiþatýna yön
vermiþ olan Osmanlý, günümüzde hemen
her ülkenin yakýndan ilgisini çekmekte ve
özellikle çokuluslu devletlerin bir tecrübe
kaynaðý olarak görülmektedir. Osmanlýnýn
bu kadar çok dikkat çekmesi, sadece dünyanýn her köþesinde sahip olduðu geniþ stratejik önemi haiz topraklar deðil, ayný zamanda
Doðu Roma gibi bir devletin varisi olarak,
yönetiminde çok farklý milletleri ve dinleri
bir araya getirmesi, onlarýn bu þekilde uyum
içinde yaþamalarýna imkan sunmasýdýr.
***
Müslüman-zimmi eksenli Osmanlý
toplum örgütlenmesinde, sosyal konum farklýlýklarýna iþaret eden kimi uygulamalara
raðmen her iki tarafça da adaletli sayýlan
huzur ve düzen ortamýnýn 19. yüzyýla kadar
sürdüðü görülür. Bu dönemle birlikteyse
yükselen milliyetçilik eksenli seslerle toplumsal dengenin bozulduðu bir süreç baþlar. Bu
süreçte Batý kaynaklý cereyan eden fikri
akýmlar, deðiþen deðerler ve millet bilincinin
yanýnda, farklýlaþan devlet yapýlarýnýn etkisi
neticesinde Osmanlýda var olan etnik yapýnýn
taleplerinin ve bu yapýya karþý devlet erkânýnca uygulanan politikanýn; istenilmese de
deðiþtiðini, deðiþtirildiðini ama bir türlü, iki
taraf adýna istenen memnuniyetin tekrar saðlanamadýðýný görüyoruz.

Ali CAN

TÜRKÝYENÝN KADÝM
KÝMLÝK TARTIÞMALARI

980 öncesi sað-sol þeklindeki
kamplaþmalar yerini günümüzde
dar ifadesiyle ilerici-gerici ayrýmýna
býraktý. Bu ayrýmda ilericilik laiklikle eþ
tutulmaya çalýþýlýrken, gericilik ise dinî olanla
yan yana getirilmeye çalýþýldý ve çalýþýlýyor.
Dinî duyarlýlýklarý merkeze alanlar kendi
içlerinde tekrar liberal, radikal, selefî, muhafazakâr ve demokrat gibi alt ayrýmlar ile
tasnif edilmekte ve bunlara yüklenen anlamlar
her gün deðiþmekte. Laikliðin de, her ne
kadar farklý yorumlarýnýn olamayacaðý iddia
edilse de, muhafazakâr, liberal, otoriter,
devrimci, evrimci, çatýþmacý ve medeni türleri
sergileniyor.
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Osmanlýnýn son dönemlerinden bu yana
kimlik meselesi çok farklý nitelemeler ve
kavramlarla tartýþýlmýþ ve süreç içinde bazen
ayný niteleme/kavram farklý grup, olay ve
olgularý tanýmlama ve anlatmada kullanýlmýþtýr.
Osmanlýlar, 1699 Karlofça, 1718 Pasarofça
ve 1878 Berlin antlaþmalarýnda önemli toprak
kayýplarýna uðrarken, týpký bugünlerde olduðu
gibi, farklý dinî ve ýrkî unsurlarý nasýl ayný
siyasî formülü destekler hale getirebilirizin
arayýþý içindeydi.

Türk düþünce tarihinde kültür ve kimlik
sorununa Tanzimat dönemi ile ivme kazanan
çözüm önerilerini ilk defa sistematik bir
þekilde ifade eden, Yusuf Akçura olmuþtur.
Yusuf Akçuranýn 1904te Mýsýrda Türk
adlý gazetede yayýmlanan Üç Tarz-ý Siyaset
baþlýklý yazýlarý Osmanlýcýlýk, Ýslamcýlýk ve
Türkçülük hakkýnda ilk tartýþma konularýný
ortaya çýkarmýþtýr. Yusuf Akçura yazýlarýnda
bu üç fikir hareketinin ortaya çýkýþ nedenlerini, açmazlarýný, sorunlarýný ve yaþama
þanslarýný tartýþma konusu etmiþtir. Ona göre
Osmanlýcýlýk artýk terk edilmiþtir. 1870li
yýllardan beri Ýslamcýlýk revaçtadýr;
Türkçülük hareketi ise yeni revaçtadýr. Kimilerine göre, yazýlarýnda Türkçülüðün
bayraktarlýðýný yaptýðý iddia edilen Akçura,
neticede tarafsýz gibi duran þu soruyla
tartýþmalarý alevlendirdi: Müslümanlýk ve
Türklük siyasetinden hangisi devlet-i Osmaniye için daha nâfi ve kâbil-i tatbiktir ?
Üç tarz-ý siyaset, aslýnda Türkiyede tartýþýlan
kavramlar etrafýnda nasýl kýsýr bir döngü
oluþturulduðunu ve zihinlerin uzun süredir
nasýl kilitlendiðini gözler önüne sermektedir.
Türkiyede yaþanan kimlik kargaþasýnýn
temelinde, genel olarak dini referans alan
yaklaþýk bin yýllýk Anadolu merkezli devlet
geleneðinden, Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluþu itibariyle Batý eksenli pozitivist
seküler bir yapýlanmaya geçiþ çabalarý ve bu
süreçte yaþananlar yatmaktadýr. Osmanlý
Devleti 1839 Tanzimat Fermaný adý verilen
Hatt-ý Hümayun ile iç ve dýþ yapýsýnda Batý
ile bütünleþmeye yönelik ilk ciddi adýmýný
attý. Bu süreç 1860 ve 1870de Genç Osmanlýlar ve 1908de Jön Türkler ile devam etmiþ
ve bugünkü süreç 1920li yýllarla þeklini
almaya baþlamýþtýr.
1856 yýlýnda Sultan Abdülmecid tarafýndan kabul edilen Islahat fermaný ile tam
olarak yürürlüðe konan Osmanlýlýk kimliði,
daha önce tanýnan din, dil ve mezhep farklý-
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lýklarýnýn üzerinde bir siyasal birliktelik
oluþturmaya çalýþtý. Artýk herkes, din, dil,
cins, sosyal sýnýf farký olmaksýzýn eþit
vatandaþlar olarak görülecek ve Osmanlý
olarak kabul edilecekti. Mithat Paþanýn 23
Aralýk 1876 yýlýnda yürürlüðe koyduðu Kanun-i Esasinin temel ilkesi de Osmanlýlýktý.
Osmanlýdaki gayrimüslim unsurlar batýlý
ülkeler ile temasa geçerek özerklik için isyan
hareketlerine giriþince, diðer iki kimlik siyaseti daha kademeli olarak gündeme geldi.
Bunlar, Akçuranýn dillendirdiði üç tarz-ý
siyasetin diðer iki ayaðýný teþkil eden Ýslamcýlýk ve Türkçülüktü.

dönem için oldukça tahrikkar unsurlar
barýndýrmaktadýr.

II. meþrutiyet devri (19081918) kademeli
olarak ortaya çýkan bu iki tarz arasýndaki
yoðun tartýþmalarýn yaþandýðý dönemdir. Bu
çerçevede yapýlan tartýþmalarýn üç tanesi
dönemin fotoðrafýný vermesi açýsýndan önemlidir.

D ö ne m e h â k i m  s i y a s e t t a r z ý
kavgalarýyla ilgili ikinci tartýþma, Ýslamcý
Babanzade Ahmet Naimle (18721922)
yine Ahmet Aðaoðlu arasýnda geçen
tartýþmadýr. Yankýlarý ve etkileri uzun süre
devam eden en önemli tartýþma budur. Bu
tartýþmaya, Þeyhülislam Musa Kazýmýn
(18581920) bir yazýsý ve Nüzhet Sabitin
(18831919) bu yazýya dair bazý açýklamalar
istemesi zemin hazýrlamýþtýr. Musa Kazým,
Ýslam Mecmuasýnda yayýmlanan yazýsýnda
Ýslamda milliyetçilik ve ýrkçýlýðýn þiddetle
yasaklandýðýna deðinmiþtir. Nüzhet Sabit de,
Takib ve Tenkid mecmuasýnda Musa
Kazýmýn bu yazýsýna atýfla, Ýslam Mecmuasý
tarafýndan cevaplanmak üzere bazý sorular
sormuþtur:

Bulardan birincisi, Osmanlýcý Süleyman
Nazifle (18691927) Milliyetçi-Türkçü
Ahmet Aðaoðlu (18691939) arasýnda geçen
tartýþmadýr. Daha önce Ahmet Aðaoðlunun
Türk Yurdunda yayýmlanan bir yazýsýndaki
hatayý vesile ederek Ýçtihad dergisinde kaleme aldýðý yazýsýnda Nazif þu görüþleri
savunmuþtur: Her Müslüman Osmanlý gibi
benim iki ananem ve iki akide-i içtimaiyem
var: Biri dinî, diðeri millî. Anane-i diniyem
hicret-i nebeviyenin on sene evvelinden,
anane-i milliyem ise altýyüz doksan dokuz
senesinde baþlar. Hüviyetimi þu suretle
tarifedeyim: Müslümanlýk, Osmanlýlýk,
Türklük. Bugün bir kerimem olsa putperest
kalmýþ bir Türke hatta Þiiye tezvic edemem.
Fakat bir Arap, bir Kürt, bir Çerkes makbul
bir damadým olabilir. Bana 699 senesinden
evvelki vakay-i gayri Ýslamiyeden hangisini
hikâye edecek olursanýz heyecansýz dinlerim.
Anibal mi, Cengiz mi hangisi büyük diye
sorarsanýz. Alacaðýnýz cevap elbette
Anibaldir. Süleyman Nazifin ifadeleri o

Bu tahrikkar cümlelere karþýlýk olarak
Aðaoðlu, Türk Yurdunda, Süleyman Nazifin
dinî ananesini Ýslamiyetle, millî ananesini de
Osmanlýlarla baþlatmasýnýn yanlýþ olduðunu,
Ýslamiyet öncesi Arap kültürünü bilmeden
Ýslamýn anlaþýlamayacaðý gibi, Osmanlý
öncesi Türk kültürünü bilmeden de bugünkü
Türk kültürünün anlaþýlamayacaðýný söyler.
Süleyman Nazifin hem Ýttihadý Ýslamdan
bahsedip hem de Þiilerle putperestleri ayný
kefeye koymasýný da yadýrgar.

1- Milliyetçilik davasý ne ölçüde ve hangi
þekliyle yasaklanmýþtýr?
2- Ben arabým ve benden daha arabý
yoktur diye maruf bir hadis var mýdýr, varsa
bu hadisin anlamý nedir?
3- Türkçe veya Çince konuþan bir Müslüman Türküm, Çinliyim demekle milliyetçilik davasýnda bulunmuþ olacak mý?
4- Yoksa maksat diðer kavmiyet ve milliyetleri zelil görmemek midir?

Bu sorular Ýslam Mecmuasý tarafýndan
cevaplandýrýlmayýnca, Ahmet Naim
Ýslamda davayý Kavmiyet  baþlýklý uzun
makalesini Sebilürreþadda yayýmlar (1914).
Ayný yýl küçük bir kitapçýk þeklinde de basýlan bu makalede Ahmet Naim özetle, ýrkçýlýk
Ýslamiyet tarafýndan þiddetle yasaklanmýþtýr
demektedir. Ona göre, Ýslam diyarýnýn çoðu,
düþmanlarýn eline geçerken, bir avuç Müslümanýn ýrk davasýna kalkýþmasý cinnettir. Türk
dilini geliþtirmek, Türklerin sosyal ve ilmî
seviyelerini yükseltmek tek baþýna müspet
davranýþlardýr; fakat bütün bu çalýþmalarý,
Türklüðü Ýslamýn önüne geçirmek için yapmak yanlýþtýr. Milliyetçilikle Ýslamý
birleþtirmeye çalýþmak imkân dýþý bir þeydir.
Ahmet Naim bu görüþlerini açýklarken birçok
ayet ve hadisi de delil olarak kullanmýþtýr.
Ahmet Aðaoðlu bu fikirlere karþý tenkit
ve cevaplarýný, iki uzun yazý halinde
Ýslamda Davayý Milliyet baþlýðý altýnda
Türk Yurdu mecmuasýnda yayýmladý.
Aðaoðlu, Ahmet Naimin Ýslamiyetin milliyet hissini reddettiðini göstermek için getirdiði, delillerde kavm kelimesinin geçmediðini, asabiyet kelimesinin geçtiðini ve
bunun kabile ruhu anlamýna geldiðini belirtir.
Hz. Muhammed asabiyetle mücadele ederken
Arap kavminin birliðini oluþturmaya
çalýþmýþtýr. Ona göre Ýslamýn baþarýsý ancak
kabile ruhunun yenilmesi ve Arap kavmi
duygusunun kuvvetlenmesi sayesinde
olmuþtur.
Üç Tarz-ý siyaset üzerine üretilen tartýþma
ortamýyla ilgili vermek istediðimiz üçüncü
örnek Osmanlýcý Ali Kemal (18671922) ile
Milliyetçi-Türkçü Yusuf Akçura (1876-1935)
arasýnda geçen tartýþmadýr. Ali Kemal, Peyam
gazetesinde yazdýðý Atalet-i Fikriye baþlýklý
yazýda, Türkçüleri ve milliyetçileri zaman
zaman alaycý boyutlara varan bir dille tenkit
etmiþtir. Ona göre iyi kötü yönleriyle bugüne
kadar geliþimizi Osmanlýcýlýka ve Osmanlý

siyasetine borçluyduk. Yalnýz Türk unsurunu
öne çýkarmak, devleti ve milleti geniþletmek
bir yana, zararlý neticeler de verebilirdi; söz
gelimi Þemseddin Sami gibi aslen Türk olmayanlarýn katkýlarýndan mahrum kalýnýrdý.
Çünkü Osmanlý kavimleri içerisinde fikren,
temeddünen Türklerden ilerde olanlar vardý.
Ali Kemalin Atalet-i Fikriye yazýsýnýn
yayýmlanmasýnýn hemen ardýndan Türk Yurdu, Mayýs 1914 tarihli nüshasýnda,
Aðaoðlunun daha önce Fransýzca yayýmlanan ve bu konularý iþleyen makalesinin tercümesini neþreder. Ali Kemalin yazýsý sekiz
maddede özetlenir ve daha sonra bunlara
cevap verileceði kaydedilir. Yusuf Akçura
bu sekiz maddeye göre kaleme aldýðý yazýsýný
Peyama cevap baþlýðý altýnda Türk
Yurdunda yayýmlar. Akçuranýn üzerinde
durduðu esas konu, artýk Osmanlýlýðý
yaþatmanýn imkânsýz hale geldiðidir.
Örneklerini verdiðimiz bu tartýþmalarda
ilginç olan, yaþanan sorunlar için çözümün
hala toplumun kendi iç dinamiklerinde
aranýyor olmasýdýr. Batýlýlaþma, alternatif bir
çýkýþ yolu olarak gündeme tam olarak
oturmamýþtýr. Öte yandan Ziya Gökalpin
19131914 yýllarýnda Türk Yurdunda Üç
cereyan baþlýðý altýnda yayýmlanan ve 1918
yýlýnda Türkleþmek Ýslamlaþmak
Muasýrlaþmak adýyla kitaplaþan yazýlarýnda,
Akçuranýn Osmanlýlýk tarzýnýn yerini
muasýrlaþmak almýþtýr. Yeni Cumhuriyetin
Jakoben kimlik tasarýmýnda önemli pay sahibi
olan Gökalp, belliki muasýrlaþmayý biraz da
saf niyetlerle taklitçilik deðil; Avrupanýn
ilim ve fennini alarak onlara ihtiyacýmýz
kalmayýncaya kadar çalýþmak olarak tanýmlýyordu. Toplumu hareketlendirmeye yönelik
samimi sayýlabilecek bu tespitlerin,
günümüze kadar gelen derin çatlaklý kimlik
bunalýmlarýnýn da ilk temellerini attýðý söylenebilir.
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Mesela; 1453 (Bu tarihten hareketle,
Türkler Ýstanbulun fethini kutlarken Yunanlýlar þehrin düþüþü ve Bizansýn sonu nedeni
ile aðýt yakarlar), 1821 (bu tarih Türklere
Yunan isyanýný hatýrlatýrken Yunalýlar için
baðýmsýzlýðý ve istiklali ifade eder), 1919
(Türkler için Yunan iþgalini hatýrlatýrken,
Yunanlýlara Büyük Yunan idealinin ayak
seslerini hatýrlatýr), 1922 (Türkün Ýstiklal
savaþýdýr, Yunanýn ise Anadolu macerasýnýn
sonu ve büyük hezimeti), 1974 (Bizim için
Barýþ harekâtýdýr, Yunanlýlar içinse Doðudan
gelen büyük tehlikeye iþaret eder) gibi tarihlere
her iki kesimin toplumsal hafýzasýnda farklý
anlamlar yüklenir..

Dr. Salih ÝNCÝ

ÇATIÞAN KOMÞULAR:
CUMHURÝYET DÖNEMÝ
TÜRK YUNAN ÝLÝÞKÝLERÝ
Genel Bir Bakýþ:
Ortak Tarihin Farklý Anlamý
ürkler ve Yunanlýlar. Egenin iki
yakasýnda (zorunlu) ortak bir tarihe
sahip iki ayrý millet. Ancak bu
müþtereklik, birleþtirici deðil, birini diðerinden
ayýrt eden, ötekileþtiren ve bir tehdit unsuru
haline getiren þey. Örneðin, ayný tarih, ayný
kiþiler, ayný kurum veya kurumlar, ayný mekanlar ve ayný sosyal gruplar, bu iki toplum
için akla kara gibi birbirinin zýddý, taraflara
farklý þeyler söyleyen/hatýrlatan ortak ama
ayrýþtýrýcý birer unsurdur.

