De¤erli Okuyucu
Merhaba...

Bir yaz mevsimine bağlı olarak kimine göre
izin, kimine göre de bir tatil sezonunu daha geride bıraktık... Türkiye dışında yaşayan yüzbinlerce Türk kara ve hava yoluyla anavatana akın
etti. Gerek Türkiye’ye girişlerde gerekse çıkışlarda gümrük kapılarında kilometrelerce uzayıp giden araba kuyrukları sayesinde kamuoyu
Avrupa’da yaşayan beş milyon civarındaki vatandaş ve soydaşından haberdar oldu. Türk
medyası yine ezberini bozmadı ve zaman tünelinde kalmaya inat ederek, Avrupalı Türk’e
“Gurbetçi” demeğe devam etti.
Referans Dergisi bu (51.) sayısında “Biz Türkiye’nin Nesi Oluruz?” sorusunu kapağa taşıyarak, anavatan Türkiye’nin Avrupalı Türk olan
kendisine nasıl baktığının cevabını bulmaya çalışıyor. Türkiye, Avrupa’da yerleşik olarak yaşayan milyonlarca yeni nesil Türk için ne anlam
ifade ediyor, sorusu madalyonun bir yüzü ise,
diğer yüzü de, anavatan Türkiye için Avrupa’nın göçmen Türkleri ne anlam ifade eder,
sorusudur.
Yazarlarımızdan Durmuş Yıldırım, Mahmut
Aşkar, Muhsin Ceylan, Veyis Güngör, Şefik
Kantar, Sahra Şahin, Ozan Yusuf Polatoğlu,
Cemil Şahinöz ve Haydar Haluk Ceylan yukarı-

da zikrettiğimiz sorulara cevap aramak için kalem
oynattılar. Prof. Dr. Beyhan Asma hocamız
göç kavramını irdelerken, Yusuf Vural kökleri
tarihimizin belli dönemlerine kadar uzanan sorunlarımız üzerinde yoğunlaşmış.
Halil Gülel yine hem ressam hem de şair yönüyle, Mehmet Kum da hayatın içinden bir hikâyesiyle dergimize zenginlik getirdi. Genç
kalemlerden Kevser Karaaslan, Fatih Hısım ve
Beyazıt Cankurtaran seçtikleri konuları farklı
bir üslupla ve belli bir yazı disipliniyle yazmasını başarabilmişler. Asalet Sancaktaroğlu neredeyse uzmanlaştığı bir konu olan helal kesim
üzerine kaleme aldığı yazıyı tartışmaya açmış.
Kapak tasarımında Ahmet Akkılıç, iç sayfa
düzeninde Sedat Yarkadaş Referans Dergisi’nin bu sayısının da daha güzel olması için hünerlerini cömertçe gösterdiler.
Aynı zamanda bir medeniyet ve kültür dili
olan Türkçe’nin yazı dili olarak da Avrupa Türkleri tarafından yaşatılması istikametinde Referans Dergisi bir kilometre taşı olmaya devam
edecektir.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere...

Mahmut Aşkar
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Meselelerimiz ve
Beklentilerimiz
Bu arada, Almanya‘da yaşan Türk nüfusu 2,5 Milyonu
aştı ve sosyal hayatın her alanında yer almaya başladılar.
Aynı zamanda üç ve dördüncü nesil Türkler oluştu Avrupa’da. Üçüncü ve dördüncü nesil Türkleri sosyo-kültürel
ve sosyo-ekonomik hayat açısından en çok tartışma yapılan nesillerdir. Avrupa’da (Almanya‘da) doğmuş olan
bu nesiller içinde yaşadığı topluma uyum sürecinde milli
ve dini kimliklerinin ne olacağı veya nasıl olacağı, bir sorun olarak her kesim tarafından tartışılmaktadır.

-

DURMUŞ YILDIRIM

lk Türk işci göçünün başladığı tarihten itibaren aradan 58 yıl geçti. Misafir olarak bir kaç yıllığına Almanya’ya ve diğer Avrupa ülkelerine gelen Türk
vatandaşları, Avrupa standartları altında, derme-çatma
yerlerde kalıyorlardı.
1980’li yıllara kadar da misafir işçi „Gastarbeiter“ olarak tanımlandılar. Ancak zamanla geri dönüşler olmayınca çalışma ve iş arkadaşı „Mitarbeiter“ oldular. Artık
kalıcı oldukları kesinleşince göçmenler „Migranten“ olarak bu terim kullanılmaya başlandı.
1981’li yıllara gelindiğinde yeni yabancılar yasasının
çıkması, var olan yabancı düşmanlığını daha da artırdı.
1992 Mölln, 1993 Solingen faciası yaşandı.