T
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Dolayýsýyla ayný tarihlerde biri yas tutar
diðeri düðün bayram eder, birisi zafer gününü
kutlarken, diðeri tarihinin acý hatýralarýný tazeler. Ayný þekilde her iki toplum içerisindeki
azýnlýklar, haklarý gasledilmiþ ve zulme uðramýþ
mazlumlar ya da içerdeki potansiyel
tehditlerdir. Yine her iki toplum içerisindeki
ayný nitelikte kurum veya kurumlar da (örneðin
Yunanlýlar için Ýstanbuldaki Patrikhane ve
Patrik, Türkler içinse Batý Trakyadaki seçilmiþ
müftüler) bir tarafýn varlýk nedeni ve milli
hafýzasý iken, karþý taraf için beþinci kol
faaliyeti yürüten içerdeki potansiyel tehditlerdir. Aþaðýda, iþte böylesine birbiriyle iliþkili,
çatýþan iki komþunun tarihsel münasebetlerinin son 85 yýllýk tarihine kýsaca bir göz atmaya
çalýþacaðýz.
Sorunlarýn Kökeni
Modern Yunan tarihinde ana hatlarýyla
1453-1821 arasý, Türkokratoria adý verilen
Osmanlý hakimiyeti dönemidir. 1821 ayaklanmasý (Epanastasi = yeniden diriliþ) ile baðýmsýz
olan Yunanistan, 1833de batýlý güçlerin tanýmasý ile baðýmsýz bir krallýk haline gelir.
Kuruluþundan itibaren Osmanlý aleyhine topraklarýný doðuya doðru sürekli geniþleten
Yunanistan, 1919da Anadoluyu iþgal ile
birlikte Megali Ýdeayý1 gerçekleþtirme haya-

line kapýlýr. Ancak bu hayalin faturasý 1922de
(Yunanlýlarýn deyimi ile Küçük Asya felaketi
ve hezimetiyle) aðýr bir þekilde ödenir. Fýrtýnalý yýllarýn (19191922) ardýndan, iki devletin de taraf olduðu Lozan Barýþ Antlaþmasý
ile yeni bir döneme girilir.
1923 sonrasý dönemde Türk  Yunan
iliþkileri, Lozana da konu olan bazý
anlaþmazlýklarýn giderilmesi üzerine
odaklanmýþtýr. Bir kýsmý Cumhuriyet döneminden günümüze kadar devam eden bu
sorunlar; nüfus mübadelesi, karþýlýklý olarak
azýnlýklarýn haklarý, Fener Patrikhanesi meselesi, askeri iliþkiler (ege adalarýnýn silahlandýrýlmasý, kýta sahanlýðý, karasularý, hava
sahasý vb) ile 1960lardan itibaren sürekli
gündemde olan Kýbrýs meselesi þeklinde
sýralanabilir.2
Bu haliyle, aslýnda Türk  Yunan iliþkileri
baþlýklý bir yazý, Türk-Yunan Azýnlýklarýnýn
Sorunlarýnýn Tarihi Seyri þeklinde deðiþtirilse
sanýrýz çok da yanlýþ olmaz. Zira azýnlýklarla
hiç ilgisi olmayan dýþ meseleler (örneðin
Kýbrýs sorunu) bile bir þekilde onlarla
iliþkilendirilmiþtir.
Yirmili Yýllar: Gerilimli Dönem
Lozaný takip eden 1923-1929 arasý dönem,
Türk Yunan iliþkilerinde gerilimli bir
dönemdir. Burada yaþanan en önemli sorun
nüfus mübadelesidir. 30 Ocak 1923te Türkiye
ile Yunanistan arasýnda karþýlýklý zorunlu
nüfus mübadelesi anlaþmasý yapýlýr. Buna
göre Batý Trakyada yaþayan Türklerle
Ýstanbulda yaþayan Rumlar hariç, Türkiye
sýnýrlarý içerisinde bulunan bütün Rumlar ve
Yunanistanda bulunan Türkler zorunlu olarak
yer deðiþtirecektir. (Bu göç sýrasýnda yaþanan
büyük dramlar ve acýlar sonradan her iki
ülkenin de edebiyatýna konu olmuþtur.)
Mübadele sýrasýnda en büyük sorun, Türk
tarafýndaki Patriðin ve ona baðlý bir kýsým
metropolitlerin mübadeleye dâhil olup ol-

madýklarý konusunda yaþanýr. Aslýnda
Patrikhane sorunu, Lozanýn da en önemli
gündem maddelerinden birisi olmuþtur. Ýþgal
dönemlerindeki faaliyetleri nedeni ile Lozanda
Türk heyeti, Patrikhanenin yurt dýþýna çýkarýlmasý için çok uðraþ vermiþ, ancak sonunda
Megali Ýdeacý bir görüþe sahip olan Patrik
Meletiosun istifasý ve Patrikhanenin de önceki imtiyazlarýndan arýndýrýlýp, sadece ruhani
bir kurum olarak hizmet vermesi þartýyla
Ýstanbulda kalmasýna izin verilmiþ ve sorun
çözülmüþtür. Ne var ki, mübadelenin gündemde olduðu bir sýrada, Patrik Grigorios
Zervudakisin ani ölümü Patrikhane sorununu
yeniden gündeme sokar.
Eski Patriðin ölümü ile Patrikhane Kutsal
Sinodu, 17 Aralýk 1924de, Konstantinos
Arapoðlunu, Patrik olarak seçer. Oysa seçimden
bir gün önce vilayet, onun mübadeleye dâhil
olduðunu ve sýnýr dýþý edileceðini, dolayýsýyla
Patriklik seçiminde aday olamayacaðýný
bildirmiþtir. Konstantinos Arapoðlu buna raðmen
Patrik olarak seçilir ve bu, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Yunanistan arasýnda yaþanan
ilk uluslar arasý boyutta bir krize neden olur.
Krizi hazýrlayan süreci biraz geriden alýrsak;
Türkiye ile Yunanistan arasýnda yapýlan
mübadele anlaþmasýna göre, Ekim 1918 tarihinden önce Ýstanbulda ikamet eden Ýstanbullu Rumlar, mübadelenin dýþýnda býrakýlýr,
ülkede yaþayan diðer Rumlarsa nüfus
deðiþimine tabi kýlýnýr. Buna göre Fenere
baðlý 222 din adamýndan 152si mübadeleye
dahildir. Bunlar içinde Kutsal Sinod (meclis)
üyesi olanlar da vardýr. Bu ilkenin uygulanmasý halinde, 12 Metropolitten oluþan Kutsal
Meclisde sadece üç tane üye Metropolit
kalabilecektir. Bunlarý mübadele haricinde
tutmak isteyen Patrikhanenin imdadýna, yukarda sözünü ettiðimiz Patrik Grigoriosun ölümü
yetiþir. Patrikhane Türk hükümetinin uyarýlarýna raðmen mübadeleye dahil bir metropolit
olan Arapoðlunu, Patrik seçerek olayý uluslararasý bir boyuta taþýr ve böylece Kutsal
Meclis üyelerinin mübadele dýþýnda tutulmasý-
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na ortam hazýrlamaya çalýþýr. Zaten Yunan
tarafý da, Patriðin mutlaka mübadeleye dahil
metropolitler arasýndan seçilmesi yönünde
Patrikhaneye talimatlar vermiþtir.
Bunun üzerine hükümet harekete geçer;
Patrik, seçimden 43 gün sonra, hükümetin
emri ile 30 Ocak 1925 sabahý, Sirkeciden
Selanike giden trene bindirilerek sýnýr dýþý
edilir. Bu olay Yunanistan tarafýndan protesto
edilerek Milletler Cemiyetine baþvurulur. Türk
tarafý ise, bunun Türkiyenin bir iç sorunu
olduðunu söyler. Türk basýnýnda ise Halifeyi
kolundan tutup trene bindiren bir hükümet,
Rum patriðini sýnýr dýþý etmekten elbette ki
çekinmez þeklinde haberler çýkar (Tanin, 1
Þubat 1925). Sorun anlaþma ile çözümlenir.
Buna göre Türkiye, sýnýr dýþý edilen Patriðin
istifasý ve yeni yapýlacak Patriklik seçimine
sadece Türkiyede yaþayan metropolitlerin
katýlabileceði þartýný kabul ettirir; buna karþýlýk
olarak da Fenerdeki Metropolitlerin mübadelesinden feragat eder. Patrikhane ise bir Patriði
feda ederek Metropolitlerini kurtarmýþ olur.
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duðu ev, Selanik Belediyesince Türk
Baþkonsolosluðuna hediye edilir.
Ancak 30lu yýllarda ufak tefek sorunlar
da yaþanýr. Örneðin Türk hükümeti tarafýndan
getirilen Ruhani giysi yasaðý (Bazý kisvelerin
giyilemeyeceðine dair kanun), Patrikhane
ruhbanlarýný da ilgilendirdiði için, dönemin
Türk - Yunan iliþkilerinde küçük ölçekli bir
sorun olarak zikredilebilir. Buna Türkiyedeki
Rumlarýn seyahat ve ikame meselesi, iktisadi
hayatýn millileþtirilmesi politikasýnýn etkileri,
adýna yirmi kura ihtiyatlar olayý denilen
II. Dünya Savaþý sýrasýnda azýnlýklarýn askere
alýnmasý ve varlýk vergisi uygulamasý, vakýf
sorunlarý vb. de ilave edilebilir.

Uzlaþma Arayýþlarý:
Dostluk Denemeleri Üzerine Geçen Yýllar

1941-1944de Alman iþgali sýrasýnda ve
1944-1949 yýllarýnda Yunanistanda yaþanan
iç savaþta Türkiye Yunanistana elinden gelen
desteði vermeye çalýþýr. II. Dünya Savaþý
sonrasý oluþan iki kutuplu dünyada Türkiye
ve Yunanistan, Rusyaya karþý ABD safýnda
yer alýrlar ve Balkan Ýttifakýný oluþtururlar.
Bu da Kýbrýs meselesi patlak verene kadar
iliþkilerde daha iyi bir ortamýn yaþanmasýna
vesile olur. Bu iliþkilerden de þüphesiz en
kazançlý çýkan Fener Rum Patrikhanesi olur.

1930lu yýllardan itibaren Türk Yunan
iliþlilerinde bir dostluk dönemi baþlar. Bu
yýllardan itibaren bir takým anlaþmalar yapýlýr.
(Dostluk Tarafsýzlýk Uzlaþma ve Hakemlik
Antlaþmasý, Ýkamet, Ticaret ve Seyrisefain
antlaþmalarý vb.) Ýki ülke geçmiþte birbirlerinin vatandaþlarýna uyguladýklarý kýsýtlayýcý
kararlarý kaldýrmaya baþlarlar. Bu iyi iliþkiler
basýna da yansýr. Ayný yýllarda karþýlýklý üst
seviyede ziyaretler yapýlýr. Venizelos
Türkiyeyi ziyaret eder, bunu diðer ziyaretler
izler. Þüphesiz dönemin en önemli olayý Alman
ve Ýtalyan yayýlmacýlýðýna karþý 1934de yapýlan Balkan Antantý antlaþmasýdýr. Bu
antlaþmayla, o yýllara kadar çatýþma havasý
içerisinde yaþayan iki komþu, müttefik
komþular haline gelir. Bir dostluk göstergesi
olarak, 1937de Selanikteki Atatürkün doð-

Bu dönemde, kendi topraklarýndaki
Ortodoks kilisesinin gücünü politikaya tahvil
etmek isteyen Staline karþý ABD, Fener
Patrikhanesini destekleyerek cevap verir.
1948de Komünist Patrik olarak bilinen Fener
Rum Patriði Maksimos, zorla istifa ettirilerek
yerine, ABDnin Türk ve Yunan tarafýný da
ikna ederek desteklediði ABD Baþpiskoposu
Athinagoras, Fener Rum Patriði olarak seçilir.
Aslýnda hukuken, Patriðin Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþý olmasý gerekmektedir. Bu þartý
taþýmayan Patrik, alelacele bir gecede T.C.
vatandaþý yapýlarak bu sorun çözülür. Bu seçim
aslýnda ABD operasyonunun bir parçasýdýr.
Nitekim yeni Patrik, daha henüz ABDde iken
verdiði beyanatta, üstlendiði görevin Truman
doktrininin (ABD baþkanýnýn dýþ politika siyasetinin) dini bölümünü oluþturduðunu ve

artýk Birleþik Devletlerin ilk savunma sýnýrýnýn
Karsa kadar dayandýðýný itiraf eder.
Siyasi konjoktörün avantajlarý ile 19491955 arasýnda Altýn Dönemini yaþayan
Patrikhane, mülkiyet meselesi, Heybeliada
Ruhban Okulunun orta dereceli azýnlýk okullarý statüsünden lise ve Yüksek Ýhtisas Mektebi statüsüne geçirilmesi, Patrikhane matbaasýnýn açýlmasý gibi konularda çok önemli
kazanýmlar elde eder. 1952de ilk kez Türkiye
Cumhuriyeti Baþbakaný ve Dýþiþleri Bakaný
Patrikhaneyi ziyaret eder, yine Baþbakan
Menderes, Yunanistaný ziyaret eder, Yunan
kralý da Türkiyeye gelir. Ayný yýlýn sonunda
Yunanistana giden Cumhurbaþkaný Celal
Bayarýn adý, bugün halen eðitime devam
etmekte olan Gümülcinedeki Türk lisesine
verilir.
Gerilim Dosyasýnda Yeni Bir Sorun:
Kýbrýs
1955lerden itibaren baþlayan Kýbrýs meselesi, Türk  Yunan iliþkilerinin günümüze
kadar uzayacak olan en temel gündem maddesini oluþturur. 1950li yýllarda Adadan
Ýngilizlerin ayrýlmasýyla, iki toplum arasýndaki
iliþkiler gerginleþmeye baþlar. Bu gerginlikten
en çok zarar görenler, yine olaylarla hiç ilgisi
olmayan iki taraf azýnlýklarýdýr. Bunun en
somut örneði, Ýstanbulda 1955te yaþanan 67 Eylül olaylarýdýr.
6 Eylülde, bazý gazetelerde çýkan
Selanikteki Atatürkün evinin bombalandýðý
yönünde sansasyonel bir haberle galeyana gelen
bazý gruplar, iki gün boyunca Ýstanbuldaki
Rum azýnlýðýn ev, iþyeri ve kutsal mekânlarýna
yönelik bir yaðmalama ve þiddet hareketlerine
giriþirler; olaylardan Rum azýnlýk maddi manevi
büyük zararlar görür. Yunanistandan özür
dileyen Türkiye, takribi hesaplanan zararlarýn
tazminini tekeffül eder. Bu olaylar,
Ýstanbuldaki var olan Rum azýnlýðýn giderek
azalmasýna neden olur. Ýliþkilerin giderek

gerginleþtiði bu dönemde Yunanistan, Ýstanbul
Rumlarýnýn Kýbrýslý Türklerle; Türkiye ise
Rumlarýn Batý Trakya Türkleriyle mübadelesini gündeme getirir, fakat bu gerçekleþmez.
Bu arada Kýbrýs Rum kesimi lideri
Baþpiskopos Makariosun bir din adamý oluþu,
Türk kamuoyunda onun Patrikhane ile
iliþkilendirilmesine ve Patrikhaneye iliþkin
var olan tarihi menfiliklerin tekrar gündeme
gelmesine neden olur. Kýbrýs meselesinin gündeme gelmesinden sonraki süreçte azýnlýklar
iki tarafýn da dýþ politikasýnda artýk birer baský
unsuru olarak kullanýlmaya baþlanýr ve azýnlýk
haklarýnda bir kýsým kýsýtlamalara gidilir.
1960lardan sonra Kýbrýstaki EOKA adlý
örgütün, adadaki Türklere yönelik terör
saldýrýlarýný artýrmasýyla tansiyon iyice yükselir. Türkiye 1930 tarihli ikamet, ticaret ve
seyrisefain antlaþmasýný iptal eder ve
Türkiyede yaþayan Yunan uyruklu birçok
kiþinin oturma iznini yenilemez, sonuçta
Yunanistana yönelik bir göç dalgasý daha
yaþanýr ve bu dalgada 30-40 bin Patrikhane
cemaati mensubu daha ülkeden ayrýlýr.3
Akabinde Patrikhane matbaalarý ve dergileri
kapatýlýr, Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren
Patrikhanenin bazý din adamlarýna pasaportlarý verilmez veya ülkeye giriþleri engellenir.
1964ten itibaren Ruhban Okuluna yabancý
öðrenci alýmý durdurulur, Patrikhanenin
teftiþi meselesi Türk Yunan iliþkilerinde yine
sorun olur ve olaya ABD de dâhil olur. Bu
uygulamalara karþýlýk olmak üzere Yunanistan, Batý Trakyadaki Türk azýnlýðý için
Türk kelimesinin kullanýmýný yasaklar,
zamanla Türk adý taþýyan dernekler kapatýlýr,
Türkiyede okuyan azýnlýk üyelerine resmi
okullarda görev verilmez, Türk azýnlýðýn
bulunduðu yerlerde, girilmesi yasaklanan
yasak bölgeler oluþturulur, azýnlýða yönelik
ekonomik ve mali baskýlar artýrýlýr, sosyal
örgütlenmeleri engellenir..
1974te Türkiyenin Kýbrýsa müdahalesi
ile Türk Yunan iliþkileri gerginliðin zirvesine
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ulaþýr. Bu sýralarda askeri darbe nedeni ile iç
sýkýntýlar yaþayan Yunanistan ile Türkiye
savaþýn eþiðine gelir. Böylesi bir ortamda
kendilerini güvende hissetmeyen Ýstanbullu
Rumlarýn bir kýsmý daha Yunanistana göç
eder. (Bu gün Ýstanbuldaki iki bin Ruma
karþýlýk, Batý Trakyada yüz bin civarýnda bir
Türk azýnlýk yaþamaktadýr.) Patrikhanede de
bir içe kapanma dönemi yaþanýr, Türkiyede
özel üniversite ve dengi okullarýn
devletleþtirilmesi yönünde çýkartýlan bir kanun
gereði Patrikhaneye baðlý Ruhban Okulunun
Ýlahiyat kýsmý da kapanýr. Okulun yeniden
açýlmasý meselesi de Yunanistanla olan
iliþkilerde en önemli sorun olarak kalmaya
devam eder.
Son Duruma Dair:
Arayýþlar ve Kýrýlgan Temaslar:
1980lerde iliþkilerde yeni bir canlýlýk
yaþanýr, Türkiye Yunanistanýn tekrar
NATOya dönüþünde veto hakkýný kullanmaz
ve 40 yýldýr bekleyen Patrikhanenin tamiri
için talep edilen izni verir. Bu arada Yunanistan ABye üye olur ve Batý Trakyadaki Türk
azýnlýða karþý uyguladýðý bazý kýsýtlamalarý
kaldýrmaya baþlar.
1990larda iki ülke liderleri uluslar arasý
toplantýlarda yakýn iliþki içerisine girerler
(Özal  Papandreu görüþmeleri). Ayný yýllarda
Doðu Blokunun çökmesiyle birlikte ABD,
Patrikhaneyi bu bölgeler üzerindeki nüfuzu
için desteklemeye baþlar, bu süreçte yeni
Patrik Bartholomeosla Patrikhanede bir dýþa
açýlma dönemi yaþanýr. Türkiyede yeni Patriðin bu faaliyetleri kamuoyu tarafýndan tenkit
edilir. ABDdeki Rum lobisi de Türkiyenin
aleyhine bir baský ortamý oluþturmaya yönelik
faaliyetlere giriþir. Ayný yýllarda Türkiye,
Patrikliðe karþý Batý Trakyadaki müftülük
müessesesini keþfeder ve Yunanistanýn atadýðý
müftülere karþý Türk azýnlýðýn seçtiði müftüleri
desteklemeye baþlar.
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1995de Yunanistanýn Türkiyenin Gümrük

Birliðine giriþini veto tehdidine, Türkiye
Patrikhaneye yönelik kýsýtlamalar getirebileceði
kartýyla karþýlýk verir ve Patrik bu konuda
Atinayý ikna etmeye çalýþýr. Tüm bunlarýn
yanýnda Egedeki sorunlar (karasularý, kýta
sahanlýðý, hava ihlalleri) halen çözümlenmiþ
deðildir. Nitekim iki ülkeyi savaþýn eþiðine
getiren Kardak krizi ile karþýlýklý bir bayrak
gösterme yarýþýna girildiði görülmektedir.
2000li yýllarda iki ülke arasýndaki
iliþkilerde temel sorunlar (Kýbrýs, Ege ve
azýnlýk haklarý meselesi) devam etmekle birlikte, öncesine göre nispeten daha ýlýmlý bir
seyir takip edilir. Karþýlýklý bir takým ticari ve
ekonomik iliþki içerisine girilir. Yunanistan
(baþta Patrikhane olmak üzere azýnlýk meselelerinin daha kolay çözülebileceði düþüncesiyle)
Türkiyenin AB üyeliðine giriþini destekler.
Karþýlýklý üst düzey ziyaretler yapýlýr. Nitekim
geçtiðimiz Ocak ayý içerisinde yarým asýr
sonra bir Yunan baþbakanýnýn resmi olarak
Türkiyeyi ziyaret etmesi, iliþkilerin yeni boyut
kazandýðýný göstermesi bakýmýndan önemli
bir geliþme olarak zikredilebilir.

Dipnot
1- Büyük Fikir, Düþünce anlamýna gelen Megali Ýdea,
kýsaca Osmanlý topraklarý da dahil olmak üzere Rumlarýn
yaþadýklarý bütün topraklarý Yunanistan bayraðý altýnda
toplamayý hedefleyen fanatik milliyetçi ve yayýlmacý bir dýþ
politika siyasetidir. 1844de Yunanistan Baþbakaný Ýoannis
Koletesin parlamentoda yaptýðý konuþma söz konusu fikrin
baþlangýç tarihi olarak kabul edilir.
2- Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dýþ politikasýnda
Yunanistan faktörünün, olduðundan fazla büyütüldüðünü
söyleyen dýþ politika uzmaný Ahmed Davudoðlunun, bunu,
Türkiye gibi büyük bir potansiyele sahip ülke için bir ölçek
küçülmesi olarak nitelendirmesi ve aðýr sýklet bir boksörün
karþýsýna daha hafif sýklette boksörün çýkarýlarak
oyalanmasýna benzetmesi, komþuluk iliþkilerindeki eksen
tayiniyle ilgili dikkat çekici bir açýklamadýr.
3- Bu olay, yakýn zamanda Türk oyuncularýn da yer aldýðý
Politiki Kuzina (tam Türkçe karþýlýðý Ýstanbul Mutfaðý
olan film, Türkçeye Bir Tutam Baharat þeklinde
çevrilmiþtir) adlý Yunan yapýmý bir filmle beyaz perdeye
aktarýlmýþtýr. Film, bu meselelerdeki Yunan bakýþ açýsýný
yansýtmasý bakýmýndan dikkat çekicidir.

ARAMAKLA BULUNMAZ
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ramakla bulunmaz ve fakat bulanlar
ancak arayanlardýr. Böyle bir
kelam-ý kibara dayanarak çýktýðýmýz huzur arayýþlarýna devam ediyoruz.

A

Huzur iklimi, bir tek þeyin sonucu deðil,
belki birçok bileþenin ortak bir neticesidir.
Bu iklimin oluþmasýnda, kiþinin kendisiyle
kurduðu sýhhatli iliþki kadar, muhitle
geliþtirdiði iliþkiler de son derece ehemmiyetlidir.
Baþka türlü söyleyelim, kiþinin hem
kendisiyle, hem de kâinat âleminde ona
eþlik eden tüm varlýklarla; eþiyle dostuyla,
evladýyla ebeveyniyle, çiçeklerle, kuþlarla
ve tabi ki Yaratanýyla kurduðu yakýnlýklar,
huzur arayýþý için temel uðrak noktalarýdýr.
Aile, toplum, âlem ve Allah kavramlarýnda
özetlenen bu geniþ muhit ile geliþtirilecek
iliþkilerin niteliði, insanýn varacaðý huzur
diyarýný adým adým tayin eder. Zira hayat,
insan penceresinden bakýldýðýnda, benlik
dediðimiz küçük bir noktadan baþlayýp dýþa
doðru açýlan, kývrýlan, gittikçe geniþleyen
ve ufuklara uzanan ihtiþamlý bir daireler
muhitinin adýdýr. Aranan huzur diyarý da,
bu muhitin baþýyla sonu arasýnda gözetilen
nizam ve uyumun, sevgi, dostluk ve adalet
duygusunun ardýnda saklýdýr.

Dr. Adem ERGÜL

Gönül Huzuru Yazýlarý- III
MUHÝTLE ÝLÝÞKÝLER ve
GÖNÜL HUZURU
34

Gönle huzur veren; daireler muhitindeki
kin, düþmanlýk ve çatýþma deðil, dostluk,
sevgi ve barýþtýr. Bu itibarla huzur soluklayan
ruhlar, sulh ve ýslah merkezli bir hayatý düstur
edinenlerdir. Hayatýn daireleri arasýnda sulh,
sevgi, adalet ve ülfet etraflý bir iliþki arayýþý
içinde bulunan kimseler, gönüllerinde cennet
huzurunu tadabilenlerdir.
Huzur arayýþýndaki insana en yakýn daire,
ailesidir. Bu daire içinde anne-baba, kardeþ,
eþ ve çocuklarýyla sulh ve muhabbet iliþkileri
oluþturamamýþ bir gönülde huzur penceresi
açýlmamýþ demektir.

Diðer bir daire, içinde, seyrelen
yoðunlaþan, yüzeyselleþen derinleþen,
karmaþýklaþan, kendine has belli mecralardan akýp gelen iliþkilerin yer aldýðý toplum
hayatýdýr. Bu hayatta beklenen huzur iklimi,
muhitte yer alan insanlarla adalet, hakkaniyet, saygý ve anlayýþ eksenli bir iliþki ve
nizam ortamýnýn kurulmasýný gerekli kýlar.
Böyle bir ortam ise, insanlarý hor-hakir
görmeden, dýþlamadan, aþaðýlamadan, kenara itmeden, yok saymadan, yüce menfaatlere, acýmasýz hýrslara kurban etmeden,
onurunu kýrmadan, aldatýp oyalamadan,
onlarý adam etmeye ya da kullanmaya
çalýþmadan, onlara eza ve iþkence etmeden,
onlara karþý üstünlük ve efendilik iddiasýnda bulunmadan, onlara dair kaba söylemler
üretmeden ve fakat onlarý adam yerine
koymaya, eþrefi mahlukat olarak görmeye,
varlýklarýna yaradan hatýrýna saygý duymaya
baðlýdýr. Kýsacasý insan onurunu eksen alan
bir toplum iliþkisi, huzur arayýþlarý için
zorunlu bir esintidir. Ýçerisine, kin, nefret,
öfke, korku ve düþmanlýk saðanaðýnýn
boþaldýðý bir toplum hayatýnýn gönül huzuruna saðlayacaðý bir faydadan söz edilemez.
Canlý-cansýz tüm yaratýlmýþlarla sulh
içinde yaþamak, gönlün huzur dairelerinin
sýnýrlarýný daha da geniþletir ki, böyle bir
kimse için daðlar, taþlar, gökler ve yer farklý
bir huzur penceresidir. Zira böyle bir kimse
için, tabiat âlemi, kendisinde her an yaratanýn
tecelli ettiði, her haliyle yarataný zikreden,
hep o Ýlahi kudretin iþaretlerini taþýyan, bu
iþaretler vasýtasýyla insanlarla konuþan,
insanlara varlýklarýný sürdürme imkâný sunan
bir nimettir; bir ibretler âlemidir. Dolayýsýyla
her halinde Yaratanýn mührünü taþýyan bu
âlemi, hesapsýzca kullanýlýp sorumsuzca
tüketilecek, sýnýr tanýmýz hýrs ateþiyle tahrip
edilecek ve denetim altýna alýnacak bir
düþman deðil, dostça geçinilecek, imar edilecek ilahi bir lütuf olarak görmenin gönül
huzuruna ekleyeceði önemli güzellikler

vardýr. Baþkalarý için belâ ve musibet
görünen birçok hadise ve olaylar, muhitiyle
barýþýk kimse için farklý bir imtihan ve
hikmet tecellisidir.
En geniþ ve en derin huzur iklimine ise
insaný hem içinden hem de dýþýndan kuþatan
ve en büyük muhit olan Allah Teâlâya vuslat
(yakýnlýk) neticesinde ulaþýlýr. Bütün alemi
kuþatan, görüp-gözeten, idare eden, insana
þah damarýndan daha yakýn olan bir Allah
idrakidir ki, insanýn hayata bakýþýný, gönül
dünyasýný, düþünce ufkunu geniþletir ve
rahatlatýr.
Çünkü böyle bir Yaratan tasavvuru, insanýn baþýboþluðuna, yalnýzlýk, anlamsýzlýk
ve çaresizliðine çare sunar; sonu kestirilemeyen ama hayatýmýzda uzun süre kalmayacaðý da, bizi ikbale erdirmeyeceði de
bilinen heveslere karþý uyarýr. Ýnsanýn hayat
içerisindeki birçok problem ve sýkýntýya
karþý yüzünü dönüp yardým isteyeceði, yönlendirmesine ihtiyaç duyacaðý, yaþamak için
kendisinden güç ve heyecan devþireceði,
gönlünü rahat ve iradesini metin tutacak,
ona soyluluðunu hatýrlatacak yüce bir varlýðý
hep hatýrda tutmasýný, unutmamasýný, ona
yakýnlýk duymasýný telkin eder. Dolayýsýyla
böyle bir varlýkla beraberlik þuurunun derinliði nispetinde huzur gönle yerleþir ve
kalýcý hale gelir.
Bu yüce muhitle kurulan yakýnlýk ve
dostluk iliþkisi, insaný, baþta kendi ailesine,
sonra toplumun geri kalanýna ve âlemin
geleceðine ilgi duymaya, bunlarla saðlýklý
ve dengeli bir iliþki kurmaya sevk eder. Gelgeç sevdâlâr ve fânî varlýklarýn verdiði
huzur, bu büyük huzurun yanýnda ancak
küçük bir avunma olarak nitelenebilecektir.
Allah dostluðunun verdiði manevî haz, hiçbir
þeyle kýyaslanamayacak eþsiz bir huzur
okyanusuna dalmaktýr. Ýþte bu sebeple
buyrulmuþtur ki:
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Ýyi bilin ki gönüller ancak Allahý anmakla (zikrullah ile) huzur ve itminâna
erer (Rad 13/28).
Ýnsaný saran muhitin iradesi en keskin,
kudreti en geniþ dairesi olan Allahý hatýrda
tutmanýn, gönül dünyasýna sunacaðý huzurla
ilgili Elmalýlý Hamdi merhumun cümlelerine
bakalým, ama ifadelerinde kýsmi bir
sadeleþtirmeye gittiðimizi de belirterek:
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itminânýný bulamaz. Yine hiçbirisi, ruhun
iþtiyâkýný dindiremez, heyecanýný doyum
noktasýna ulaþtýramaz; lezzet ve gýptada daha
yükseðine ulaþmak ister. Fakat kalb, ilâhî
marifetten zevk almaya baþlayýnca, bütün
isteklerin ve bütün iþlerin Allaha baðlý
olduðunu anlar ve artýk Ondan yüksek bir
makam ve merciye, Onun dýþýnda bir maksûda geçmek mümkün olmaz(Elmalýlý, Hak
Dini Kuran Dili, IV, 2983-2985).

...Evet baþkasýyla deðil, ancak Allahýn
zikri ile- Allahýn verdiði zikir, Kuran veya
Allahý anmak, hatýrlamakladýr ki- kalbler
mutmain olur. Zira her þeyin baþlangýcý
ve sonu ancak Allahta son bulur. Bütün
sebepler Ona dayanýr. Varlýðý mümkün
olan her þeyin meydana geliþindeki ihtimaller zinciri, Allahta kesilir. Allah, daha
üstü ve daha ötesi olmayan, sýnýrdan ve
miktardan münezzeh olan yüceler yücesi
bir kebîrul-müteâl olduðundan, gerek dýþ
dünyadaki varlýklarda, gerek vicdanda
Ondan ilerisi yoktur ki fazla bir kalb
hareketine imkan ve ihtimal bulunsun.

Yazýmýzý, yine Elmalýlý Hamdi Yazýrýn
insanýn yaþadýðý hayat kalitesinin muhitle
iliþkisine iþaret eden þu veciz cümleleriyle
bitirelim:

Allah deyince, düþünceler hareket hedefinin son noktasýna eriþmiþ, mantýklar
durmuþ, bütün duygular, bütün korku ve
ümitler son duraðýna dayanmýþ bulunur.
Gönüller Onun dýþýnda mâsivâdan hangi
þeye meylederse etsin, onlarýn hepsinin daha
iyisi ve daha üstünü, daha ötesi bulunduðundan, hiçbirinde karar kýlamaz. Hiçbirinde

Hayat, muhite mutabakat diye mülahaza
edildiðine göre, en yüksek hayat, en yüksek
muhite mutabakat demek olur. En yüksek
muhit ise Allah Teâlâdýr. Binaenaleyh bu
en yüksek hayat, her halükârda Allah
Teâlânýn emrine intibak ederek Onun likâsýna yükselmekle olur  (Elmalýlý, Hak Dini
Kuran Dili,VII, 5683).

En büyük muhit olan Allahtan habersiz
yaþanan bir hayat, huzursuz ve stresli bir
hayattýr. Nitekim Kurân-ý Kerim bu gerçeðe
þöyle dikkat çeker:
Kim Allahýn zikrinden yüz çevirirse
onun hakký dar ve sýkýntýlý bir hayat
olacaktýr (Tâhâ 20/124).

Ýki bilgenin anlattýklarý ve
Kýþ adlý bir misafir
ýþ mevsimi, takvimlerin yüce
bilgeliðini dinlersek þayet, her sene
Aralýk ayý ile birlikte gelirmiþ bizim
ziyaretimize. Yine onun bilgeliðine göre,
bütün bavullarýný toparlayarak gelen bu tuhaf
misafirin sözünü ettiðimiz aðýr ziyareti, üç
ay sürermiþ. Ziyaretçimiz, bu üç ay boyunca
insanlarýn arasýnda fýrtýna gibi eser, etkileyici
ve çarpýcý bir gösteri sunarmýþ. Takvim sayfalarý Mart ayýný göstermeye baþladýðýndaysa,
gösteri malzemelerini tekrar toparlar, çantasýna doldurur ve ayrýlýrmýþ aramýzdan. Ayrýlýk
anýnýn, gergin bir havada mý yoksa hüzünlü
bir sahnede mi gerçekleþtiðine dair, bilgemizin bize aktardýðý açýk ve kesin bir not
yok; rivayetler muhtelif.. Soðuk ama çekici
misafirin, ayrýlýk anýnda, yaþlý gözlerle veda
ettiðini, çok üzüldüðünü, duygu yoðunluðu
yaþadýðýný söyleyenler de var, sürenin çabuk
geçtiðinden þikâyetle öfkelenip kýzdýðýný
belirtenler de. Tepkisiz, ama soðuk bir
bakýþla gitti diyenlere de rastlanýyormuþ,
arada bir.

K

Þükrü Mutlu KARAKOÇ

KAR TANELERÝ VE
KADINLAR
Sükûn ve Ýlgi Üzerine Bir Yazý

Konuyla ilgili bir diðer bilge, tabiat
cenaplarýnýn görüþlerine baktýðýmýzdaysa,
kýþ mevsiminin, dünyamýza yapacaðý ziyaret
için öyle günü belli, kesin bir tarih filan
yokmuþ. Belirtiler varmýþ sadece. Onun
geliþi, havada görülen deðiþikliklerden
anlaþýlýrmýþ. Ýnsanlarýn aklýný baþýndan alan
keskin soðuklardan, daðlarýn tepelerindeki
beyazlýklardan, ince, lapa lapa yaðan kar
tanelerinden..
Evet, bu ziyaretçi her seferinde insanlara, onlarýn beðenip beðenmediklerine
aldýrmadan, iki hediye ve yine onlarýn
isteyip istemediklerine bakmaksýzýn,
sayýsýz sürprizlerle gelirmiþ. Daha çok bu
hediye ve sürprizlerden anlaþýlýrmýþ misafirimizin geliþi. Tabi anlaþýlabilirse.
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Hâsýlý, bazen ansýzýn, bazen haberciler
göndererek gelirmiþ bu heybetli misafir. Kimi
zaman hazýrlýksýz yakalarmýþ insanlarý, kimi
zaman da onlarýn, kendisini, aðýrlýðýna yakýþýr
bir törenle karþýlamalarýna müsaade edermiþ.
Onun geliþi, týpký uzak diyarlardan gelen
aksakallý yaþlý dedenin, evde akþam olunca
valizini açýp, getirdiði hediyeleri heyecanlý
ama aðýr hareketlerle, bir bir torunlarýna
göstererek çýkarýþýna benzermiþ. Týpký bu
yaþlý dede gibi, misafirimiz de gelir gelmez,
bavulundaki iki hediyeyi çýkarýrmýþ, bakýn
size ne getirdim diye: Kar ve donduran
soðuk. Sonra hemen, bu hediyelerden her
yere daðýtýrmýþ.
Ýnsanlar, karý çok severlermiþ, ama
dondurucu soðuktan da bir o kadar
çekinirlermiþ. Bu nedenle olacak ki, bu misafire, onun duymadýðý yerlerde kara kýþ
adýný takarlar ve ona karþý biraz soðuk ve
ürkek davranýrlarmýþ. Týpký bir yabancýyý
gördüðünde, annesinin arkasýna saklanýp,
kenardan, ürkek ama dikkatli bakýþlarla onun
her hareketini süzen küçük bir çocuk gibi.
Ayný bu çocuk gibi, bir yandan tuhaf misafire
ilgi duyarlarmýþ insanlar; zira elinde kar
tanelerinden oluþan çok güzel bir hediye
paketi varmýþ. Bir yandan da çekinirlermiþ
ondan, ya getirdiði soðuklarla bizi dondurur
ve hasta ederse diye.
Sonra paketteki kar taneleri etrafa yayýlmaya baþlayýnca, korkularýný unuturlar, git
gide bu soðuk misafire daha fazla ilgi duymaya baþlar ve ona doðru iyice
yaklaþýrlarmýþ. Zira kar taneleri, ilgiyi,
sükûnu, güzelliði, temizliði, masumluðu,
yumuþaklýðý, þefkati, renkliliði, esnekliði,
huzuru, fedakârlýðý ve sýcaklýðý ifade
edermiþ hayli tuhaf bir þekilde. Týpký
kadýnlar gibi!
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Son cümle biraz, ne birazý, son derece
ilginç bir kafa karýþýklýðýna yol açsa da, hýrçýn

misafirin geliþiyle ilgili hikâyeye nihai noktayý böyle koyuyor bilgemiz. Kafalarda yeni
soru iþaretleri býrakarak ve keþfedilecek yeni
anlam adalarýna iþaret ederek..
Acaba ihtiyar bilgemizin, kar tanelerinin
arkasýnda saklý dünyayý izhar etmek için
kurduðu bu cümle, tersten bir çabayla, kadýnlarýn dünyasýna bir mum ýþýðý tutmak için
vesile olabilir mi? Kadýnýn ruh dünyasýyla
kar taneleri arasýnda ne tür bir iliþki var ya
da kurulabilir? Bunun için kar tanelerinin,
semadaki uzun süzülüþlerinin ardýndan
yeryüzüne düþüþlerine kadar geçen yolculuklarýný izlemek, yol gösterici olabilir belki.
Ýzlemek bizden, tevfik Allahtan Baþka ne
denebilir ki

Kar Taneleri ve Kadýnlar
Havalar soður, güneþ elinden tuttuðu
ýþýklarla artýk aramýzda daha az görünmeye
baþlar, gündüzleri bulutlarýn ardýna sanki bir
daha hiç görünmeyecekmiþ gibi saklanýr.
Akþamlar çabuk olur. Aðaçlar sararan yapraklarýný bir bir döker. Evlerin bacalarýndan
dumanlar yükselir. Sobalarýn üzerinde çaylar
demlenir. Pencereler buðulanýr. Rüzgârlarýn
uðultulu sesi kesik kesik duyulmaya baþlar.
Derken, ortalýðý derin bir sessizlik kaplar.
Beklenen misafir, Kýþ, gelir. Ve kar taneleri
semadan arza dökülmeye baþlar.
Beyaz, bembeyaz kar tanelerine ilk,
gökyüzünden heyecanlý, ürkek, kararsýz tavýrlarla yere inmeye, daha doðrusu yaðmaya
çalýþýrlarken þahit oluruz. Kendi halinde
dolaþýrcasýna, bir yaðýþtýr bu. Kapalý havada
biraz gezinti yapmaya çýkmýþ gibi bir halleri
vardýr o görüntülerinde. Sanki öylesine
takýlýyoruz iþte havasýndadýrlar. Týpký kadýnlar gibi! Kar taneleri, bu yaðýþ esnasýnda
hiç ama hiç, tek yönde hareket etmez; çýktýklarý yönde, biz buradan aþaðý dümdüz

gidelim de varalým þu varacaðýmýz yere
demezler. Kafalarý biraz karýþýkmýþ gibi,
yolda akýllarýna bir þey takýlmýþ gibi dalgýn
bir halde uçuþurlar, yere inene kadar. Tavýrlarýndan, þu yönde mi gitsek acaba, hayýr
belki de kuzey yönünde gitmeliyiz, en iyisi
mi biz þu yönden gidelim. Doðru mu gidiyoruz acaba? türü bir kararsýzlýk, belirsizlik
ve tereddüt okunur hep.
Yolculuklarý boyunca, saða sola, aþaðýya
yukarýya, doðuya, batýya, kuzeye derken
aniden güneye, ana yönlere, ara yönlere,
bilinen hatta adlarý henüz bilinmeyen hemen
her yöne girip çýkarlar. Aþaðý doðru yaðarken
birden, geride bir þeyini unutmuþ gibi yukarý
doðru yaðmaya baþlarlar. Yukarý doðru da
yaðýlýr mý hiç diyeceksiniz biliyorum, ama
manzara böyle. Tam o esnada siz, afallayan
bakýþlarla, içinizden Allahým! Bu kar tanesi,
ne yapýyor böyle demeye çalýþýrken, bu kez
bizimki saða doðru inmeye baþlar. Geri dönmekten vazgeçmiþtir; artýk içinden ne
geçtiyse.. Biraz o yönde devam eder, sonra
yeniden þaþýrtýr bakýþlarýnýzý. Bir ara bu,
halinden memnun edasýyla dolaþan kar
tanelerinin gerçekten yere inip inmeyeceklerinden þüphe duymaya baþlarsýnýz. O arada
tuhaf sorular da yaðmaya baþlar zihninize:
Sahi bu kar tanelerinin hepsi yere iniyor
mu ola ki; yoksa aralarýnda, tam da yolu
yarýlamýþken, tüm masumluðuyla ben inmeyeceðim ya, inmeyeceðim iþte itirazlarýyla, geri dönen veya farklý bir gezegene giden
yaramaz, aksi, nazlý, oyunbozanlýðýnda bile
çocuksu bir þirinlik bulunan þýmarýklar da
var mýdýr?..
Sonuçta, yeryüzünde mevcut pusula
yönleri ve dahi Hollywood filmlerindeki
gözü pek kahramanlarýn sýkça kullandýðý
saat yönleri bile yardýmcý olamaz, kar
tanelerinin gökyüzündeki hareketlerini kestirmenize. Ýnanýr mýsýnýz, gökten yere inene
kadar, kaç kez yön deðiþtirdiklerini bir Allah