İ

Birinci ve ikinci nesil uzun yıllar kendi örf, adet ve geleneklerinden kopuk yaşadılar. Zor şartlar altında dini
vecibelerini yerlerine getirdiler... Ancak, zamanla değişen sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar neticesinde yeni nesil Avrupa göçmen Türkleri çok şanslıdır. Birinci ve
ikinci neslin karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları çekmediler.
Dedeleri ve babalarıda kendi çektikleri sıkıntıları çekmesinler diye onları ekonomik anlamda rahat yaşamalarını
sağladılar. Fakat, eğitim ve kültürel anlamda yeterli ve
milli ve manevi değerlerin aktarılması noktasında yeterli
olamadılar. Bugün yeni kuşaklar kimlik ve kültürel boyutta arayış içindeler.
Birinci ve ikinci nesil daha fazla iş hayatına adapte oldukları için çocukların eğitim ve kültür (dil, din, tarih)
konularında maalesef zayıf ve eksik kaldılar.
Halbuki bizim buradaki varlığımızın devamı için kültürel değerlerimiz herşeyden önce gelir. Bir toplumun
kendi tarihi kadar dini ve dilini bilmesi son derece önemlidir.
Bu konuda özellikle Türk çatı kuruluşlarının yaptığı
çalışmaları inkâr etmemek ve takdirle karşılamakla birlikte, insan ve maddi imkân kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı beklentileri karşılayamıyor.
Hiçbir şey tek taraflı değildir, buna bağlı olarak Avrupa’da yaşayan insanımızın T.C. Devleti’nden birtakım
beklentileri olmuştur, bunların bir kısmı sosyal meselelerimiz diğer bir kısmı ise ekonomik meselelerdir.
Son çeyrekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumu olan, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) ile yapılan çalışmalar burada yaşayan insanımızın
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB) Kapıkule’deki çadırı.

taktirini toplamış, beklentilerin bir bölümünü karşılamıştır, lakin meselelerimizin büyük bir kısmı daha çözüm
noktasından uzaktır.

Ana başlıklar halinde öncelikli beklentilerimiz:
- Yurt dışındaki Türk STK'ler güçlendirilmeli ve çalışma alanlarının geliştirilmesine destek sağlanmalıdır.
- İlgili ülkelerde STK’ler nezdinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yapılanmalarında Sosyal Yardım Vakıfları kurulmasına
yönelik çalışmaları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
- Gençlerin, sosyal konularda çalışması, aile hukuku
uzmanlığı, avukat, din dersi ve Türkçe öğretmenliği, terapist, kültür tercümanı, pedagog ve psikolog olması
teşvik edilmelidir.
- Yurt dışındaki temsilciliklerimizde aile, eğitim ve çalışma konusundaki ataşelikler yaygınlaştırılmalıdır.
- Ülkemiz tarafından yurt dışına geçici görevle gönderilen kamu çalışanları, ilgili alana uygun, liyakat sahibi,
nitelikli ve görev yapacağı ülkenin kültürel ve sosyal yapısını bilen kişilerden seçilmelidir.
- Gençler, evlilik ve aile kurma konusunda bilinçlendirilmelidir. Çocuk eğitimi konusunda problem yaşayan ebeveynlere danışmanlık hizmeti verecek profesyonel ve
daimî eğitim merkezlerinin açılması sağlanmalıdır.
- Ana Okulu projelerine ağırlık verilerek anne-babalarının vatandaşlıktan çıkması nedeniyle çocuğun da Türk
6
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vatandaşlığını kaybetmesi ve dolayısıyla sorununun çözümü için ilgili kanun hükümleri gözden geçirilmelidir.
- Avrupa’ya özel yayın yapan kanalların program kalitesi artırılmalı, kültürel yozlaşmaya neden olacak içeriklerden arındırılmalı, bilinçlendirici, eğitici, ana vatanla
bağları kuvvetlendirmeye yönelik programlar yayınlanmalıdır.
- Bedelli Askerlik konusunda, T.C Devletinin meblağın
artırılma kararı Avrupa’da yaşayan ve Türk vatandaşlığında kalma niyetinde olan gençlerimizi üzmüş ekonomik nedenlerden dolayı bulundukları ülkelerin
vatandaşlığına geçme eğilimi göstermişlerdir, alınan bu
karar bir an önce tekrardan gözden geçirilmelidir.
- Türkiye’ye getirilen ve kaydettirilen cep telefonu kayıt ücretlerinin, yükseltilmesi kadar borçlanma yoluyla
yurtdışı emeklilik miktarının artırılması, Batı Avrupa
Türklerini sıkıntıya sokmuş bununla ilgili ciddi eleştiriler
gelmektedir, tekrar yeni bir düzenlemeye gidilmesi elzemdir.
- Sadece olağanüstü gelişmelerin ve bir de izin mevsiminde gümrüklerde oluşan araba kuyruklarının görüntülü haberleri dışında, sayıları 5-6 milyon civarında olan
Batı Avrupa Türklerinin Türkiye’nin gündemine hak ettiği ölçüde girememesinden son derece muzdaribiz. Bu
konuda yetkili mercilerin ve Türk medyasının artık “Gurbetçi” gözüyle değil, Avrupa Türkleri olarak bize ilgi göstermesini bekliyoruz.