bilir. Kendilerine sorsanýz, her zaman içlerinden geldiði gibi davrandýklarýný, dolayýsýyla davranýþlarýnýn çetelesini tutmamla
ilgilenemediklerini söyler ve eklerler: onu
da insanlar yapsýn!
Ýnsanlarýn, kar tanelerinin bu serbest,
hesapsýz kitapsýz, hemen her yönü ziyaret
edip tüm yönlerin gönlünü alan dolambaçlý
gezintilerinden þikâyetle, keþke hep dümdüz
yaðsalar diye direttikleri olur mu dersiniz?
Hiç sanmam!
Ýsterseniz þöyle bir tenhaya çekip, bir
kaçýna sorun. (Ama canlarý sýkkýnken deðil
ve bir de Ýngilizlerin istasyon giþesinde yazdýðý
gibi ikinci kez düþündüðünüzde  diye
baþlayarak.) Yok caným, daha neler, öyle de
olmaz ki! Bakmayýn siz, bizim arada bir
duyulan þikâyetlerimize; biz kar tanelerimizin
davranýþlarýndan memnunuz; onlarý öylece
seviyoruz. demezlerse, bu satýrlarýn yazarýnýn
üstüne karlar yaðsýn.
Peki, kar tanelerinin sergilediði bu renkli
hal, kötü müdür? Tez elden cevap buyrulup, müsâb oluna denecek olursa, iki sevaptan az almama beklentisiyle ictihad etmek
istiyorum, el Cevap: Asla ve kata!
Ýlginç, farklý ve garip olduðu söylenebilir
belki, ama bu hal kesinlikle kötü olamaz.
Aksine çok iyi ve güzeldir. Hafif eðik bir
baþla, dövecekmiþ gibi çatýlmýþ kaþlarýn
altýndan, biraz kýzgýn, biraz müstehzi
Neden? diye sormaya çalýþan bakýþlarýn
yükseldiðini hissediyorum sanki. Bu
bakýþlar altýnda daha fazla ezilmeden
gerekçeli kararýmýzý açýklayalým, müsaade
buyrulursa:
Efendim, her þeyden önce, Yaratan öyle
yarattýðý için iyi ve güzeldir bu haller. Zira
O, (c.c.) yarattýðý zaman, en güzel þekilde
yaratýr; bir ahenk, bir denge ve nizam içinde.
Arz üzerinde hareket eden hiçbir varlýðýn,
tek baþýna, ölçü ve dengenin timsali olmadýðý,
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ancak ve sadece, kurulu bir ahenk ve dengenin tamamlayýcý bir parçasýný teþkil ettiði
hatýrlanýrsa, durum daha açýk olarak
anlaþýlabilir kanýmca.
Bu amentü eksenli cevabýn ardýndan,
bir de þunlarý söyleyelim:
Hayat dediðimiz alan, tek düze, sabit,
katý, sert, keskin, kararlý, deðiþmez, dönüþmez
tutumlar, burnunun doðrusuna giden
davranýþlar, aynýlýklar üzerinden yürümüyor.
Çok yönlü, insan havsalasýnýn alamayacaðý
boyutlarda karýþýklýklar ve karþýlýklý
etkileþimler yumaðýndan örülü o. Dünyayý
anlamlý ve yaþanýlýr kýlan þey, çeþitlilikler,
yenilikler, deðiþiklikler, belirsizlikler, canlýlýklar, heyecanlar, esneklikler, renklilikler,
tereddütler ve zenginliklerdir. Ýnsaný, hayata
baðlayan, canlý ve dinamik tutan da bunlardýr.
Mükemmele ulaþmak ve kemale ermek denen
þey de, hayatýn içinde bu tuhaf girdaplardan
geçerek yol almak deðil midir zaten? Hatta
imtihanýn sýrrý da, bu çeþitlilik ve renklilik
arasýndan menzile ulaþmaya çalýþmakta saklý
deðil midir? Ýþte en belirgin örneklerini kar
taneleri ve kadýnlarda gördüðümüz çeþitlilik
ve çok yönlülük, hem katý ve sabit duruþlarýn
sýkýntý ve buhranlarýndan kurtarýr insaný, hem
de hayatýn ve büyük imtihanýn sýrrýna dair
önemli ayrýntýlar fýsýldar ona.
Gözünü bir noktaya diken ve o noktanýn
sonunu görmekten baþka bir þey düþünmeyen
sert, keskin bakýþlar için, hep ayný yönde,
ayný uygun adýmda yürümek rahatlatýcý olabilir, ama Herkül Millasýn tereddüt yazýsýna
atýfla söylersek, mutluluk, huzur, uyum, barýþ,
saðlýk, sevgi, ilgi, þefkat gibi þeyler için,
çok yönlülük ve tereddüt, tek yönlü ve kararlý
eylemlerden daha yararlý olabilir..
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Konuyla ilgili fetvamýz ve açýklamasý
bitti. Biz kar tanelerine geri dönelim; heyecanla bizi bekliyorlar zira!

Kar Taneleri: Gizemlerin Dünyasý
Binlerce hatta milyonlarcasý havayý dolduran beyaz kar taneleri, asla birbirlerine
benzemezler. Týpký kadýnlar gibi!.. Geriden
bakýldýðýnda hepsinin beyaz, hepsinin altý
kenarlý, her birinin su asýllý olmasý, insanda
bunlarýn hepsi ayný fikrini uyandýrsa da,
yakýndan bakýldýðýnda her biri farklý özelliklere, þekillere, tavýrlara, deðiþik simalara
sahiptir. Yine, bu güzel, beyaz tanelerinin
semadaki ele avuca sýðmaz, etrafýndakileri
umursamaz, kendi halindeki ince, narin, nazlý,
tedirgin, yumuþak gezintileri bunlar hiç
deðiþmeyecek fermanlarýnýn okunmasýna
aracýlýk etse de, aslýnda her biri ayrý bir incelik,
ayrý bir yumuþaklýk ve ayrý bir naz u niyazla
gösterir kendisini; ben senin bildiðin kar
tanelerinden deðilim dercesine..
Fakat biraz melamî meþreptir bu kar taneleri, týpký kadýnlar gibi. Uzaktan bakýldýðýnda
farklýlýklarýný gizlerler hep. Ýnsanlarýn bu
farklýlýklarý keþfetmek için uðraþmalarýný, bu
uðraþ esnasýnda mümkünse kýrk kuyudan
kýrk bir kova su getirmelerini isterler. Böylece,
bu farklýlýklarýyla uzun uzun ilgilenilmesini
beklerler. Havada, yere inmeyecekmiþ gibi
dolaþmalarýnýn bir nedeni de budur sanki. Ýþin
tuhafý, hatta en þaþýrtýcý olaný, böyle bir istek
ve beklentilerinin olduðunu da gizler, deðiþik
kisvelere bürürler, dahasý bundan büyük bir
zevk duyarlar.. Ne yaparsýnýz, isteklerin de,
önceden kestirilemeyen meçhul bir kaderi var
demek ki.
Bu belirsizlik içinde siz, onlarýn sýrf
kendilerine özgü bir halini anlayýp keþfetmeye
çabalarken, farkýnda olmadan yeni bir özgün
hal sorusunun, derin bir kuyunun içine
düþersiniz. Bir ara, bu farklýlýklarý keþfetme
yolunda boðulacakmýþ gibi olduðunuzu
hissederken, içinizden bir ses yetiþir imdadýnýza:  bunlarýn hepsi ayný de ve kurtul. Yoksa
o farklýlýklarýný keþfetmek için didindiðin kar
taneleri bile kurtaramayacak seni!

Ne yaparsýnýz? Aslýnda gönlünüz razý
olmasa da tamam bunlarýn hepsi ayný der
ve boðulmaktan kurtulduðunuz için dualar
edersiniz. Siz bu yeni iman ile yola devam
ederken, ben farklýyým, ben farklýyým diyen
kar taneleri gözünüzün, baþýnýzýn üzerinden
yaðar durur, itikadýnýzý ve sabrýnýzý sýnarmýþ
gibi. O esnada, dayanamayýp, bir yandan
imanýnýzýn zayýflamasýndan korkarken bir
yandan da aslýnda bunlarýn her biri farklý
mý ne? türü bir þüpheye karþý tuhaf bir
yakýnlýk duyarsýnýz. Biraz bu þüphe uyandýran
sorunun ardýndan gidersiniz. Sonra durur,
baþýnýza gelecek dehþetli akýbeti hatýrlar ve
tövbe, estaðfurullah, ne yapýyorum ben
böyle, boþ ver, bunlarýn hepsi ayný, hayatta
ilgilenip kafa yorulacak baþka iþler var,
buraya takýlýp kalmayalým, zaten birbirine
benziyor bunlar diyerek yeniden iman tazelersiniz. Malum, insanýn imaný zor zamanlarla sýnanýrmýþ hep. Bu sýnamanýn nerede,
ne zaman, nasýl ve hangi beklenmedik
þartlarda insanýn karþýsýna çýkacaðýna dair,
el hak, kimsenin bir bilgisi yoktur. Kar tanelerinin hatta kadýnlarýn bile..
Hazýr burada, beyaz tanelerin farklýlýk
gösterilerine ve naz perdesiyle örtülü
isteklerine kadar gelmiþken, onlarýn
ilgiye olan tutkularýna da uðramadan
geçmeyelim.

Ýlginin Cazibesi
Karakterlerini, istek ve beklentilerini,
örterek, susarak, saklayarak dile getiren kar
taneleri, tarifsiz ilgi beklentilerini de yine
ayný yolla, umursamayan sessizlikle ifade
etmeyi seçerler. Týpký kadýnlar gibi! Onlar,
yere düþmeye hiç niyetleri yokmuþ gibi havada uçuþup, gökten nazlý nazlý yaðarken,
biryandan siz bize aldýrmayýn, iþinize bakýn,
biz hep böyle yaðar dururuz iþte, sizin önemli
iþleriniz vardýr, alýkoymayalým biz türünden,

insanlarýn ilgisini hiçte umursamayan bir eda
ile takýlýrlar. Diðer taraftan da, insanlarýn
baþýnýn tatlý ve güzel belasý, sevimli ve sempatik hayaleti, iyi kalpli kâbusu gibi, beyaz
bir sis perdesi halinde onlarýn hayatlarýnýn
üstüne çöker, gözlerinin önünü, adýmlarýný,
yollarýný kapatýr ve tüm ilgiyi üzerlerine
çekerler. Umursamazlýðýn büyüleyici cazibesi
böyle bir þey her halde.. Hâsýlý zavallý insanlar, bu beyaz kar taneleri tüm efsunuyla
yaðarken, baþka bir þeyle ilgilenemezler
kolay kolay.
Bu esnada hasbelkader, bir yanlýþlýk yapýp, muhterem kar tanelerinin siz bizi
aldýrmayýn sözlerine dayanarak, baþkaca
þeylerle ilgilenmeye kalkýþan parlak zekâlý
ve saf görünüþlü, gafil insanlar çýkacak olursa, iþte o zaman kýyametler kopar! Bu durumda hayatlarýnýn en büyük hatasýný yaptýklarý, bizzat kar taneleri tarafýndan bildirilir
kendilerine acý bir þekilde. Zira bu durumda
kýskanç kar taneleri, küçücük bir tavrý dahi
doðru dürüst anlayamayan bu gafil bilgenin
kafasýna-gözüne, aðzýna-burnuna yaðmaya
baþlar, bütün þiddetiyle. Hesap soruþ yöntemleri bile duygusal olan bu beyaz kar taneleri
böylece, nasýl ilgi göstermezsin sen bana
bakayým ha demeye getirirler. Týpký saf
görünüþlü küçük bir erkek çocuðunu, istediði
þeyi yapmadýðý için kenara sýkýþtýrýp, hesap
soran, sigaya çeken, itip kakan, ara ara ne
yapayým ben sana þimdi he diye bakýþlarýný
sertleþtirmeye çalýþan küçük ve hýrçýn bir
kýz çocuðu gibi.
Tabi bu nazlý isyana, þefkatli itip kakmalara dayanamayan anlam dehasý
dostumuzun zihninde keskin þimþekler
çakar; sonuçta sevgi ve ilginin kitabýný
yazmaya koyulan âlim edasýyla piþmanlýklar
içinde saldýrýlara teslim olur. Yine o arada
dostumuz hala parlak fikirler peþindedir;
içinden, aradýðý þeyin aslýnda bir anlam
dedektifi olduðunu düþünür, ama böyle bir
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meslek sahasýnýn henüz açýlmadýðýný hatýrlar
acý bir þekilde. Fakat filozof olma yolunda
ilerleyen dostumuzu bekleyen daha büyük
bir sürpriz vardýr az ilerde.
Ýnsan tarafýndan kendilerine gösterilen
kayýtsýz-þartsýz ilgiye dayanamayan küçük kar
taneleri, bu büyük jesti, asla karþýlýksýz býrakmazlar. Zira kar taneleri de vefalý varlýklardýr.
Duygu ve sevgi deryasý bu taneler, zorla da
olsa bütün ilgiyi üzerlerine çektikten sonra,
mutluluktan havalara uçarlar; belki de
gökyüzünde uzun uzun uçuþmalarýnýn, yere
hiç inmek istemezmiþ gibi savruluþlarýnýn bir
nedeni de bu, kendilerine gösterilen ilginin
verdiði baþ döndüren mutluluk ve sükûndur.
Bu durumda heyecanlý, yerinde duramayan,
kýpýr kýpýr, neþeli bir halle insanlarýn boynuna
sarýlýrlar. Kollarýna girerler. Baþýný okþarlar.
Sevgi dolu gözlerle bakarlar onlarýn gözlerine.
Sevgi adýna, huzur adýna, sýcaklýk ve sükûn
adýna her ne üflendiyse hamurlarýna, kalplerine,
ruhlarýna, hepsini paylaþýrlar insanla. Yumuþak
dokunuþlar, süzülen bakýþlar, ürkek ve nazlý
tavýrlarla sarýp sarmalarlar insaný. Seni çok
seviyorum diye fýsýldarlar dinleyenlerin kulaðýna. Ýnsanlar bu sevgi ve ilgi gösterisinden
bembeyaz olur; her taraflarýný beyaz bir sevgi
halesi sarar adeta. Hatta bir ara insanlarýn bu
yoðun sevgi bulutunda boðulmak üzere olduklarýný bile zor fark eder kar taneleri. Olanlarý
birbirine baðlamaya çalýþan insanýn zihninden
þu parlak cümle geçer; demek ki, kar tanelerinin sevgisi ayrýntýda gizli. Ýlgileri de nazlarýnda ve inceliklerinde. Týpký Týpký kadýnlar gibi 

Bitirirken:
Çapraz ateþe doðru son birkaç söz
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Çöken gece, yaðan yaðmur ve kar
taneleri Ýnsaný, hayat üzerindeki anlam
keþfi için derin yolculuklara çýkaran, ona
anlamýn kalýn perdelerini belli noktalara

kadar aralama (veya sadece hissetme)
fýrsatý sunan üç mistik ve gizemli bilge. Bu
üç sûfî ile kadýn ruhunun kesiþtiði yerse,
anlam ve duygu dünyalarýndaki derin zenginlik ve yoðunluk.
***
Hayat, beþikle mezar arasýnda nefes sayýsý
belli bir müzikse þayet, bu müziðin naðmesi,
melodisi ve ritmi, kar tanelerinde somutlaþan
kadýnlardýr. Ve söylenen müziði anlamlý,
anlaþýlýr, dinlemeye deðer kýlan da, bu melodi
ve ritimdir. Yükselen, alçalan, bir süre düz
akan, sonra yeniden kývrýlan, ince naðmelerden geçen, ilgi ve özen bekleyen, her biri
farklý bir güzellik saklayan, kalpleri heyecanlandýran, hüzünlendiren, neþelendirip
üzüntülere salan, þaþýrtan, güldüren, aðlatan,
bazen yoran, çoðu zaman dinlendiren, hasýlý
tüm insanlýk hallerini ayrý ayrý tattýran bir
melodi ve ritim.. Baþkasý deðil.
***
Mevsimlerden kýþ! Ve dýþarýda, her kýþ
mevsiminde yolunu beklemekten zevk duyduðumuz kar taneleri topraðýn üstüne
yaðmaya devam ediyor. Yeryüzündeki
öyküsünü, sahip olduðu engin duygularla
tekrar tekrar anlatýyor.
Ve bu satýrlarýn yazarý, böyle bir yazýdan
dolayý, bir tarafta sert erkek tavrý
(ataerkil kelimesini kullanmayacaðým)
diðer tarafta haþin feminist yaklaþým ve
tam karþýda ise aðýr adam tarzýndan oluþan
üçlü bir cephe arasýnda, çapraz bir ateþe
tutulabileceðinin farkýndadýr. Ama bu
ateþlere karþýlýk vermeyecektir. Yalnýz bir
tek sözü vardýr:
O, burada, kutsal bir kitap yazmamýþtýr.
Týpký yaþayan her fani gibi 

ATÖLYE/ÝKTÝBAS

W. Kozak
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umhuriyetin ilk on yýllarýnda
demiryolu politikasý ya da o günkü
deyiþle "millî þömendöfer siyaseti"
"millî" politikalarýn baþýnda yer aldý.
Demiryolu birçok yönden çaðdaþlýðý, "modernite"yi simgeliyordu. 19. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Türkiye'de döþenmeye
baþlanan demiryollarý cumhuriyet
hükümetleri sýrasýnda hýz kazandý. 40'lý
yýllarýn sonlarýna kadar ülke, yine o günün
deyiþiyle demir aðlarla örüldü.

C

Cumhuriyet Türkiye'sinin demiryollarýna
önem veriþinin deðiþik nedenleri vardý.
Kuþkusuz askeri strateji baþta geliyordu.
Üniter bir devlet, ancak ülkenin dört bir
yanýnýn ulaþýlabilir olmasýyla baðlantýlýydý.
Doðu Anadolu demiryolundan yoksundu.
Daha doðrusu, dýþ siyasal dengeler nedeniyle
Osmanlý döneminde bu yörelere demiryolu
döþenmesi önlenmiþti. 19. yüzyýldan beri
ordu sevkýyatý demiryoluyla yapýlýyordu.
Rusya güney sýnýrlarýný güvence altýna
almak için Osmanlý'nýn Doðu Anadolu'da
demiryolu döþemesini önlemiþti. Demiryolu
uzun yýllar "düvel-i muazzama" arasýnda
çatýþma gerekçesi oldu. Son yýllarda birçok
araþtýrmacý, Almanlarýn döþediði Baðdat
Demiryolu'nu ve Amerikalýlarýn Doðu ve
Güneydoðu Anadolu için düþündükleri Chester Projesi'ni siyasal boyutlarýyla enikonu
tartýþtý.

Prof. Dr. Zafer TOPRAK

CUMHURÝYET, DEMÝRYOLU
ve LAÝKLÝK:
BÝR MODERNÝTE
METAFORU1
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Öte yandan, demiryolu döþenmesi büyük
ölçekte bilgi, beceri ve yatýrým gerektiriyordu.
Bu nedenle Osmanlý demiryollarý yabancýlar
tarafýndan yapýlmýþ ve iþletilmiþti. Cumhuriyet, daha kuruluþ yýllarýnda demiryolunun
önemini kavramýþtý. Bu denli stratejik bir
ulaþým aracý yabancý ellere býrakýlamazdý,
demiryollarý kýsa sürede millileþtirilmeliydi.
Ayrýca yeni demiryollarý döþenmeli, ülkenin
sýnýr boylarý Ankara'ya baðlanmalýydý. Mali
olanaklarýn en kýsýtlý olduðu bir evrede,
cumhuriyetin ilk on yýllarýnda, Osmanlý'dan

devralýnan 4000 kilometre demiryoluna bir
4000 kilometre daha eklendi.
Stratejik kaygýlarýn ötesinde, ülke ekonomisinin kalkýnmasý için de demiryollarý öncelikli ulaþým aracýydý. Demiryolu, iç pazarýn
ana arterlerini oluþturacaktý. Demiryolu sayesinde ülkenin dört bir yanýyla baðlantý kurulabilir, iç pazar bütünlenebilirdi. Ýki dünya
savaþý arasýnda ekonomik nedenlerle içe kapanan çoðu ülke, kendi yaðýyla kavrulmaktan
baþka çare bulamamýþtý. Türkiye de bundan
böyle ihtiyaçlarýný, dýþa muhtaç olmaksýzýn
yerel kaynaklarýndan karþýlamak zorundaydý.
Buðdayýný, þekerini, pamuðunu kendi üretecek, ülkeyi en azýndan "üç beyaz"da dýþa
muhtaç býrakmayacaktý.
Öte yandan, 30'lu yýllarýn sanayi planlarýyla demiryolu güzergâhlarý arasýnda yakýn
bir bað vardý. Ýki dünya savaþý arasý, özünde
gizil bir "savaþ ekonomisi" dönemiydi. Her
türlü ekonomik karar stratejik kaygýlarla
alýnýyordu. Sýnai kuruluþlar Anadolu'nun
içerlek yörelerinde kuruluyor ve demiryolu
ile pazarlara entegre ediliyordu. Karabük
Demir Çelik Fabrikasý ne kömüre ne de
demire yanaþabilmiþ, iki cevherin ortasýnda
bir yerde kurulmuþtu. Demiryolu, özellikle
Doðu Anadolu için ayrý bir anlam taþýyordu.
Savaþlar sýrasýnda Anadolu'nun hayvan varlýðý büyük bir darbe yemiþ, dörtte bir oranýna
düþmüþtü. Besiciliðin geliþtirilmesi için
demiryolu þarttý. Erzurum yaylalarýndan
Trabzon'a sevk edilen hayvan sürüleri uzun
yürüyüþlerde telef oluyordu. Nitekim demiryolunun önce Sivas'a, ardýndan Erzurum'a
varýþý büyük bir coþkuyla karþýlandý.
Ancak tüm bu gerekliliklerin ötesinde,
demiryolunun bir de simgesel önemi vardý.
Demiryolunun gittiði yöreye "cumhuriyet"
ve "devlet" de gidiyor, Ankara'nýn iktidarý
ulaþmýþ oluyordu. Her yeni istasyon cumhuriyetçi söylemin güçlenmesine vesile oldu.
Cumhuriyet, demiryolu ile görünür oldu,

kitlelere ulaþtý. Demiryolu bir anlamda o gün
için "modernite"ydi. Geleneksel toplumsal
d o k u l a r ý ç ö z ü y o r, " u h r e v i l i k " t e n
"dünyevi"liðe geçiþi simgeliyordu. Demiryolu birçok yönüyle çaðdaþ deðerleri ifade
ediyordu, nitekim Türkiye'de zaman ve
mekân anlayýþýný kökten dönüþüme uðrattý.
"Ezanî vakit" diye bilinen, günü beþ
namaz vaktiyle algýlayan ve günbatýmýný saat
12 diye belleyen zaman kavramý, demiryolu
tarifeleriyle geri plana itildi. Alafranga saate,
güneþin tam tepe noktada olduðu aný 12
olarak gören "zevâlî vakit"e, demiryollarý
ile geçildi. Tren kalkýþ ve varýþlarýndaki
dakiklik, demiryolunun ulaþtýðý coðrafyalarda
günü yirmi dört saate bölen ve hava kararmasý
ve aydýnlanmasýyla iliþkisi olmayan bir zaman anlayýþýný zorunlu kýldý. Demiryolunun
Türkiye'ye geliþiyle birlikte insanlar çifte
"zaman"la yaþamaya baþladý. Týpký eðitim,
adalet ve benzeri düzenlemelerde olduðu
gibi, bir boyutu Ýslam, diðer boyutu Batý
olan bir ikilem, demiryoluyla "zaman"a da
sirayet etti. Mektep-medrese yanýnda rüþtiyeidadi ve din esasý üzerine kurulu þer'î mahkemeler yanýnda nizami mahkemeler ne tür
bir yeniliði simgeliyorsa, "ezanî vakitle
günü yirmi dört saate bölen "zevâlî vakit"
de ayný iþlevi görüyordu.
Keza, kurulduðu evrede kalkýþ zamaný
tarifelerde "ikindi vakti", "akþamüstü" terimleriyle yer alan Þirket-i Hayriye vapurlarý
dakik olma gereði duydular. Kýsaca, çaðdaþlýk
zamana duyarlýlýðý gerektiriyordu. Tren dakik
olmalýydý, vapur dakika ile kalkýp varmalýydý.
Saat kavramý bundan böyle dakika ile takviye
edilmiþti. Özellikle demiryollarýnda geliþ
gidiþin tek hat üzerinden gerçekleþtirildiði
düþünülürse, bu dakikliðin demiryolu
yönetimleri için ne denli önemli olduðu ortaya
çýkýyordu. Demiryolunun uðradýðý yörelerde
kýsa sürede "zevâlî" saate geçildi.
Ancak bu geçiþ sancýlý oldu. Zamanda
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ikilem sorun olmakta gecikmedi. Ülkenin
dört bir yanýndaki farklý "gün batýþý",
günümüzde iftar vakitlerindeki farklýlýklar
gibi birkaç kilometrelik mesafelerde bile
saati farklý kýlýyordu. Bu, doðal olarak dakiklik gerektiren kimi alanlarda karmaþaya
neden oldu. Ordu bünyesinde, savaþ alanlarýnda harekât planlarýný olumsuz etkiledi.
Balkan Harbi'ndeki yenilginin nedeni, bu
farklý zaman anlayýþýna baðlandý. Harekât,
komutanlarýn zaman anlayýþýna göre
deðiþiyor, uyum içersinde davranamýyorlardý.
Nitekim Balkan Harbi'nin ikinci evresinde
ordular "ezanî vakti" býraktý. Komutanlara
bundan böyle "zevâlî vakit"i kullanacaklarý
emrolundu. Cumhuriyetle birlikte gündeme
gelen devrimlerden biri, laik bir toplum inþa
sürecinin bir parçasý olarak "zevali" vakit
oldu. Ülkenin dört bir yanýnda çaðdaþ zaman
anlayýþý hâkim kýlýndý. Demiryolu ile
baþlayan zamanýn dönüþümü, Cumhuriyetle
birlikte bir "inkýlap" niteliði kazandý.
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Demiryolu Türkiye'de zaman kavramýný
deðiþtirirken, mekâný da geniþletiyordu.
Toplumu "dünyevileþtiren etkenlerden biri,
yine demiryoluydu. Tren ufkun ötesini
simgeliyordu. Kasaba þehre baðlandý; þehir
baþkente, ülke dýþ ülkelere. Osmanlý nüfusunun büyük bir çoðunluðu köyünün ya da
kasabasýnýn dört beþ kilometrelik çevresi ile
yetinirken, þimdi birkaç saat içersinde onlarca
kilometre ötelere ulaþabilme olanaðýna sahip
olmuþtu. Nüfus hareketlilik kazanmýþ, yöre
insaný kimi ihtiyaçlarýný yöre pazarlarýnýn
ötesinde, þehirden karþýlýyordu. Pazarý
geniþleten demiryoluydu. Tren seferleri pazara etkinlik getirmiþ, geçimlik ekonomileri
çözmüþ, insanlara para ekonomisinin üstünlüðünü kanýtlamýþtý. Bundan böyle demiryolu
ile parasallaþma uyum içersinde gidiyordu.
Dolaþýmdaki para, demiryolu ile birlikte
artýyor, dolaþýmý da hýzlanýyordu. Tren seferleriyle Anadolu insaný "ahret"in ötesinde,
"dünyevi" hazlar peþinde koþmaya baþlamýþtý.

Demiryolunun "modernite"nin simgesi
oluþunun bir baþka kanýtý da, istasyonun
kamusal alan anlayýþýna farklý bir bakýþ
getirmesiydi. Kasaba insaný, büyük bir
ahenk içinde çalýþan demir yýðýnýný görmek
için istasyona gidiyordu. Ýstasyon bir cazibe
merkeziydi ve zamanla, caminin çevresinde
oluþan kamusal alana rakip oldu. Osmanlý'da
"Ýslam" kentinin odak noktasý cami idi.
Caminin iç ve dýþ avlusu kamusal alaný
simgeliyordu, iktidar odaðý, cami mekâný
ile yakýndan baðlantýlýydý. Cami imamý
yörede "uhrevi" olduðu kadar "dünyevi"
bir iþlev de görüyordu. Din ile devlet iç içe
geçmiþti. 19. yüzyýlda gerçekleþtirilen idari
reformlarla, cami imamýnýn iktidarýný yöreye
atanan kaymakam paylaþmýþtý. Demiryolunun kasabaya geliþiyle bu kez yeni bir
kimlik daha ortaya çýkýyordu. Oturduðu
mekânla, giyim kuþantýyla, düzenli aylýk
maaþýyla ve de "þapka"sýyla istasyon þefi
yörede "dýþ dünya "yý simgeler oldu, saygý
gördü.
Demiryolu istasyonlarý belki birçok yörede
hükümet binalarýna göre daha düzgün kesilmiþ
taþlardan inþa ediliyordu. Modern yapý
anlayýþý, yöreye demiryolu istasyonlarý ile
birlikte ulaþýyordu. Kapýsý, penceresi düzgün,
müstahkem inþaat cezp edici bir görünümdeydi. Duraðan bir toplumdan devinime, harekete
geçilirken demiryolu kadar bu dönüþüme
destek çýkan baþka bir maddi ortam
düþünülemezdi. Demiryolu, tren hareket demekti. Tren katarý anlýk bir görüntüydü. Gelip
geçiyordu. Bir film þeridi gibi insanlarýn
görüntüyü yakalayýp belleklerine nakþetmeleri
ilk kez trenle mümkün olmuþtu.
Demiryolu, eþyanýn yapýsýný da dönüþüme
uðrattý. Sanayi çaðý öncesi insaný, taþý, topraðý,
odunu keresteyi biliyordu. Ama bu devasa,
uzayýp giden, hareket eden nesne demirdendi.
Kýrsal kesime "demir çaðý"ný, demiryolu
sokuyordu. Belki de karasabandan demir

pulluða yönelim demiryolunun bir telkini,
demirle bu tür bir ünsiyet peyda etmenin
sonucuydu. Demiryolu bu nedenle seyirlikti.
Trenin geçiþi kýrsal kesimde beklenir, gözlenir
olmuþtu. Yöre insaný bacasýyla, dumanýyla,
tiz düdüðü ve istim sesiyle gelip geçen bu
demir yýðýnýný her gün özlemle bekliyordu.
Zamanla istasyon etrafý "tenezzüh" mekânýna
dönüþtü. Kahveler, çayhaneler trenin geçiþini
seyreyler oldu. Gar lokantalarý varlýklý zevatýn
uðrak yeriydi. Akþamcý taifesi, rakýlarýný gar
lokantasýnda yudumladýlar. Kýsaca, Ýslam
kenti cami çevresinde oluþurken, demiryolu
kasabanýn yerleþim anlayýþýný deðiþtirdi. Kent
ya da kasaba istasyona doðru yöneldi, istasyon
çevresi yoðunlaþtý. Pazar istasyon çevresinde
toplandý, çarþý istasyonla bütünleþti. Bir baþka
deyiþle, tren istasyonu toplumu laikleþtiren,
sekülerleþtiren bir öðe oldu, camiye alternatif
bir mekân yarattý. Ýstasyonun kendi "cemaat"i
vardý. Günlük alýþveriþ için istasyon çevresine
iniliyordu.
Ýstasyon yoðunluðu, kitleyi simgeliyordu.
Tren saati yaklaþtýkça istasyonun kalabalýðý
artardý. Kasaba sekenesi birbirini istasyonda
görür olmuþtu. Oysa o zamana kadar namaz
vakti, kasabanýn haftalýk pazarý ya da yýllýk
panayýrý dýþýnda bu tür bir birliktelik ender
görülürdü. Tren vakti, ülkenin o güne kadar
görmediði düzenli bir hareketlilik getirdi.
Türkiye'de demiryollarý kasaba kültürünü
köklü bir dönüþüme uðrattý.
Cumhuriyet Türkiye'sinin Anadolu'nun
baðrýnda kurulmasý, demiryoluna ayrý bir
önem kazandýrdý. Büyük Millet Meclisi
Ankara'da kurulmuþ, Milli Mücadele Ankara'dan yönetilmiþti. Bunun nedeni, Anadolu demiryolunun Doðu'da vardýðý son
noktanýn Ankara olmasýydý. Devletin inþa
sürecinde demiryolu önemli bir iþlev gördü.
Demiryolunu mali olanaklar elverdiði
ölçüde Doðu'ya itmek, "millî þömendöfer
siyasetinin ana ilkesini oluþturdu. Devlet

ricali bundan böyle yoðun bir biçimde
demiryolunu kullanýyordu. Osmanlý hanedaný Ýstanbul'da, payitahtta kapalý kalmýþ bir
yönetimdi, sultan ise Ýstanbul dýþýna ender
olarak çýkmýþtý. Oysa baþta Atatürk olmak
üzere, cumhuriyet yöneticileri çok daha
görünürdüler. Bir anlamda katýlýmcý bir
siyaset anlayýþýný benimsemiþlerdi. Kitleyle
iç içe olmak halkçýlýðýn gereðiydi.
Bu açýdan TBMM, Meclis-i Mebusan'dan
farklýydý. Milleti temsil, millete gitmeyi
gerektiriyordu. O günlerde en etkin ulaþým
aracý da demiryoluydu, Anadolu gezileri
demiryolunun ulaþabildiði yörelere yapýlýrdý.
Bu nedenle demiryolu güzergâhý siyasetin
atardamarlarýna dönüþtü. Demiryolu istasyonlarý kamusal alanýn ta kendisiydi. Anadolu'yu
demiryollarýyla turlarken, Gazi'yi taþýyan
trenin bir istasyona varýþý ya da Gazi'nin
trenle istasyondan ayrýlýþý yayýn organlarýnda
ana haber olurdu. Tüm devlet ricali, protokol,
dýþ ülke temsilcileri, asker, öðrenci, izci
istasyonda toplanýr, tören yapýlýrdý. Bakanlar
her seferinde þehrin dýþýndaki ilk istasyona
kadar Gaziye eþlik ederlerdi. Tren durmasa
bile güzergâhý çiçeklerle donatýlýr, zafer
taklarý kurulur, okul öðrencileri demiryolu
boyunca dizilir ve bayrak sallarlardý. Gazi'nin
o köy ya da kasabadan geçeceði yöre insanýna
önceden duyurulur, Gazi'yi görmek isteyen
halk tren güzergâhýna ya da en yakýn istasyona koþardý. Ýstasyonlar ayrý bir görkemi
ifade ediyordu, sanki bir mabetti; uygarlýðýn,
"modernite"nin mabedi.
Cumhuriyet döneminde devletle demiryolu
bir bütündü. Demiryolu devleti simgeliyordu.
Ulusal günlerde demiryolu týpký okullar gibi
süslenir, bezenirdi. Zafer taklarý demiryolu
hattý üzerinde kurulurdu. Lokomotifler çiçeklerle donatýlýr, ay yýldýzlar dört bir yana asýlýrdý.
Tren sanki demirden bir gelindi. Aslýnda bu
süs devletin taçlandýrýlýþý, hegemonik konumunun pekiþtirilmesiydi. Vagon penceresi,
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Gazi'nin fotoðrafýna birçok kez çerçeve oldu.
Gazi'nin Ankara garýnda ve Haydarpaþa'da
çektirdiði fotoðraflar halkla bütünleþen devleti
simgeliyordu. Demiryolu istasyonlarý bundan
böyle kamusal alanlarýn baþýnda yer alýyordu.
Ýstasyon, "demokrasi"nin ta kendisiydi. Devletle halk, demiryolu istasyonlarýnda
kaynaþýyordu. Karþýlama ve uðurlama törenleri cumhuriyet sembollerine dönüþecekti.
Demiryolunun devletle bütünleþmiþ imgesi çokpartili döneme kadar sürdü. Ýkinci
Dünya Savaþý ertesi Türkiye'nin ulaþým politikalarýnda köklü deðiþiklikler gözlendi.
Stratejik kaygýlar geri plana itildi. Karayollarý,
demiryollarý arterlerini köylere kadar
ulaþtýran bir aða dönüþüyordu. Ulaþýmda
artýk kömürden petrole geçiliyordu. Kýrsal
kesimin çözülüþü karayollarýyla daha da
hýzlandý. Nüfus artýþý göç olgusunu gündeme
getirmiþ, kentleþme baþlamýþtý. 50li yýllarda
devletin öncelikleri bu doðrultuda deðiþti.
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Çokpartili döneme geçiþle demiryolu da
önemini yitirdi. Türkiye'nin Batý demokrasileri safýnda yer almasý ve NATO þemsiyesi
altýna girmesi demiryolunun stratejik önemini
yitirmesine yol açtý, ülkede demiryolu çaðýnýn
son bulmasýna neden oldu. Demiryolu devletle o denli özdeþleþtirilmiþti ki, karayollarýna öncelik verilmesi sanki tek parti döneminin devletçiliðinin ölüm fermanýydý.
Bundan böyle Türkiye'de yerli kömürün
yerini ithal petrol alýyordu. Demiryolu
geçmiþle, dünün rejimiyle özdeþleþtirildi;
hantal, çað dýþý görüldü. "Modernite" bayraðý
karayolunun eline geçti. Birçok ileri sanayi
toplumunda demiryolu ve hýzlý trenler yeni
bir kimlik kazanarak kitle ulaþýmýnda önemli
bir yük kaldýrýrken, Türkiye'de kendi haline
býrakýldý. Demokrasi rüzgârý demiryollarýnýn
kaderini devletin imgesiyle bütünlemiþti.
Devlet-toplum ikilemi sanki demiryolukarayolu ikilemine dönüþmüþtü. Demiryolu
gericilikti, karayolu ileriyi simgeler oldu.

Oysa Cumhuriyet Türkiye'sinin
kuruluþunda devlet bütçesinin önemli bir
kýsmý demiryollarýnýn inþasýna ayrýlmýþtý.
Demiryollarýnýn millileþtirilmesi, dönemin
"milli iktisat" anlayýþýnýn bir uzantýsýydý.
Türkiye, demiryolu sayesinde Doðu Anadolu'yu ülkeyle bütünleþtirmiþti ve iç pazar,
demiryollarý sayesinde oluþmuþtu. Kendi
demiryolunu inþa ederek mühendisiyle,
iþçisiyle kendisine yeni bir kimlik
kazandýrmýþtý. Türkiye'de 40'lý yýllarýn sonuna kadar çaðdaþ, seküler toplumu en iyi
ifade eden metafor, "demiryolu"ydu.
Demiryollarýnýn görselliði her fýrsatta ön
plana çýkarýldý. Nitekim Atatürk'ün demiryolu seyahatleriyle ilgili fotoðraflarý belleklerde uzun yýllar yer etti. Gazi'nin naaþýný
Ýstanbul'dan Ankara'ya, Etnografya Müzesi'ne, çiçeklerle bezenmiþ ve Türk bayraklarýyla donanmýþ tren taþýmýþtý. Ýzmit'ten
Ankara garýna kadar tüm güzergâh bir
matem yerine dönüþmüþtü.