Avrupalı Türk
Türkiye’nin Nesi Olur?

-

MAHMUT AŞKAR

işiyle tırnağıyla, düşe kalka, kendi imkânlarıyla iş
insanı, siyasetçi, sanatçı, gazeteci, akademisyen
veya edebiyatçı olarak bulunduğu toplum içinde
varlığını kabul ettirmiş, kendinden söz ettiren Avrupa’daki Türklerden, Türk kamuoyu ve devleti ne kadar haberdar ve ilgilidir? Hâlâ Türk kamuoyunun “Gurbetçi”
statüsünde gördüğü, siyasî partilerin ise bizden olanlar
ve olmayanlar olarak sınıflandırdığı vatandaş ve soydaş
Avrupa Türklerine Türk Devleti’nin bakışı nasıldır?... Yeni
nesillerin artık Türk kökenli Alman, Avusturya, Fransa,
Belçika veya Hollandalı gibi bir kimlik sahibi olduklarını,
eğitim seviyelerinin yükselmesiyle birlikte “Misafir İşçi”
statüsünden sıyrılarak, içinde yaşadığı toplumun orta sı-

D

nıfına yükselen bir kitlenin oluştuğunu ve Avrupa Türklüğünün geleceği de sözkonusu kesimin takip edeceği yola göre şekilleneceği bilinmelidir. Bilinmesi gereken bir
başka husus da, orta sınıf Türklerin takip etmekte olduğu ve edeceği yol, içinde bulunduğu sosyo-kültürel şartları gözönünde bulunduracağından kendi ayakları
üzerine duran ve dolayısıyla Türkiye’ye epey mesafeli bir
noktada seyredecektir. Bu durum, sosyolojik değişimi iyi
okuyamayan ve şimdiye kadarki bakış açısını değiştirmeyen Türkiye için “Türkiye’den kopuş” olarak değerlendirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa
Türklerini anlamaktan ziyade anlatmaya, dinlemekten ziyade dinletmeye daha yakın bir çizgi takip ettiğinden, yeni gelişmeleri farklı yorumlayabilir ve tedirginlik duyabilir.
Şayet yerinde ve zamanında adım atılmazsa, bu tedirginlik kaçınılmaz olur.
Avrupalı Türk’ün, “Biz Türkiye’nin nesi oluruz?” sorusuna verilecek cevapla, Türkiye’nin “Biz Avrupalı Türk’ün
nesi oluruz?” sorusuna verilecek cevap birbirine ters
düşer ve çelişki meydana getirirse, süreç umduğumuz
gibi işlemiyor demektir. Türkiye’nin şimdiye kadarki tutumundan hareketle, vereceği cevap; “siz bizim vatandaşımız ve soydaşımızsınız” türünden bir şey olur. Buna
karşılık, “Türkiye bizim anavatanımız” tarzında bir ibare
verilecek cevap olur. Nitekim Almanya’da “değişik siyasî
partiler ve bakanlıklara danışmanlık yapan” Nihat Sorgeç, sorulan bir soru üzerine; “Otuz yıl önce bu ülkenin
7