Dipnot
1- Bu yazý, Prof. Dr. Zafer Toprakýn Toplumsal Tarih
dergisinde [sayý 168, Aralýk 2007, s. 26-30] ayný baþlýkla
yayýnlanmýþ makalesidir.

abanzâde Ahmet Naim Bey'in
secdeden Hakk'a yürüdüðünü
öðreneli çok olmuþtu; dostlarýndan
Elmalýlý Hamdi Efendi'nin, vefatýna yazdýðý
meþhur tarih beytini de:

B

Verdi ser Hamdi bu tarihe cihan
Secdeden gitti Hûda'ya Naim
Fakat bu vefatýn arkasýnda rüyalarla, sayýlarla örülü çok katmanlý bir "müslüman tarihi"nin olduðunu yakýn zamanlarda öðrendim.
Ýþte bu "tarih"in tabakalarýný kendi kronolojisine göre deðil de benim öðrenme
seyrime göre tahkiye edeceðim.
1. 1933 Üniversite reformuyla tasfiye
edilenler arasýnda 1911 'den beri Darülfünun
felsefe grubu hocasý olan Ahmet Naim Bey
de vardý. Fakat Buhari muhtasarý Tecrid-i
Sarih tercümesi ve þerhi gibi büyük ve muhalled bir iþle iþtigal ediyor oluþu, bu tasfiyeyi
muhtemelen gözünde küçültmüþtü. Çok az
insana nasip olacak bir iþin, bir mazhariyetin
dünyasýnda yaþýyordu.
Tercüme "Hasta namazý" bölümüne
gelmiþti. Kendisi de hasta idi, kalp rahatsýzlýklarý gittikçe daha fazla kendini hissettiriyordu. Hadisin "[Efendimiz] sonra ikinci
rekâtta da evvelkisi gibi yapardý" kýsmýný
tercüme etti, muhtemelen öðle namazýnýn
geçmekte olduðunu farketti, metnin tercümesini tamamlamadan kalktý ve namaza
durdu, ikinci rekâtýn secdesinde de teslim-i
ruh etti (14 Aðustos 1934, Pazartesi). Hadisin
devamýný tercüme ederek tamamlayan merhum Kâmil Miras düþtüðü dipnotta þunlarý
söylüyor:
Prof. Dr. Ýsmail KARA

SECDEDE BULUÞAN
ÖYKÜLER1

Mütercim merhumun müsveddesi burada
hitam buluyor. Bu hadisin tercemesi tarafýmýzdan ikmâl ve izah edilmiþtir. Bir seneden
fazla bir zamandan beri hasta bulunan merhum, 1934 senesi Aðustosunun 14üncü Pazartesi günü öðle namazý kýlarken ikinci rekâtte
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secdede teslim-i ruh etmiþti. Salât-ý marîza
(hasta namazýna) dair olan yukarýki hadisin
tercemesi ikmâl edilmeyip de ikinci rekâtte
býrakýlmasiyle hâdise-i vefatýn bu suretle
vukuu arasýnda aþikâr bir alaka vardýr. Cenabý
Hak ilâhî rahmetine müstaðrak buyursun.
Âmin.2
2. Cinuçen Tanrýkorur aðabeyin cenazesinde (29 Haziran 2000) duyduðum bir
rüyayý ve tabirini daha yakýn bir kaynaktan
tahkik etmek ve detay bilgiler almak için
Sadettin Ökten aðabeye açtým; onun verdiði
bilgilerle daire geniþledi. Þöyle ki: Merhum
Naim Bey, Tecrid tercümesinin daha
baþlarýnda iken hastalýklarý yüz gösterince,
tercümeyi bitirip bitiremiyeceðine dair tereddütlere düþmüþ ve iþaretler almak üzere
istihareye yatmýþ. Âlem-i manada Peygamber Efendimiz'i görmüþ. Fatih Camii'nde
Efendimiz namaz kýldýrýyor, Naim Bey de
ilk safta cemaatý arasýnda. Efendimiz birinci
rekâtý kýldýrýp ikinci rekâta kalktýktan sonra
geri dönmüþ ve Naim Bey'e enfiye ikram
etmiþ... Rüya bu kadar. Fakat bütün unsurlarýyla ne görkemli ve nezih bir rüya deðil
mi?
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mamul þeyler görmek ise devamlýlýða ve
iyiye iþarettir.3
O yaz Celal Hoca Ada'da bir yazlýk
kiralamýþ. Kýzkardeþi de yanýnda. Kýzkardeþi
her sabah kahvesini içer, fincaný ters çevirir,
sonra da kaldýrýp fala bakarmýþ. O sabah
fincaný kaldýrýnca, "Aðabey, bugün çok sevdiðin bir zatýn vefat haberini alacaksýn"
deyivermiþ. Rüyanýn bir tür hakikat olduðunu
bilenler için ne kadar ürpertici deðil mi?
Celal Hoca o gün içindeki kanayacak bölgeleri yoklaya yoklaya ilk vapurla Ýstanbul'a
gelmiþ ve sahabeden biri dediði Naim
Bey'in Hakk'a yürüdüðü haberini almýþ...
3. Bilginin de merdivenleri, basamaklarý
ve tabakalarý vardýr þüphesiz. Bilmek var,
bilmek var... Benim "Secde" þiiriyle alakalý
malumatýmýn basamaklarý tükenecek gibi
deðil. Hasbelkader bir basamak daha týrmandýkça baþdöndürücü unsurlar
ziyadeleþiyor.

Naim Bey rüyayý, Galatasaray Lisesi'nde
birlikte Arapça hocalýðý yaptýklarý meslektaþý
ve dostu Celal Hoca'ya anlatmýþ ve tabir için
Cerrahî Âsitanesi þeyhi Fahrettin Efendi'ye
sormasý ricasýnda bulunmuþ. Fahrettin Efendi
rüya naklini duyar duymaz ömrü tercümeyi
tamamlamaya vefa etmeyecek, erken
göçecek, fakat bunu bu þekilde kendisine
söylemeyiniz demiþ. Celal Hoca yumuþak
bir üslupla tabiri kendisine iletmiþ (Ne yazýk
ki bu tabiri nasýl karþýladýðýna dair bilgimiz
yok). Efendimizi rüyada namaz kýlarken
görmesi de namazda göçeceðinin iþareti imiþ.

Þiirlerini, Akif bazý kimselere ithaf etti.
(...) Bunlar, Akifin ölünceye kadar seveceði
insanlardýr; bu sevgiler de senelerin neticeleri.
(...) Fakat bu ithaflarda Naim'in adý yok.
Niçin mi? Çünkü Naim o kadar çok yüksek
yerde oturuyordu ki, onun eþiðine uzatacaðý
þiiri Akif bir türlü yazamýyordu. Nihayet
ihtiyarlýðýnda Mýsýr'da yazdý: Secde. Bunu
Fuat Þemsi'ye gönderdi; Naim'e gösterilecek,
beðenirse ona ithaf edilecekti. Naim
Secdeyi o kadar beðeniyor ki, Akif in
yazýsýyla olaný alýkoyuyor, suretini çýkarýp
Fuat Þemsi'ye veriyor. Amma Akif, her zamanki bedbinliðiyle meseleyi anlýyor:
Naim'in geç kalan cevabý manzumeyi beðenmedi demekti; ve þiirini Naim'e ithaf etmekten çekinerek kitabýnda bastýrýyor.4

Sadettin aðabeye sordum: Rüyada enfiye
görmek menfi bir þey mi? "Öyledir" dedi.
"Az da olsa iþin içinde biraz kerahiyet var
ya! Bunlar inkýtaa iþarettir. Süt ve sütten

Bu satýrlarý okuyunca "lâ-havle" çekip
kalktým, ne kalkmasý fýrladým ve Safahata
sarýldým. (Çok etkilendiðim ve 'Hicran' ve
'Gece' gibi her seferinde ancak giryan olarak

bitirebildiðim bu þiir þimdi bambaþka bir
mâna ve mahiyet kazanmýþtý). Þuhûdundan
cüdadýr çok zamanlar var ki, imaným mýsraýyla akmaya baþlayan kanlý göz yaþý nehri
sarp kayalýklardan haykýrarak, düzlüklerden
inleyerek nihayete varýyor:
Ýlâhî! Serseri bir damlaným, yetmez mi
hüsraným?
Býrak, taþsýn da coþtursun þu vahdet-zârý
imaným
Býrak, hilkatte hiç ses yok, býrak, meczubunun feryad...
Býrak, tehlîlim artýk dalgalansýn, herçi
bâd âbâd!

Akif, diyar-ý gurbette en yakýn dostu
Babanzâde'nin vefatý haberini aldýktan sonra
Þerif Muhiddin'e yazdýðý mektupta, "Naim'in
vefatý beni çok sarstý; hanümâným yýkýlmýþ
da ben altýnda kalmýþým sandým" demiþ.5
Bunu biliyoruz ve fakat yýllar önce ona ithaf
ettiði þiirin secde ile baþlayýp secde ile bitmiþ
olmasý kehanetine ne dediðini bilmiyoruz.
Yok yok ben biliyorum: Ecdat garip insanlardýr, "Hacýbaba! Sen cevap vermedin
ama görüyorsun ya, abdala malum oluyor,
bizden habersiz Secde'den gidiyorsun!"
demiþ, yere bakarak ve dahi Eþref Edip'in
Ýstanbul'dan gönderdiði adi bastona kuvvet
verip tebessümle aðlamak arasý bir eda ile
geçip gitmiþtir!

Kýyýlmaz lâkin, Allahým, bu gaþyolmuþ
yatan vecde...
Býrak, "hilkat"le olsun varlýðým yekpare
bir secde!

Dipnot
1- Baþlýk BÜLTENÝLAM tarafýndan konmuþtur.
Bu yazý Prof. Dr. Ýsmail Karanýn Dergâh yayýnlarýndan
çýkan Aramakla Bulunmaz adlý kitabýndan alýnmýþtýr. [Rüya
Ýle Sayýlarýn Esrarý Arasýna Sýkýþmýþ Bir Secde-Ömür,
Aramakla Bulunmaz, Ýstanbul, Dergah Yay., 2006, s. 11-15.]
2- Sahih-i Buhari Muhtasarý Tecrid-i Sarih Tercümesi ve
Þerhi, 8. bs. Ankara, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yay., 1983,
III, 402/dn.
3- Bu rüyanýn, rahmetli Mahmut Bayram hocadan naklen
eksik ve kýsmen farklý bir baþka anlatýmý için bk. Mustafa
Özdamar, Celal Hoca Kuþaðý, Ýstanbul, Marifet Yay., 1993,
s. 196.
4- Mithat Cemal [Kuntay], Mehmed Akif, Ýstanbul, Semih
Lütfi Kitabevi, 1939, s. 127-28.
5- Vefatýndan kýsa bir müddet önce kendisini Alemdaðý'nda
ziyaret eden Mahir Ýz'e ise "Naim'in vefat haberi üzerime
dað gibi yýkýldý" demiþ; bk. Mahir Ýz, Yýllarýn Ýzi, 2. bs.
Ýstanbul, Kitabevi Yay, 1990, s. 145.
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ASUMEH EBTEKAR, Ýran Ýslam
Cumhuriyeti yönetiminde en üst
düzeyde görev yapan kadýn
bürokrat ve çevre bakanlýðý baþkan yardýmcýsýdýr. Yýllardýr Ýranda kadýn haklarý savunucusu olarak faaliyet göstermektedir. Týp
eðitimi almýþ olan Ebtekar, baðýþýklýk sistemi
uzmanýdýr. Ýranlý militanlar 1979 yýlýnda
ABD büyükelçiliðinde görevli diplomatlarý
rehin aldýklarýnda militanlarýn sözcülüðünü
yapmýþtý. NPQ yayýmcýsý Nathan Gardels ile
görüþmeyi, Cumhurbaþkaný Muhammed
Hateminin Batýyla diyalog çaðrýsý kapsamýnda kabul etti.

M

NPQ | Ýran Cumhurbaþkaný Hateminin
Batýyla diyalog çaðrýsýný duyan bir insanýn
kafasýnda, Samuel Hungtingtonla oturmuþ,
uygarlýklar çatýþmasý üzerine tartýþmalar
yürüten Ýranlý aydýnlar canlanýyor.
Aslýnda Batýya açýlmak Harvardlý akademisyenlerle diyalog geliþtirmek anlamýna
deðil, bir yanda Ýslâmi deðerler ile öte yanda
MTVsiyle ve Spice Girlsüyle tüm bir
postmodern kitle kültürü arasýnda diyalog
geliþtirmek anlamýna geliyor. Ýran buna
hazýr mý? Bu diyalogta Ýslâm Batýya ne
önerecek?

Nathan GARDELS & Masumeh EBTEKAR

ÞAHTAN SPÝCE GÝRLSE
UYGARLIKLAR DÝYALOÐU1
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MASUMEH EBTEKAR | Günümüzde
dünyanýn kapýlarý, sevseniz de sevmeseniz
de ardýna kadar açýk. Baþka toplumlarda da
olduðu gibi, bizim gençliðimiz de bu çekici
eðlence kültürünün etkisi altýnda. Ýslâmi bir
toplum içinde bizim de eðlenme hakkýmýz
yok mu? diye soruyorlar. Aslýnda bu, Ýslâmi
devrime yönelik bir meydan okumadýr; burada devrimin, Hollywoodun moda deyiþle
söylersek, evrensel olarak iþlediði lâkayt,
baþýna buyruk ve rezil yaþam tarzýndan baþka
bir eðlence ve kendini gerçekleþtirme modeli
bulmasý isteniyor.
Bu ayný zamanda bir kültürel çeþitlilik
meselesi. Hollywoodun yaydýðý, insanýn

içindeki soyluluktan çok, zavallýlýðý vurgulayan insan doðasý görüþüne hepimiz uymak
zorunda mýyýz? Peki ya, kadýnlarýn cinsel
nesnelerden ibaret gösterildiðini düþünürsek,
erdeme ne oldu? Yaþamda bir tüketici
statüsünden ve bir kaç haz anýndan baþka,
eksiklikleri yaþamý boþ ve anlamsýz kýlacak,
daha varoluþa iliþkin bir þeyler yok mu?
Bence Batýdaki postmodernizmin,
tüketim kültürünün en temel öðüdü, toplumun geri kalaný ya da dünyanýn geleceði
hakkýnda düþünmeksizin yaþamda anlýk
hazlara varýlmasý; sanki bir þekilde gerçeklikten sürekli kaçmak olanaklýymýþ gibi.
Aslýnda bu sorumsuzca yaþamak demek.
Gerçekten 20. Yüzyýlýn en büyük trajedisi, söz konusu Hollywood kültürü dâhilinde
yaþanýyor: yaþam manevi boyutlarýndan yoksun býrakýlýyor.
Belki de bu yaþam tarzý, insanlarýn
yaþamlarý üzerinde hâkimiyet kuramayacaklarýný hissetmelerinden kaynaklanýyor. Dolayýsýyla bir þeyleri deðiþtiremedikleri için
küçük fani dünyalarýnýn tadýný çýkarma ve
bunun dýþýnda her þeyi unutma gereksinmesi
duyuyorlar.
Bu tür bir yaþam tarzý, Batýda yaþanan
þiddet, uyuþturucu, çevresel bozulma, cinsel sömürü ve hatta Asya merkezli yapýlan
seks ticareti gibi baþka olgularla da sýkýca
baðlantýlýdýr. Örneðin çýkýþý itibariyle bu
yoz kültürden kaynaklanan hoþnutsuzluðun
bir ifadesi olan Rap müziði bile, karþý
olduðu kültür tarafýndan yutulmaya baþladý
ve kendisi bir þiddet ve þehvet ifadesi durumuna düþtü. Hollywood müzik endüstrisi
inanýlmaz kazançlar saðlýyor ve sorun
içindeki gençlik böylece oyalanýyor, peki
tüm bunlar neye mal olacak?
Batý yaþam tarzý genç kuþaklarýna, hayatlarýnda sahiplenilmeye deðer herhangi bir

þey verebilmiþ mi? Onlara kendine saygý ve
kimlik kazandýrabilmiþ mi? Bu gençlerin
kalplerini baþka insanlara ya da doðaya açmalarýný saðlayabilmiþ mi?
Bir kaç dakikalýk hazdan sonra içinizdeki
duygular sönüp gider ve geride, ruhun olmasý
gerektiði yerde bulunan kocaman bir boþluk
kalýr.
NPQ | Peki alternatif nedir?
EBTEKAR | Bunun alternatifi, içsel
varlýðýnýzý dönüþtüren ve yaþamda size yön
gösteren, yaþamýnýza anlam veren bir manevi
hazdýr. Bunun alternatifi, sizi yalnýzca kendi
bencil egonuzu beslemeye iten deðil, tersine
Allahýn tüm yarattýklarýyla iliþkiye geçiren
bir kalýcý doyumdur. Dinsel deðerler
yaþamda size rehberlik ederler; bu deðerler
yalnýzca sizinle ilgili deðildir, tüm bir insanlýkla ilgilidir. Daha fazla eþya, eðlence
ve yeni deneyim tüketerek insaný içten içe
kemiren bir huzursuzluða yönelmek yerine
huzur hissi verir. Manevi sevinç derindir ve
kalýcýdýr.
Batýdaki uyuþturucu sorunundan
konuþurken, Karl Marxýn sözünü tersine
çevirip söyleyebiliriz: Afyon kitlelerin
tanrýsýdýr. Hem ayrýca insan erdemini
küçültmeyen, bir takým fiziksel eðlence
biçimleri vardýr; her türden spor buna örnek
gösterilebilir. Ýmam Humeyni hep klasik
müzikten çok zevk aldýðýný söylerdi. Ama
rezalette sýnýr tanýmayan bir kültürden akan
çürüme bu konuda seks köleliði ve seks
ticareti örneðini vermiþtim ile aramýza sýnýr
çekmeliyiz.
NPQ | Öyleyse uygarlýklar çatýþmasýný,
Harvardlý Profesör Samuel Hungtingtonýn
öne sürdüðünün tersine, Ýslâm ile Hýristiyan
Batý arasýnda bir çatýþma olarak deðil de,
Ýslâmi deðerleri, Papa Jean Paulun ve Madonna ve Michael Jackson kültürüne karþý
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çýkmýþ Ortodoks Aleksandr Soljenitsinin
deðerlerini rencide edenlerle çatýþma olarak
görüyorsunuz deðil mi?

Ýrandaki daha geliþkin bir demokrasiyle,
halkýn bu görüþü sahiplendiði onaylanmýþ
durumda.

EBTEKAR | Kesinlikle öyle. Aslýnda
tüm kutsal dinlerin ayný kaynaktan geldiðine
inanýyoruz. Bir gün bu dinler küresel bir din
oluþturacak þekilde kaynaþacaklar ve insanlýk
için nihai bir çözüm yaratacaklar.

Ýslâm Ýranda hiç bir zaman bir dayatma
olmadý. Ýnsanlarýn kendisini benimsemesiyle
boy gösterdi. Bir kaç ay önceki seçimlere
oy verebilecek durumda olanlarýn yüzde
doksandan fazlasý katýldý. Bu Ýran ve Arap
dünyasý açýsýndan olduðu kadar Batý açýsýndan da çarpýcý bir geliþme; örneðin Birleþik
Devletlerde oy verebilecek nüfusun ancak
yüzde 45i seçimlerde oy kullandý.

Bugün, 21.yyda insanoðlunun iki baþlýca
sorunu var: benlik ve doða. Birey bugün
haz ve þehvetin hâkim olduðu bir kültürün
içinde kuþatýlmýþ olarak eðlendiriliyor ve
aldatýlýyor. Bunun sonucu; ahlâksal çöküþ.
Bununla birlikte doða o kadar kolay aldatýlamaz. Hepimiz çevreye karþý iþlediðimiz
suçlardan dolayý cezalandýrýlýyoruz, cezalandýrýlacaðýz da.
Bu yüzden önümüzdeki yüzyýlda
yaþamdaki ahlâksal ve manevi boyutun
ekonomiden, bilimden ve teknolojiden çok
daha önemli bir duruma geleceðine inanýyorum. Ýslâmýn daha önce kesinlikle
gerçekleþtirilemez bir þey olarak gördüðümüz
zihin ve kalp buluþmasýna bir model teþkil
edebileceðine inanýyorum. Nasýl bu dünya
ile öbür dünya buluþturulabiliyorsa, maddecilik ile maneviyatçýlýk da buluþturulabilir.
Pek çok insan þunu sormaya baþladýlar
bile: Tüketicilikle tatmin olamýyorsak, neyle
tatmin olacaðýz?
NPQ | Ýranda devlet ile din hep
kaynaþtýrýlmak durumunda mý? Ýran daha
demokratikleþtikçe günün birinde din ile
devletin birbirinden ayrýlma olasýlýðýný görüyor musunuz?
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EBTEKAR | Ýslâmi aydýnlarýn arasýnda
büyük çoðunluk Ýslâmýn içsel olarak siyasal
bir din olduðunu düþünüyor. Ýslâm siyasal
boyutunu kaybettiðinde uygulanamaz hale
gelecek olan bir sürü ilke ve emir var.

Ýnsanlar Ýslâmý istemeseydi, bu dini onlara dayatmak anlamsýzlaþacaktý. Ýranda
iman, siyasal gücün bir ürünü deðildir, bunun
tam tersi geçerlidir.
NPQ | Siz Ýranda kadýn haklarý savunucususunuz, bu yüzden de Cumhurbaþkaný
Hatemi tarafýndan kabineye seçildiniz.
Hateminin Ýranýnda feminizm tam olarak
ne anlama geliyor?
EBTEKAR | Ýranda feminizm terimini
kullanmýyoruz; çünkü bu terim Batý kaynaklý
seksüel ve hatta cinslerarasý ayrým gözeten
bir özgürlüðü barýndýran belli bir tanýma
sahip. Ama sözcüðü doðrudan doðruya, kadýn
haklarýnýn, kadýnýn bir insan olarak eþit
statüsünün ve erdeminin yapýlandýrýlmasý
olarak anlarsak, o zaman bu konuda büyük
yol aldýðýmýzý gururla söyleyebiliriz.
Ýslâmi devrimin ilk dönemlerinden
itibaren imam Humeyni, kadýnlarýn toplum
içinde eþitliðini ve kadýnýn sesinin siyasal
yaþamda duyulmasýnýn gerekli olduðunu
vurgulamýþtýr. Devrimde merkezi rol oynayan
ve hatta Ýrandaki pek çok baka dini liderin
imam Humeyniye karþý çýkmasýna yol açan
bu mesaj, Batýda her nasýlsa duyulmamýþtýr.
Ýmam Humeyni, kadýnýn toplumsal ve siyasal
iliþkilere katýlýmýnda hiç bir engel olmadýðý
konusunda nettir. Ýranda kadýnlarýn yolunu

açmýþtýr, onlarý karar alma konumlarýna
getirmiþtir.
Daha tutucu mollalarýn ve dinsel niteliði
olmayan daha geleneksel güçlerin üniversite
sýnýflarýnda erkek ve kadýn öðrenciler arasýndaki duvarlarý korumak istediklerini anýmsýyorum. Ýmam Humeyni duvarlarýn yok
edilmesini emretti ve Erkekler ile kadýnlarýn
bir arada okuyamamalarý için hiç bir neden
yoktur dedi.
Bu, biz kadýnlar için çok büyük önem
taþýyor. Üniversite gibi kutsal bir yerde duvarlarý kaldýrmak, Ýran toplumundan kadýný
yalýtan tüm duvarlarý kaldýrmak anlamýna
geliyor. Bunun sonucunda günümüzde
Ýranda geniþ ve önemli bir uzman kadýn
sýnýfý bulunuyor.
NPQ | Kadýnlar bu kadar özgür ve eþitlerse
neden toplum içinde örtünmek zorundalar?
EBTEKAR | Kurana göre tesettür giyim
erkeklerin dayattýðý bir þey deðildir ve kadýnlarýn yararýnadýr. Kadýnýn Ýslâmi tarzda
örtünmesi, erkek ile kadýnýn toplumsal
iliþkilerini düzenleyen kapsamlý çerçevenin
bir parçasýdýr.

Kadýnlar aydýn, sanatçý ve iþçidirler ve
onlara bu bakýþ açýsýyla bakýlmalýdýr; yalnýzca
karþý cins deðildirler. Beðensek de beðenmesek de açýk saçýk olsun, tesettürlü olsun
giyim tarzýmýz toplum tarafýndan nasýl görünmek istediðimizi belirten bir mesajdýr. Dünyadaki pek çok kadýnýn erkeklerle eþitliðin,
giyimdeki ahlâkla birlikte yürüdüðünü bildiðinden eminim.
NPQ | Yani Ýrandaki kadýnlar Batýdaki
kadýnlardan daha fazla mý erdemli?
EBTEKAR | Þöyle söylenebilir, erdemli
olma konusunda daha þanslýlar. Örneðin,
Ýranda medya kadýnlarý reklâmlarda kullanamaz. Hiç bir þekilde eþyalarýn satýlmasýna
yönelik bir araç olarak kullanýlamazlar. Batý,
Asyadaki seks ticaretinden pek fazla
konuþmak istemiyor ama bu da medyanýn
ticari amaçlarla yürüttüðü kadýn sömürüsünün
bir parçasý ve parsasý.
..

Mesele, bir cinsin öbürünü sömürmesini
engellemektir. Mesele, insan varlýklarý olarak
kadýn ve erkeðe eþit biçimde davranýlmasýdýr.
Dönüp dolaþýp kendimizi kadýnlarýn 
Amerikada ve hatta Washingtonda çok
duyduðumuz gibi iþyerinde tacize uðradýðý
bir durumda bulmak istemiyoruz.
Ýslâmi toplumda engellemek istediðimiz
iþte bu. Tümüyle baþarýlý olduðumuzu söyleyemem. Ama tesettür giyim alternatif bir
toplumsal iliþki modeli öneriyor; bu model,
kadýn ile erkeðin eþit konumda yan yana,
birlikte çalýþma yaþamý içinde yer aldýklarý
toplumlarda giderek daha fazla karþýlýk buluyor.

Dipnot
1- Baþlýk BÜLTENÝLAM tarafýndan konmuþtur.
Bu yazý NPQ yayýncýsý Nathan Gardelsin Masumeh
Ebtekar ile yaptýðý röportajdan [Þahtan Spice Girlse Ýslami
Devrim, NPQ TÜRKÝYE Dergisi, Cilt: 4, Sayý:1, Yýl: 2002,
s. 70-73] kýsaltýlarak alýnmýþtýr.
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Ekim 2007de Hazar Eðitim Kültür ve
Dayanýþma Derneði, Türkiyenin Örtülü
Gerçeði baþlýðýyla, ANARa yaptýrdýðý
baþörtüsü yasaðý alan araþtýrmasýnýn
sonuçlarýnýn deðerlendirildiði bir panel düzenledi. Panele Prof Dr. Richart Falk, Prof. Dr.
M. Naci Bostancý, Prof. Dr. Mümtazer
Türköne, Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr.
Hilal Elver, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Dr. Ayþe
Güveli katýldý. Aþaðýdaki yazýda panelde dile
getirilen düþünceler, bakýþ açýlarý korunmak
kaydýyla, farklý bir kavramsal çerçevede aktarýlmýþtýr. Yazý tamamlandýðýnda deðil, ama
yayýnlandýðýnda söz konusu yasak yasal olarak
kaldýrýldý (?). Uygulamada toplumu ve örtülü
insanlarý ne tür bir geleceðin beklediði ise
hala puslu bir havanýn ardýnda saklý..

Þükrü Mutlu KARAKOÇ

dünya, uzunca bir süre.. Gelinen noktada
konuþma ortamýnýn aldýðý hal bir tarafa, özetle
fermanýn ana fikri þöyleydi:
Dünyanýn daha rasyonel, bilimsel, seküler
ve çaðdaþ tasarýmý, mutlak özgürleþmeyi ve
beklenen aydýklýk, mutlu çaðý getirecektir.
Dolayýsýyla dünyayý anlamak ve bütün açýklýðýyla yeniden kurmak için rasyonel, bilimsel
kalýplar, yaklaþýmlar, analizler ve seküler
tasarýmlar tek baþýna yeterlidir.
Usandýran konuþmasýnda özetle bunlarý
söyleyen kibirli hatip, önünde diz çöken
zavallý fanilerin þaþkýn bakýþlarý arasýnda,
onlara son söz olarak kýsaca þunu söylemiþti:
Artýk gözümün önünde dolaþmayýn! Yoksa
kötü olur. Hadi, kaybolun þimdi!
Soruna Doðru

Yeni Hükümdarýn Ýlk Vaazý (!)

Her þeyin modern zamanlarla birlikte
baþladýðýna (kimine göreyse, gün yüzüne
çýkýp keskinleþtiðine) dair genel bir kabul
var. Toplumsal tasarýmlar, insanlar üzerine
yapýlan projeler, mühendislikler, körüklenen
çýplak ve acýmasýz çýkar mücadeleleri, iktidarýn
keskin ama teknik bir þekilde kendini göstermesi, egemenlik iliþkileri, bu arada üretilen
yeni semboller, ideolojiler, seçkin zümreler,
ince bir þekilde estetize edilmeye çalýþýlan
ayrýcalýklar, ayrýmcýlýklar, yeni yaþam tarzý
kodlarý ve ötesi

ydýnlanmayla ya da Weberin
anahtar kavramýný kullanýrsak büyü
bozumuyla birlikte, manevi,
mistik, kutsal, dini, duygusal ve insanî olan
her þeyi, önünde diz çöktürüp, ardýndan son
derece kibirli, kaba ve sert bir üslupla, bana
bakýn! diye uzun ve öfkeli bir konuþmaya
baþlayan, saða sola tehditler savuran, parmak
sallayarak ve kaþlarýný çatarak önündekileri
sindirmeye çalýþan, zamanla sesinin kýsýlmasýna raðmen, hiç aldýrmadan, soðuk bir þekilde
ferman okumayý sürdüren bir dönemi gördü

Bu ortamda öne çýkan belki de en önemli
nokta, modern iktidar çevresinin, kendisini,
eski, geri, geleneksel, dini unsur, özellik ve kodlarý bastýrma pratiðiyle göstermesi
ve ispatlamasý oldu. Ýktidar çevresi çaðdaþlýk,
yenilik ve ilerleme adýna dini ve duygusal olan
deðerleri, kötü/zararlý/tehlikeli sembol ve
örnekler addederek toplumdan sürmeye,
böylece de ideal bir toplum manzarasý çizmeye
yöneldi. Ve bu giriþimde, kötü görülen semboller ya da kötü sembole dönüþen eþya,
görüntü, kýyafet, davranýþ, olgu ve olaylar,
iktidar otoritesinin hedef tahtasýna yerleþtirildi.

YORGUN BÝR KONU?
ÖRTÜ, ÝKTÝDAR ve TÜRBAN
De Certeau, Bourdieu ve Foucault
Üçlüsünü Hatýrlamak

Giriþ:

A
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Zaten onlardan baþka, iktidara, kendisine
çýkardýðý vazifeyi yerine getirme ve kendisini
tahkim etme konusunda yardýmcý olabilecek
daha iyi bir enstrüman da yoktu. Malum,
iktidar asla rakipsiz doðamazdý ve iktidarýn
maðlup edebileceði kötü/tehlikeli bir rakibi
her zaman olmalýydý.
Ýktidarýn Gücü, Kýyafet ve Örtünme
Hazar Grubunun baþörtüsü yasaðýyla ilgili
düzenlediði panel, Türkiyedeki modernleþme
serüvenini ve bu esnada toplum içersinde
geliþtirdiði ayrýcalýklar, ayrýmcýlýklar, müdahale
ve yasaklarla kendisini tahkim eden seçkinci
iktidar çevresinin politik dünyasýný ve tutumunu resmediyordu. Ve bu resim, gerçek hayat
içerisinde ideale uygun bir toplum resmi
çizme çabasýndakilerin resmiydi. Bu resmin
altýnda da iktidar çevresinin örtülü hikayesi
notu vardý.
Ferhat Kentele göre bu hikâye,
Osmanlýnýn sonu ve Cumhuriyetin baþý
itibariyle yoðunlaþan, çaðdaþ asrý yakalama
giriþimleriyle birlikte baþladý. Eski geçmiþi
silip yeni ve parlak bir toplum resmi çizmek
üzere kollarý sývayan iktidar, öncelikle gereksiz, lüzumsuz, sakýncalý ve faydasýz gördüðü
unsurlarý, inançlarý, fikirleri, kültürel özellikleri, kodlarý kenara almaya, unutturmaya
ve marjinalleþtirmeye yöneldi. Bunu yaparken
hep Batýya karþý mahcup olmama saikýyla
hareket eden iktidar tarafýndan, sokaktaki
insanlara, merkezine kendisini yerleþtirdiði
ideal bir modern memleket resmi projesi sunuldu. Bu proje dýþýndaki yaþam tarzlarý ve özellikle inanç/din eksenli alternatif modeller
geri sýfatýyla tanýmlandý.
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Bu doðrultuda, sakýnýlmasý ve
yaklaþýldýðýnda utanç duyulmasý gereken unsurlardan biri örtüydü. Vakýa, çarþýda pazarda,
devlet dairelerinde yani ortalýkta (o teknik
kavramla kamusal alanda) dolaþan örtülü
insanlar, memleket manzarasýný bozuyor ve
milleti, onun modern yüzünü çok kötü temsil

ediyordu. O zaman iyisi mi, modernliðin simgesi olan þehirlerde, üniversitelerde, gençler arasýnda ve bürokrasi arenasýnda bu örtülü insan
manzarasý olmamalýydý. Zaten modernleþmenin
büyük büyük babasý Pozitivizm de öyle
söylemiyor muydu; eðitim, þehirleþme ve
zenginlik artýkça dini kaygýlar ve görüntüler
kendilerine kaçacak yer aramayacaklar mýydý?
Bu anlamda, üniversiteler, istenilen formatý
saðlayan en önemli kalelerden biri olarak
görüldüðünden, ülke içinde iktidar saðlayan bu
kalelerin kaybedilmemesi için katý bir tavýr
sergilenmesi gerekiyordu. Hem böylelikle, biraz
zorlamayla da olsa, kâhin Pozitivizmin derin
kehanetinin gerçekleþmesine yardýmcý olunmuþ
olurdu. Zira yaþlý kâhin, her ne kadar bahsettiði kehanetin kendiliðinden gerçekleþeceðinden
sözle ikinci bir kehanette bulunmuþ idiyse de,
bir kehanet için bu kadarý da fazlaydý ve durum
ihtiyar kahinin bahsettiði kadar basit deðildi.
Böyle bir yaklaþýmýn ardýndan iktidar
çevresi, toplum içinde tasnife dayalý, seçkinci
ve ayrýmcýlýk temelli bir kibirli, otoriter ruh
hâletine daldý. Kendisini, sürekli toplumu
tasarlarken, ona dair projeler üretirken bulan
bu çevre, düzenin teminatý, sahibi, toplumsal
norm ve tasavvurlarýn yegâne âlimi, devlet
erkinin yegâne güç kullanma tekeli olarak
görmeye baþladý. Böylece kendisini topluma
karþý hâkim, efendi, aklý baþýnda mihmandar,
bilinçli sahip, çaðdaþ bekçi olarak konumlandýran çevre, bu algýnýn ardýndan, diðer
fanilerden doðal olarak üstün, ayrýcalýklý
olduðunu düþünmeye baþladý. Kendisine, konumuna uygun haklar yakýþtýrmaya, olmadýk
yetkiler tanýmaya, aþaðýdaki cahillere yapýlacak haksýzlýklarý doðallaþtýrmaya ve ayrýmcýlýk yapmaya giriþti.

Panel Odasýnda Afacan Üçlü Göründü:
De Certeau, Bourdieu ve Foucault
Panele katýlan Ferhat Kentel, Melek Göregenli ve Ayþe Güvelinin sunumlarý birlikte
okunduðunda, iktidar çevresinin bu üstünlük

ve ayrýmcýlýk inþasý, Fransýz düþünür Michel
de Certeaunun kavramlaþtýrmasýna atýfla
bir strateji, adý elitizm1 olan bir strateji,
olarak görülebilir. Elitizmin, bu þekilde, bir
strateji perspektifinden ele alýnmasý, kendisini toplumsal hayatýn merkezine
yerleþtiren iktidar çevresinin yürüttüðü projeyi ve bu arada yaþanan süreci anlamak
adýna önemli bir pusula sunar. Peki, De
Certeaunun kavram örgüsü içerisinde
strateji ne anlama geliyor?
De Certeauun gündelik hayatla ilgili analiz
kavramlarýndan biri olan strateji, bir toplumda
ya da daha küçük birimlerde (fabrika, örgüt,
firma, kurum vs.) egemen iktidar dairesinden
güç alan eylem ve eylemler bütününü ifade
eder. Stratejiler, iktidar/yönetim çevresi ile
diðer unsur, grup ve insanlar arasýnda bir
iliþkiler aðý kurar. Güç eksenli bu iliþkiler
aðý içerisinde, oradaki her bir unsura belli bir
konum/yer tayin eder. Bu aþamada stratejiler,
tek yönlü bir merkeziyet ve otorite yaratmaya
dönük disipline edici prosedürler olarak çýkar
karþýmýza. Zira burada farklý yerlere hâkim
olma, yabancý/rakip güçleri nesneye çevirerek
gözlemleme, kontrol etme ve görüþ alaný
içerisine dâhil etme pratiði göze çarpar.
Bu haliyle strateji, tarih ve toplum içerisindeki çeþitlilikleri, belirsizlikleri, iliþkileri
hareket ve geliþmeleri belli özellikler etrafýnda
tek tipleþtirerek ve sabitleyerek, okunabilir,
yargýlanabilir alanlara çevirme, kalýplara sokma kabiliyetidir. Politik bir dille söylersek,
strateji, doðruyu yanlýþý tanýmlayan, her yerde
kendini kabul ettirmeye çalýþan bir siyasettir.
Kýsaca, iktidar gücüne yaslanarak tanýmlama, kavram üretme, konumlan(dýr)ma, yer
edin(dir)me pratiðidir.
Peki, bir strateji olarak elitizm, toplum
içerisinde kendisini nasýl gerçekleþtirir? Bu
noktada örtünün konumu nedir? Elitizmin,
bu süreci, birbirini destekleyen iki yolla icra
ettiði görülür. Bu yollarýn ilki, arzulanan
toplum tasavvurunu ve siyasi düzeni hayata