(Almanya) benim vatanım olduğunu keşfettim. Kalan
ömrümü burada geçireceğim. Fakat Türkiye’nin de Almanya gibi aslında benim vatanım olduğu düşüncesindeyim.” diyor. (Haymat, Türkisch-deutsche Ansichten,
Kristina Kara und Firat Kara, s. 123, Berlin 2019) Göç edilen
ülkede dünyaya gelse de hemen her Türk’e yerlinin sorduğu, aslen nerelisin veya asıl memleket nere, türünden
sorunun karşılığı itiraf edilse de edilmese de, en azından
şimdilik, Türkiye’dir.
1975 Celle/Almanya doğumlu oyuncu İdil Nuna Baydar; “Nerelisiniz? sorusuna; gerçekçi olarak desem ki
ben Berlin’liyim, bu kabul görmez. Hemen ardından gelen soru; “Aslen nerelisin?” şeklinde olur.” (Haymat, Türkisch-deusche Ansichten, Kristina Kara und Firat Kara, s.
115-117, Berlin 2019) İdil Hanım’ın, “Türkiye benim kimliğimin bir parçasıdır” şeklindeki tanımlaması, aslında
Alman toplumunun önünde bazen sinema, bazen tiyatro
sanatçısı veya kabare oyuncusu olarak görev yapan Türk
kökenli birçok ünlü için de geçerlidir.
Şimdi bütün mesele, anavatan ile, “kimliğinin bir parçası” Türkiye olan vatandaş-soydaş ilişkisinin canlılığını
koruyabilmesi için nasıl ve hangi düzeyde tutabilmektir.
Türkiye bu konuda elini çabuk tutmalı ve şimdiye kadarki
yaklaşım tarzını gözden geçirmeli; bir başka ifadeyle
kendi ezberini bozmalıdır!
Türkiye bizim nemiz olur türünden sorunun bir başka
cevabı; Türkiye kimliğimin bir parçasıdır. Avrupalı Türk’ü
8
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Türkiye’ye bağlayan, yakınlaştıran “parça”nın kıymeti iyi
bilinmeli, yara almamalı, zedelenmemelidir!
ÇİFTE VATANDAŞLIĞIN VERDİĞİ DUYGU...
Zamanın Almanya Başbakanı Helmut Kohl ülkesinin çıkarlarını düşünerek, dönemin T.C. Başbakanı Mesut Yılmaz’dan çifte vatandaşlık hakkını ortadan kaldıran, T.C.
vatandaşlığından çıkış kararını onaylatması, gerek Türkiye’nin milli çıkarları gerekse yurtdışında yaşayan Türk
vatandaşları açısından vahim bir hataydı! Parlamenter sistemde herşey mümkündür: Türkiye Cumhuriyeti bu hatayı behemehâl telafi etmelidir. Avrupa ülkelerinde
yetişen yeni nesil Türkler için yaşadıkları ülkenin pasaportu yanısıra Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportuna sahip
olmak; ek bir güvence, psikolojik destek, anavatana fizikî
ve manevî bağların güçlü ve canlı tutulması anlamına
gelir.
Bir araştırmacı akademisyen gözüyle, anavatan ile göç
ettiği ülkenin pasaportu arasında tercih yapmanın getirdiği sıkıntıların sadece küçük bir parçası: “Vatandaşlık
konusuna gelindiğinde çifte vatandaşlığı kabul eden ülkelerdeki Türkler için sorun daha çok bürokratik niteliktedir. Ancak Almanya’da yaşayan Türkler, Almanya kan
esasına dayalı vatandaşlık kanununu benimsediğinden
ve çifte vatandaşlık mümkün olmadığından, bu konuda
zor durumda kalmışlardır. Türkiye’yle bağlarını hiçbir
zaman tamamen koparmamış bu insanlar, Alman vatan-

daşlığını almadıkları sürece yaşadığı yerin yerel seçimlerinde dahi hak sahibi olamamaktadırlar. Yaşadıkları
yerin vatndaşı olmak için ise Türk pasaportlarından vazgeçmek kalan Türkler zor durumda kalmaktadırlar.”
(Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz, Göçün 50. Yılında
Avrupalı Türkler, http://www.bilgesam.org/incele/751/gocun-50--yilinda-avrupali-turkler/#.XX4J-y4zaos)
Devleti temsil eden siyasî iktidarlar özellikle yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarına bütüncül ve kucaklayıcı yaklaşmazsa, farklı inanç ve siyasî görüşe mensup
oluşundan dolayı dışladığı ya da üvey evlat muamelesi
yaptığı kesimlere kucak açan, sahiplenen ve neticede Türkiye’ye karşı kullanan güç odakları hepimizin malumudur.
YTB’ye rağmen Avrupa Türkleri, “Gurbetçiler” olarak ve
ancak o kadar Türkiye’nin gündeminde yer işgal edebiliyor.
JÖN TÜRKLER DEĞİL AVRUPALI TÜRKLER
Avrupa’da yetişen yeni nesiller Türklerin Türkiye’ye olan yakınlık ya da uzaklık mesafesini belirleyecek olan etken, kendilerinden daha çok Türkiye’nin tavrıdır. Dün
“Jön Türkler”le başlatılan fakat başarısız ya da yarım kalan, ilmî gelişmenin ve iş ahlâkının Avrupa’da olduğu gibi
ülkemizde de hayata geçirilmesi ülküsü, bugün tahta bavullarla gidenlerin torunları tarafından bihakkın gerçekleştirilebilir. Yabancı ve üstelik “Misafir İşçi” olmanın
beraberinde getirdiği olumsuzluklara rağmen zorlu bir