geçirip ayakta tutacak yeni sosyal kodlarýn
inþasýna yönelikken; diðeri, bu kodlamayý
ve kodlamayla ilgili uygulamalarý
düþünce/teori arenasýnda destekleyecek, savunacak bir senaryonun/söylemin
üretilmesine dönüktür. Bu iki eðilim bizi,
düþünce tarihinin önemli simalarýndan
Bourdieuya, onun sosyal kodlar
kavramlaþtýrmasýna ve Foucaultya, onun
söylem yaklaþýmýna götürür. Bourdieunun
sosyal kodlarýyla baþlayalým.
Bourdieunun Sosyal Kodlarý ve Örtü
Ayþe Güvelinin sunumundaki ifadelerine
referansla, sosyal kodlar, bilim, sanat, eðitim,
ekonomi ve yönetim gibi toplumsal alanlarýn
belli bir perspektifle inþa ve icra edilmesine
aracý olan kural ve tutumlardýr. Her toplumsal
alanýn kendisine ait ve kendisini sürekli olarak
yeniden üretecek kodlarý ve deðerleri vardýr.
Toplumlar, sözünü ettiðimiz alanlarýn bu kural
ve tutumlar üzerinden yeniden üretilmesiyle
ayakta durur. Bourdieu bunlarý, kültürel ve
ekonomik kodlar (forms) olarak ikiye ayýrýr.
Modern sanattan haz almak, klasik müzik
dinlemek, dans etmek, sürekli tüketmek çaðdaþ
kültürel kodlar arasýnda sayýlabilir. Giriþimci,
risk alan bir ruha sahip olmak, baþarý ve kariyer,
lüks hayat ise ekonomik alanýn kodlarý olarak
görülebilir. Sosyal alanlara ait bu kodlar, bir
yandan bu alanlarýn iþleyiþini ve yeniden
üretilmesini saðlarken, diðer yandan buralara
giriþleri kontrol etmek için temel ölçüt araçlarý
vazifesini görür.
Ayþe Güveliye göre, Türkiyeye bakýldýðýnda, hemen bütün toplumsal alanlar genel
olarak iktidar çevresinin elitist kodlarý üzerine inþa edilmiþtir. Bu alanlarý kontrolünde
bulunduranlar, kendi sunduklarý kodlara ve o
kodlarýn iþaret ettiði deðerlere sahip olmayan
bireyleri dýþlarlar. Dolayýsýyla kadýnlarýn
baþlarýný örtmeleri, Türkiyede daha çok alt
sýnýflara, kenardaki insanlara ait deðerlerin
ifadesi olarak görüldüðünden, memleket man-
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zaralarýnýn sergilendiði yerlerde, örtü, elitist
kodlara karþýt bir sembol olarak algýlanýr ve
onu kullanan kadýnlar, elitist iktidar çevrenin
tekelindeki toplumsal alanlardan
uzaklaþtýrýlmak istenir.
Sürecin tam da bu noktasýnda, elitizm
stratejisinin kendisini gerçekleþtirmesi için
gerekli olan ikinci araç, Foucaultnun
söylemi nöbeti devralýr.
Zira yasak kodlarýnýn inþasý, tek baþýna,
stratejinin iþlemesi için yeterli deðildir. Bir
yandan bu kodlarýn toplumsal bir meþruiyet ve
kabul görebilmesi, diðer yandan kodlara dayanarak gerçekleþtirilecek uygulamalarýn/yasaklarýn
toplum nezdinde estetize edilebilmesi için örtüyü
dini inançlarý arasýnda gören insanlar hakkýnda,
örtüden hareketle geliþtirilen kalýp önyargýlar,
imajlar, semboller, senaryolar, kategorilendirmelere ihtiyaç vardýr. Bu görev de hiç kuþkusuz,
söyleme düþmektedir.
Ýmajlar ve Senaryolar ya da
Stratejinin Söylemi,
Melek Göregenliye göre kalýp yargýlar,
insanýn sosyal dünyayý algýlama ve yorumlama
sürecinde, hayatý ve insanlarý kabaca þematize
etmeye yarayan, zihinlerde onlara iliþkin bilgi
boþluklarýný dolduran, böylece karar vermeyi
kolaylaþtýran, önceden oluþturulmuþ izlenimler
ve atýflar bütünüdür. Kýsaca olgu, nesne ve
insanlara dair, zihin dünyasýnda þekillenen
imajlardýr. Kalýp yargýlar ya da imajlar,
dýþarýdaki, bizden olmayan insanlarla ilgili
olduðunda hoþlanmama, hor görme, kaçýnma,
öfke ve nefret etmeye kadar uzanan olumsuz
duygularý ve ötekileþtirmeye, yok saymaya
dönük menfi düþünceleri ihtiva eder. Sonuçta
önyargýlara dönüþür.
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Önyargýlarla çizilmiþ imajlarsa,
Foucaultnun söylem teorisine baðlayarak
söylersek, dünya tasarýmýný tarih boyunca
biz ve onlar perspektifinden kuran insanlýk
için, hayata, kimin nerede durduðuna dair

kuþatýcý ve zaman üstü söylemler inþa etme
imkâný sunar. Söylemler, onlarý inþa eden
zihnin hayata bakýþ tarzýný yansýtan kurgulardýr.
Olaylar, olgu ve nesneler, sembolleþtirilip
imaja dönüþtürülmek suretiyle, insanlarýn
bulunduklarý yerden hayatý anlamlandýrmalarýný saðlayan bu muhteþem kurgularýn
anlamlý birer parçasýný oluþturur.
Söylemler bir kere oluþturulduktan sonra,
bir daha kolay kolay deðiþtirilemez. Dolayýsýyla iktidar mücadeleleri dýþýnda hemen hiçbir
geliþme tek baþýna bu söylemleri baþýnýn üstüne
dikemez. Her söylem/senaryo, yeni bir olay,
olgu, obje ya da grupla karþýlaþtýðýnda, onlarý
baðlamlarýndan kopartýr, alýr, kendi bakýþýna
göre anlamlandýrýr, yeniden üretir ve topluma
servis eder. Dolayýsýyla her olay, olgu, nesne
ya da grup, kendi baðlamsal özellikleriyle
deðil, söylem sahiplerinin düþünce eðilimlerine
göre algýlanýr; neticede tuhaf bir þekilde,
söylemi güçlendiren, anlamlý kýlan, popülaritesini artýran bir aygýta dönüþür. Ayrýca o
söyleme dayanýlarak gerçekleþtirilecek eylem
ve uygulamalarý açýklayan, meþrulaþtýran,
rasyonelize eden, hatta yaygýnlaþtýran bir
kimliðe bürünür.2
Ve Türban Söylemi
Kendisini merkezin sahibi ve yükseklerin
efendisi sayan seçkin Ýktidar çevresi, tam da
yukardaki satýrlarda ifade edilen bir üslupla,
örtü konusunda daha önceden ürettiði yasak
kodlarýyla ilgili, elini zihin diyarýnda kuvvetlendirebilecek bir söylem üretir.
Söylem üretme sürecinin, örtülü insanlarýn,
dýþlayýcý bir kavram olan türban üzerinden
yeniden tarif edilip etiketlenmesiyle baþladýðý
görülür. Melek Göregenliye göre, etiketleme
ve iþaretleme giriþimi, konunun asýl muhataplarý
olan kadýnlarýn ýsrarla reddetmesine karþýn,
iktidar çevresinin baþörtüsü yerine türban
nitelemesinde diretmesiyle baþlar. Bu kavramýn
dayatýlmasý, ayrýmcýlýða konu olan kadýnlarýn,

toplumun diðer kesimlerinden, iktidarýn istediði
içerik ve þekilde ayrýlmasýný hedefler. Türbanlý
kadýnlar bu coðrafyada yüzyýllardýr baþýný
örten kadýnlardan ayrýlmaya ve özel/sakýncalý
bir grup olarak etiketlenmeye çalýþýlýr.
Etiketleme ve kategorizasyonun ardýnda,
örtülü kadýnlarla ilgili üretilmek istenen o büyük
söylemin ana temasý yani bu grubun toplum
için tehlikeli olduðu efsanesi vardýr. Söylemin özü þudur: Türban takan kadýnlar, siyasi bir
sembol olarak özel bir þekilde örtünmektedirler;
bu örtü geleneksel baþörtüsünden farklýdýr ve
özel bir siyasi hatta gizli/tehlikeli/korkunç (!)
bir amaca hizmet etmektedir. Bu þekilde, örtülü
insanlarýn toplumun genel yaþama biçimini
tehdit ettiðine yönelik karanlýk bir imaj ve bu
imaja dayalý bir söylem üretilir. Baþörtüsüne
türban kavramý üzerinden sembolik bir güç,
anlam atfedilir; baþörtülü kadýnlar neredeyse
tamamen kendi toplumsal, bireysel baðlamlarýndan (özel hayatlarýndan) koparýlmak suretiyle,
yeniden anlamlandýrýlmaya çalýþýlýr ve artýk
baþörtüsü olgusu, tartýþýlmasý da anlaþýlmasý da
karmaþýklaþan, kendisinden baðýmsýz faktörlerce
belirlenen bir sorun haline getirilir.
Sonuçta baþörtüsü nedeniyle bir dizi haklardan mahrum edildiðini ifade eden bir kadýnýn sýrtýna ülkenin bütün politik meseleleri
yüklenir; yaþadýðý kiþilik zedelenmeleri, iç
sarsýntýlar, kýrýlmalar, üzüntüler, sýkýntýlar,
uðradýðý hakaretler, aþaðýlamalar, tacizler
görmezden gelinir; maruz kaldýklarý somut
ayrýmcýlýk, baský ve sonuçlarýn üzeri örtülür
ve normal gösterilmeye çalýþýlýr.
Oluþturulan ve sürekli tekrar edilen efsanevi
söylem, toplumda egemen olan sistem,
hiyerarþi, politik yapý ve uygulamalarýn doðal,
meþru olduðuna dair göndermelerde bulunur;
kimlerin yönetilebilir ve tabi gruplar olduðunu
tayin eder; yine ayný söylem, muktedirlerin bu
bilinçsiz (!), akýllarý her þeye ermeyen(!),
dolayýsýyla her þeylerine karýþýlabilir (!)
faniler üzerindeki üstünlüklerini koruyucu
düzenlemelerin meþruiyetini saðlamlaþtýrýr.

Baþörtüsünün sembolize ettiði hayat tarzýnýn,
bir dayatma olarak, gelecekte toplumun
demokratik yaþamýný tehdit edeceðine iliþkin
oluþturulan yaygýn korku atmosferiyle, paradoksal bir biçimde, bugün bir grup kadýna
baþkalarýnýn hayat tarzýný dayatma giriþimi
normalleþtirilir. Hatta bu yöndeki baskýlar
demokratik siyasetin bir gereði olarak sunulur.
Bu genel bilgiler ýþýðýnda bakýldýðýnda,
toplumda seçkinci iktidar çevresinin, örtüyü
anlam yüklü bir sembole dönüþtürmek
suretiyle örtülü insanlar aleyhinde ürettiði,
kod, imaj, senaryo/söylem (ve tasniflerle),
arzuladýðý üstünlük ve ayrýmcýlýk politikasýný
anlamlý ve ebedi kýlmaya çalýþtýðý söylenebilir.
Bitirirken:
Birkaç Kýsa Not
Panelde Naci Bostancý, tek boyutlu olarak
baþörtüsü üzerinden tanýmlanan çevrenin
sosyal arka planýna dikkat çekerken, Mümtazer
Türköne ise Türk toplumunda kýyafetin kadim
zamanlardan gelen bir statü ve güç göstergesi
oluþuna vurguda bulunuyordu. Türköne
baþörtüsü yasaðýnýn bir tür iktidar pratiði
olduðunu, yasaðýn geri planýnda baþörtüsünün
bir yönetilen simgesi olarak tutulmak istenmesinin bulunduðunu savunuyordu.
Evet, simgesel bir dünyanýn hakim olduðu
ortamda, örtü ve iktidarla eskiden kalma sarsýlmaz bir dostluðu bulunan temel bir baþka
soru(n) da þu galiba: Yönetilen fanilere özgü
bir simge, hiç yönetenler simgesine
dönüþebilir mi ya da insanýn algýsýný körelten,
en azýndan engelleyen önyargýlardan, saðlýklý
bir anlayýþ ve tartýþma zemini doðar mý?
Türkiyenin örtüyle ilgili sorunlarý bir deðil
birden fazla aslýnda.
Dipnot
1- Bu stratejiyi, katý-laikçilik veya Kemalizm ya da klasikmodernlik olarak adlandýranlar da yok deðil.
2- Söylem teorisinin bu þekilde izahýnda M. Naci Bostancýnýn
senaryo metaforundan yararlanýlmýþtýr.
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ve Osmanlý toplumuna bu teoriyi nasýl uygulamaya çalýþtýklarýný bütünlüklü bir
yaklaþýmla inceliyor.

OSMANLI AYDINLARI ve
SOSYAL DARWÝNÝZM

"Dr. Atilla Doðan'ýn Osmanlý Aydýnlarý
ve Sosyal Darwinizm çalýþmasýný büyük bir
ilgi ile okumuþtum. Çalýþmanýn önemi, Osmanlý fikir hayatýnýn az bilinen bir
geliþmesini, bu kadar detaylý bir þekilde
inceleyerek tarihimizde þimdiye kadar boþ
kalmýþ alanlardan birinin doldurulmasýnda
yatmaktadýr. Bu açýdan kendisine bir teþekkür
borçluyum. Pozitivizmin ülkemize yansýmasý
sürecini bir bütün olarak deðerlendiren
Doðan'ýn bu katkýsýnýn, 20. yüzyýl düþünce
tarihimizde açtýðý yeni bakýþ açýlarýyla, yeni
bir bilimsel ilham kaynaðý teþkil edeceðine
eminim."
Prof. Dr. Þerif Mardin

Atila DOÐAN
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ YAY.
Avrupada materyalizmden Darwinizme yönelen düþünürlerin etkisiyle
Osmanlý aydýnlarý da biyolojik ve sosyal
açýlardan Darwinizmle ilgilenmeye ve onu
Osmanlý toplumuna uygulamaya baþladýlar.
Sosyal Darwinizmin çeþitli türlerini
geliþtiren Osmanlý aydýnlarýnýn kimisi bu
teoriyi gelenekten kopmanýn bir aracý olarak
görürken, kimisi de felsefi olarak bu teorinin
önermelerini mutlak doðrular olarak kabul
ettiler.
Atila Doðan bu kitabýnda Darwinizmin
Avrupadaki geliþim süreçlerini, Darwinizmin
sosyal yorumlarýna iliþkin tartýþmalarý, Osmanlý aydýnlarýnýn Darwinizmi hem biyolojik
hem de sosyolojik açýdan nasýl alýmladýklarýný

"Dr. Atila Doðanýn baþarýlý çalýþmasý
düþünce dünyamýza, hem dilimizde Avrupa
materyalizminin Darwin sonrasý geçirdiði
dönüþümü detaylý biçimde anlatan tek eser
olmasý, hem de bu materyalizmin
basitleþtirilmiþ bir yorumunun Osmanlý entelektüel çevreleri üzerindeki derin tesirini
göstermesinden dolayý son derece mühim
katkýlarda bulunmaktadýr. Türk resmi
ideolojisinin bilimci (scientist) arkaplanýný
oluþturmasý nedeniyle günümüze yansýyan
ciddî neticeleri olan bu popüler materyalist
yorumu kavramadan, çaðdaþ Türkiyeyi anlamak mümkün deðildir. Dr. Doðanýn titiz,
orijinal kaynaklara inen, bulgularýný anlamlý
bir çerçeveye oturtan çalýþmasý ise þüphesiz
bize bu konuda en fazla katkýda bulunacak
eserlerden birisidir."
Prof.Dr. M. Þükrü Hanioðlu
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anlamak deðil, açýklama açýsýndan da iþe
yarar olduðunu vurguluyor. Daha sonra
Türkiye'nin çaðdaþlaþma ideolojisinin
billurlaþmasýnda çok önemli bir yeri olan
Ziya Gökalp'in fikirlerini derinlemesine inceliyor. Yazar, ayrýca, Türkiye'deki modern
ve laik modelin geliþim sürecini, Batý'daki
sekülarizm uygulamalarýndan farklarýný ve
Kemalist elitin politikalarýný deðerlendiriyor.
"Bu kitap, sosyal bilimler baðlamýnda
hermenötik yorumun ne anlama geldiðini
mükemmel bir þekilde ortaya koymanýn yaný
sýra, bu yorumun kullanýmýna dair
olaðanüstü bir örnek oluþturuyor."
Clifford Geertz

TÜRKÝYEDE SEKÜLARÝZM ve
MODERNLÝK
Andrew DAVÝSON
ÝLETÝÞÝM YAYINLARI
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Türkiye'nin modernleþme sürecinin
kilit aþamalarýný ele alan bu kitapta,
Andrew Davison siyaset biliminde hermenötik yaklaþýmýn ne denli yararlý olduðunu
ortaya koyuyor. Türkiye'de Sekülarizm ve
Modernlikte, önce hermenötik analizin teorik
temellerine ve uygulama alanlarýna açýklýk
getiriliyor, ardýndan Türkiye'nin deneyimi
alternatif modernlikler çerçevesine
yerleþtiriliyor. Davison, yorumlayýcý
yaklaþýmýn toplumsal geliþmeleri yalnýzca

hadiseleri gevþek bir kronoloji içinde aktarmak olsa da birkaç neslin hangi bilgi daðarcýðý, nasýl bir hissiyat, ne tür bir Türkiye ve
gelecek arzusu içinde yeþerip serpildiðini
vermek benim için daha önemli ve önceliklidir. Çünkü o bilgi daðarcýðý, o hissiyat ve
gelecek tasavvurru içinde baþkalarý gibi ben
de bir þekilde varým."
Bir aný:

SÖZÜ DÝLDE HAYALÝ GÖZDE
Ýsmail KARA
Dergah YAYINLARI
Bu kitapta tesadüf edeceðiniz zevat
hakkýnda hatýra deneme metinleri
kaleme almanýn benim için vazife diyebileceðim bir tarafý var. Onlar, kaderin sevkiyle
tanýdýðým, bilgi ve görgü itibariyle istifade
ettiðim, dünya tasavvurlarý hakkýnda fikirler
ve intibalar edindiðim, bir ilmi ve fikri çabanýn nasýl yürütüleceðiyle alakalý tutamaklar
yakaladýðým hayatýmýn tesadüfleri oldular.
Ýyi ve bereketli tesadüfler... Onlarý bende
býraktýklarý ebedi izlerle; bir kýsmý derin,
ahlaki ve felsefi, bazýlarý acý, az bir bölümü
de ironik veya þaþýrtýcý taraflarýyla kendimce
inþa edecektim.
Yapmak istediðim þey klasik manada bir
hatýrat yazmak deðil. Yazdýðým metinlerde
her ne kadar belli kiþiler etrafýnda bir takým

O zaman tramvay yoktu, Divayolu caddesi
araba tarfiðine açýktý. Sinan Paþa Külliyesi
ile Çorlulu Ali Paþa Medresesi arasýnda, o
fotoðaflara ve garvürlere çokça konu olan
güzel sebilin hizasýnda Pleymut marka bir
dolmuþ taksi istop etmiþ, dýþarý çýkan þoförü,
benim gibi yoldan geçenlere seslenerek "aðabi
þu merete bir el atýn da yolumuza devam
edelim" diyordu. Yakýnýmdaydý, hemen el
verip itmeye baþlamýþtým ki kolumun yanýna
ince mi ince, esmer ve uzun bir kol daha
iliþiverdi. Prasa kol dedikleri cinsten. Bir
taraftan itiyor, içimden de "bu kolla arabayý
mý iteceksin?" diyerek kendi kendime tebessüm
ediyor, bir taraftan da yardým hissine, merhamet duygusuna gýpta ediyordum. Birkaç
adým sonra araba sarsýldý, bildik harýltýlar,
sesler çýkararak çalýþmaya baþladý. Ellerimi
silerken yan gözle o mahut "kol" sahibine de
bakmaktan kendimi alamadým.
Kimi görsem beðenirsiniz? -MuhammedHamidullah Hoca!
Benim hayretimi farketmiþ olmalý ki, her
zaman mütebessim yüzü o an daha bir
tebessüme gark oldu. Selamlaþtýk, baþ kesip
ihtiram vaziyeti aldým. Büyüklüðü ve aðýrlýðý
kendi kilosuyla gayrimütenasip, muhtemelen
yarým asýrlýk deri çantasý elinde, yola devam
etti. O gün Süleymaniye Kütüphanesi'nde
hangi yazmalara baktý, hangi keþfiyatta bulundu, ne tür notlar aldý, kimlere yol gösterdi... bilmiyoruz.
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yapýyor: Ýkinci Dünya Savaþý, Filistin'in
yitiriliþi, Ýsrail'in kuruluþu, Mýsýr'daki krallýk
rejiminin sona eriþi, Nasýr yýllarý, 1967
Savaþý, Filistin hareketinin doðuþu, Lübnan
Ýç Savaþý ve Oslo barýþ süreci... Önde ise,
Said'in 'özel' dünyasý: Kendisine tiyatro,
edebiyat ve müzik sevgisi kazandýran, bir
çeþit aþk-nefret iliþkisi yaþadýðý annesi; korumacýlýkla bilinçli bir Viktorya dönemi
kararlýlýðýný inatla kiþiliðinde birleþtirmeye
çalýþan babasý, kardeþleri ve diðer yakýnlarý...
Kudüs'te doðan, Mýsýr'da Ýngiliz eðitimi
alan, ABD'de öðrenim gören ve yersiz yurtsuzluðunu bir zenginlik olarak benimseyen
Said'in, benliðini her yerde "dýþarýdan" biri
olarak kuruþunun hikayesi.

YERSÝZ YURTSUZ
Edward W. Said
ÝLETÝÞÝM YAYINLARI
Edward W. Said'in, son yüzyýlýn en
büyük entelektüellerinden biri olduðunu söyleyebiliriz. Oryantalizm kavramýný,
eleþtirel bir kuramsal araç olarak, o 'icat etti'.
"Eski zamanlardaki" gibi, siyasal fikirleri
doðrultusunda harekete geçen, angaje olan
bir entelektüeldi.

66

Yersiz Yurtsuz, Said'in otobiyografisinden
bir kesit: Çocukluk ve ilk gençlik yýllarýnýn
muhasebesi, Kanser olduðunu öðrendiði
1991'de yazmaya baþladýðý anýlarýnýn arka
planýnda, dünyamýzýn bir dönemi resmi geçit