mücadelenin ardından Almanya ve benzeri ülkelerde ilim, sanat ve iş dünyasında biryerlere gelebilmiş birikimli, iş ahlakı ve disiplinine sahip insanlarımız, bir türlü iki
yakası biraraya gelmeyen Türkiye’ye tecrübelerini aktararak derlenip toparlanmasına katkıda bulunabilirler. Onlar olağanüstü meziyetlere sahip değiller; sadece her
sahada kalkınmışlığını iş ahlâkı ve disiplinine ve koyduğu
kurallara borçlu olan ülkelerde yaşayarak ve eğitilerek birikim sahibi olmaları, onları anvatandakilerden farklı kılan özelliktir. Trafik kuralından, ağır-aksak işleyen devlet
çarkı, demokrasi anlayışı ve ciddiyetini kaybetmiş ilmî her
sahada öncelikli olarak ihtiyaç duyulan zihniyet değişikliği
Batı’nın ileri sanayi ülkelerinde yetişmiş Türkler tarafından
gerçekleştirilebilir. Lâkin gel gör ki, Avrupalı Türk’e hâlâ
“Gurbetçi” gözüyle bakan kafa değişmedikçe bu düşüncelerimiz boynu bükük kalmaya mahkumdur.
Bilinmeyen ve sahip olunmayan şeyin ne kıymeti bilinir ne de yokluğu hissedilir. Mesela anadiliyle konuşmaya başlamamış bir insan onun eksikliği hissetmez. Yine
anavatan sevgisini tatmamış insan için yerleştiği veya göç
ettiği yerin dışında bir anavatan kavramının onun zihninde bir karşılığı olmaz. O hâlde herşeyden önce anavatan Türkiye dışında yetişen Türkleri anadilimiz Türkçe
ve anavatanımız Türkiye ile tanıştırmaya öncelik verilmelidir. Bu da ancak anavatan hükümetlerinin uzun vadeli, sevgi ve şefkatle sahiplenici bir devlet politikasıyla
karşılık bulabilir. Avrupalı Türkler için devlet; askerlik, evlenme, noter, pasaport, doğum, ölüm gibi birtakım bürokratik işleri para karşılığı yürüten dev bir müessesedir.
Türk çocuklarına öğretmenlik yapmak için yıllar önce
Almanya’ya gönderilen son derece birikimli ve vatanperver öğretmen arkadaşım anlatmıştı: Almanya’ya gidecek
öğretmenler olarak hareketimizden önce devletin ilgili
birimleri bize Almanya ve oradaki Türklerin siyasî, etnik,
ideolojik ve dinî yapılanmaları hakkında bilgiler veriyor,
tehlikeli akımlara karşı bizi uyarıyordu. Neticede ortaya
öyle bir tablo çıktı ki, ben bile kendimden şüphe etmeğe
başladım.
Bu bakış açısının zamanla değiştiğine inansak da, en
azından bir kesime güvenirken diğer kesime şüpheyle bakan bir devlet zihniyetinin hâlâ hüküm sürdüğü kanaatindeyiz. Aşırı uçları bir kenara bırakacak olursak;
sözkonusu vatanın bütünlüğü, milletin refahı olunca,
yurtdışındaki Türkler, farklı inanç gruplarına ve siyasî görüşlere ait olsalar da, anavatandakilerden daha duyarlıdırlar. Devlet, bu insanlara işte bu gözle bakmalı ve buna
inanmalıdır! Asıl bölücülük, devletin kendi vatandaşlarına
farklı yaklaşımıdır. Türk Devleti’ni temsil eden irade, artık
Avrupalı Türk sıfatıyla kabul görmesi gereken vatandaş
ve soydaşlarına güvenmeli ve güven telkin etmelidir. “Biz
Türkiye’nin nesi oluruz?” sorusunun barındırdığı beklenti
boşa çıkmamalı, karşılıkşız kalmamalıdır.
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Tünelden Önceki
Son Çıkış
-

MUHSİN CEYLAN

vrupa Türklerinin genç kuşakları için Türkiye nedir, ne anlam ifade eder? Bu genç kuşakların Türkiye ile kültürel ve fizikî bağları şimdilerde
nasıldır, yarınlarda nasıl olur?
Gerek buradaki Türk sivil toplum kuruluşlarımız
(STK)’ları, gerekse T.C. Devleti açısından ihmal edilen ve
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Alman Prof. Dr. Stefanie Brükle’nin, Almanya’dan
yurda kesin dönüş yapmış zamanın ‘gurbetçileri’nin Türkiye’de inşa ettiği evlere odaklanıp yaptığı araştırmada
vardığı sonuç, ‘Dışı Alman, içi Türk’ gibi olmak, genç kuşakların kültür ve zihin dünyalarında da geçerli mi?
Üç yıl boyunca 130’dan fazla ev sakinleriyle görüşen,
Prof. Brükle, “Evler tipik Alman yapısına sahip olsa da
hane içleri Türk motifleriyle dolu. Bu da Türkler’in her
iki kültürün arasında kalma serüvenin bir yansıması.”
diyor.
Yaşadıkları ülkelerin yeni yerlileri haline gelen genç
kuşak Avrupa Türkleri, Türkiye’ye en azından söylemde
aidiyet duysalar da, zihin dünyaları ve yaşam biçimleri
açılarından, bizim resmi ve STK’larımızın açıklamalarının
tersine, artık buralılar. Kendilerine has yaşadıkları süreçlerin oluşturduğu, bizim kuşağın bir türlü anlamak için
ciddi zahmette bulunmadığı ‘kimlik’leri yaşıyor.
Giyim kuşamları, eğlence tarzları, dinledikleri müzikler, düğün derneklerdeki davranış şekilleri, yeme içme
alışkanlıkları vs. vs., onların kendilerini tarif ediyor.

A
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Sayıları her geçen gün azalan, kendilerini ne oraya ne
buraya ait hisseden marjinal bir grubumuz da var.
KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK
Avrupa’daki varlığımız ve geleceğimizle ilgili tüm tartışmaların her türlü duygusallıktan uzak yapılmasından
yanayım. Çünkü, şimdiye kadarki tartışma tarzımızın bizleri bir milim ileri götürmek yerine, halledilmesi gereken
sorumluluklarımızı hep ileri atmaktan başka bir işe yaramadığını gördük. Yani, söylediklerimiz ve eylediklerimizin örtüşürlüğü konusu başta, Mahmut Aşkar
ağabeyimin son yayımlanan kitabının adı gibi, KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK zorundayız.
Acıtsa da, ikinci nesil iki kültür arasında kaldı: Üçüncü
ve dördüncü neslin de tabii bir aidiyet sorunu var. Bunu
enine boyuna hayatın içinden gerçekler üzerinden konuşup tartışmaya muhtacız. Etrafımıza topladığımız, resimlerini yakın plandan çekip ‘İşte Almanya’daki Türk
gençleri!’ cümleli kendi kendimizi gazlamamız; kendimizi aldatmak, zamanı okuyamamak, dolayısıyla da çözüm
üretme noktasında görevimizi ıskalamaktır.
GENÇ KUŞAKLARI ANLAMAMA ALIŞKANLIĞI
Genelde ‘mahalle baskısı’yla oluşturduğumuz genç
kuşak grupların karşısına çıkan hatiplerimiz, akademisyenlerimiz, hocalarımız, ağabeylerimiz çok az da olsa
ablalarımız ve siyasi kimlikli dostlarımız, hitap ettikleri
kitlenin kendi aralarındaki iletişim dilinin, artık Türkçe
olmadığını görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Onlar
kendilerine göre ‘kutsal’ konuşmalarını, sunumlarını yapıp, bir etkinliğe imza atmış olmanın mutluluğuyla geri
dönüyor.
Türkçe bitince, kök kültür ile irtibatınızı kuramıyor,
hangi dile vakıfsanız o dilin kültürüyle, düşünüyor yaşıyorsunuz. Tıpkı bizim bizzat kendi çocuklarımız genç kuşaklarımız gibi. Yoğun olarak kafa yorduğum,
dostlarımla konuşup öğrenmeye çalıştığım; -mış gibi, miş gibi hastalığımızı acilen terkemek zorundayız.
Almanya merkezli Avrupa’ya göç ve yerleşiklilik süreci bize gösterdi ki, şimdiye kadar takip edip yürüdüğümüz yol, yöntem, artık herkesin elinde taşıdığı ve

Frepik

hayatımızın olmazsa olmazlarından haline gelen tuvalette bile yanımızda taşıdığımız, sosyal medya manyaklığı yaptığımız dokunmadık telefonlarımızın çağına
uymuyor hadi biraz yumuşatalım; yeterli gelmiyor.
Zamanın ruhunu okuyamayan ben, bunu yaşayan
genç kuşaklara hitabımla, sunumumla ulaşabileceğimi
sanıyorsam, bilinmelidir ki, bende ciddi bir psikolojik sıkıntı vardır.
EĞİTİM Mİ, ÖĞRETİM Mİ?
Kurduğumuz her cümlede ısrarla ‘eğitim’den bahseder, vurgularız. Oysaki, ‘öğretim’ esas görevimiz olmalı
değil mi? Cevabı zor bir soru, bu değil mi?
Kültürel kimlik ve aidiyet anlamında Türkiye ile bağın
muhafaza ve korunmasıyla ilgili dostlar alış-verişte görsün türünden faaliyetler birbirimizi kandırmaktan başka
bir şey değildir.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımız
(YTB) tarafından ilk duyduğumuzda heyecanlandığımız,
uygulamasını görünce de hayal kırıklığına uğradığımız
derneklerimize Türkçe kütüphane girişimi fikir olarak
çok süper. Fakat ne görelim, buradaki bizler ve çocuklarımıza ulaştırılan kitapların içinde, ilaçlık için de olsa bir
adet buralardan bir yazarın çizerin kitabının olmamasını
kimse bana izah edemez. Demek ki, sadece fikrin iyi olması değil, onun uygulaması da çok önemli.
SES VERMEZSEK, BİZİ ANLAMAZLAR...
Ankara’nın, seçim süreçleri dışında biz Avrupa Türklerine şaşı bakışı hiç değişmiyor ve sanıyorum bundan
sonra da hiç değişmeyecek. Bizleri temsil ettiğini ifade
eden STK’larımız da, kendi kendilerine gülüp oynuyor.
Gerek içinde yaşadığımız yeni vatanlardaki gelişmeler, gerekse Ankara kaynaklı yeni uygulamalar karşısında, kızacaklar ama, hep üç maymunu oynuyoruz.
Buralarda doğan çocuklarımız, 23 yaşından sonra tek
vatandaşlıkta karar kılmak zorundalar. Buharı üstünde
yükselttiğimiz askerlik bedeli yüzünden gençler Türk vatandaşlığında kalmayacaklar. Orta ve uzun vadede aidiyet noktasında bunun sonuçlarını düşündükçe, sizi
bilmem ama bana terler basıyor, yüreğim daralıyor.

Türkiye’den yazan dostlarımız gibi, buradaki günlük
hayatta yaşadıklarımızı teker teker yazacak değilim, zira
onu yaşayan bizlere tekrar çok mantıklı değil.
DÜŞÜNMEK, RUH İLE İLİŞKİ DEMEKTİR
Malumunuz, düşünmek, insanın kendi ruhu ile ilişki
kurmasıdır. Bu ilişkiyi kendi kurmayanlar, içinde yaşanan
toplumun hakim düşüncesinin derin etkisinde kalır. Bu
da insanın her türlü kimliğini etkiler. Aidiyetten bahsettiğimi anladınız.
Göçün tarihinden kaynaklanan ve yerleşikliliğin beraberinde getirdiği her türlü toplumsal sorunların çözümü
için ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ve de tarafı olduğumuzu kutsallaştırıp dokunulmaz kılmadan, içinde yaşadığımız ülkenin çoğunluk toplumu, kanunları ve
anayasası çerçevesinde tüm demokratik güçlerle birlikte ortak dertler ve ortak değerler etrafında bir araya
gelerek stratejik ortak bir akılla sıkıntıları müzakere
etmek ve çözüm üretmekten başka bir çıkar yolumuz
yok.
ÇIKIŞ YOLU, ORTAK AKIL
Parti siyasetinden uzak, hizipçilikten ırak, dilimizi, inancımızı, her türlü değer yargılarımızı ve içinde yaşadığımız yeni vatanın değerlerine saygıda kusura
düşmeyen yani ötekileştirmeden beslenen değil, ortak
insani değerleri merkezine koyan yazarlardan, düşünenlerden, sanatçılardan, sivil toplum kuruluşcularımızdan
ve de akademisyenlerden oluşan uzman ekiplerle şimdiye kadarki laylaylom türünde değil, kelimenin tam manasıyla çözüm odaklı yoğun fikir atölyeleri, çalıştaylar
düzenleyip, ortaya çıkacak sözler ve tezleri de kamuoyuyla paylaşılıp onların da katkılarıyla zenginleştirip uygulamaya geçmeye mahkumuz.
Bunu gerçekleştiremezsek, asimilasyona karşı tünelden önceki son çıkışı da kaçırmış olacağız... Tercih yine
bizlerin...
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Wallerstein ve
İki Dünyalı Türkler
-

SAHRA ŞAHİN

üyük sosyolog Immanuel Wallerstein 89 yaşında
öldü. O da Fuat Sezgin gibi, Türk Toplumunda tanınmayan mütefekkirlerdendir. Bu yazımızda, bir
bilim adamından öteye çok yönlü bir mütefekkir olan
Wallerstei’in bazı görüşlerini ve o görüşler üzerinden bir
Avrupalı Türk Toplumu okuması ve gelecek perspektifi
önermeye çalışacağız. Öncelikle, vefatı anısına O’nu kısa
tanıtmakta yarar vardır.
1930 yılında New York’ta doğan Wallerstein, 1951 yılında Colombia Üniversitesi’nden mezun olmuş, aynı
yerde master ve doktorayı tamamlamıştır. Columbia ve
McGill Üniversiteleri’nde sosyoloji okumuş, 1976’dan itibaren New York Üniversitesi’nde “seçkin sosyoloji profesörü” ve aynı yerdeki “Fernand Braudel Center for
the Study of Economies, Historical Systems and Civilizations” adlı enstitünün müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 1975 yılında Sorokin ödülüne layık görülmüş,
1977’den bugüne Review dergisinin editörlüğünü yapmıştır. Müşterek çalışmalar haricinde, Tarihsel Kapitalizm, Güncel Yorumlar, Ütopistik ya da 21. Yüzyılın
Tarihsel Seçimleri, Bildiğimiz Dünyanın Sonu – 21. Yüzyıl
İçin Sosyal Bilim, Sistem Karşıtı Hareketler, Jeopolitik
ve Jeokültür, Sosyal Bilimleri Düşünmemek - 19. Yüzyıl
Paradigmasının Sınırları, Liberalizmden Sonra, Sosyal Bilimleri Açın gibi yayımlanmış önemli eserlere imza atmıştır.
Wallerstein, solipsist/tek-benci anlayışa her platform-
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da itiraz eden olgun bir ‘Batılı’ mütefekkirdir. O, ‘Avrupa
Mucizesi’ne asla inanmamıştır. O’na göre; “Avrupa mucizesi dedikleri şey, üretkenliğe bağlı yaygın bir büyümedir ama bu bir yükselme değildir. Büyümeyi
gerçekleştirmiş olmak bir yükselme değildir. Batı’nın
yükselmesi düşüncesi tek-benci bir yaklaşımdır ama
evrensel bir değer değildir. Fakat kültürel bakımdan
bütün dünyaya benimsetilmiş ve kabul ettirilmiş bir konudur. Konuya tersinden bakılırsa, Batı’nın gerçekten
bir yükselme yaşamadığı, bilakis gerçekte bir düşüş içinde olduğu görülür. Mucize gibi görünen bu durum
aslında bir akıldışılığın gerçekleşmesi olan bir serüvendir. Ekonominin toplumsal ilişkiler içinde bir yer edinmesi gerekirken, toplumsal ilişkilerin ekonomik
sisteme göre şekil alması gibi bir durum oluşmuştur.
Diğer medeniyetler bu ilişkiden uzak dururlarken, irrasyonel olan bu sistem artık daha da sürdürülebilir değildir.” Çünkü Kapitalizmin egemen olduğu bu Dünya
son birkaç yüzyılda ahlaki açıdan ilerlememiştir. Buna
bağlı olarak 21. yüzyılın ilk yarısı, bir önceki yüzyılda gördüğümüz her şeyden daha güç, daha düzen bozucu ve
daha açık olacaktır.
Hegel ve Marx dâhil olmak üzere 19. yüzyıl Avrupa
düşünürlerinin genelinin ortak yanı, genelde Avrupa insanının, özeldeyse bizzat kendilerinin, insan düşüncesinin zirvesini temsil ettiğini düşünmeleridir. Kapitalizmin
bir dünya sistemi olarak gelişmesi ve “Avrupa Evrenselciliği”nin de temelini oluşturan tek-benci bu anlayış, Batı’nın dünyaya müdahale etmesinin zihni altyapısını
oluşturmuştur. Akıldışı olan bu durum Batı’nın, Batı-dışı
toplumları “barbar” vb. kendinden menkul nedenlerle
sömürmesi ve köleleştirilmesi ile sonuçlanmıştır. Wallerstein, başeseri Modern Dünya-Sistemi kitabının girişinde; “Change is eternal. Nothing ever changes”
“Değişim ebedidir. Asla hiçbir şey değişmez” derken
“Burjuvazinin, hiçbir şeyin değişmemesi için, her şeyi
değiştirdiğini,” Her dönemin egemen sınıf veya zümrelerinin yaptığının da bu olduğunu kast etmektedir.
AVRUPALI TÜRKLER VE BİR BELİRSİZLİK HİKÂYESİ
Avrupalı Türkler, göçmen kuşlar gibi iki kanatlı bir

dünyaya sahipler. Bir bedende iki dünya taşıyorlar. Onların hikâyesi, bir mekân değişiminden öteye bir ruhu, kültürü, dili, dini, ömrü ve geleceği beraberinden
taşımaktır. Kapitalist Batı’nın dünyaya egemen olup ekonomik bir cazibe olması, 60’lı yıllardan sonra Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının da bu kıtaya göçüne sebep
oldu. Geçen 58 yılda ciddi bir göç hikâyesi ortaya çıktı.
Kimileri göçün yarı yolunda geri dönerken kimileri de
ömrünü tamamladı “gurbette”. Önemli bir kesim de emeklilikle birlikte Pendelmigration/Dönerli Göç’ün bir
parçası olarak 6 ay ikinci vatanda 6 ay da anavatanda
yaşamaya başladılar. Gelinen noktada, göçün sonuçları
hikâyenin ötesine geçerek farklı bir safhaya evrildi ve
yerleşik bir sürece girilmiş oldu. 4. ve 5. nesiller Avrupa’da doğdukları ülkelerin yerlisi olmaya başladılar. Almancaları, Fransızcaları Türkçeden daha iyi olurken,
anadilleri olan Türkçe ikinci yabancı dil konumuna düştü. Gurbetçi, Alamancı, Avrupalı, Türk kökenli tanımlamaları arasında yeni bir kimlik ortaya çıkmış oldu,
Avrupalı Türkler. Yeni nesiller için doğdukları bu ülkeler
artık ikinci vatan ve Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorlar.
İlk üç nesil Türkiye’ye anavatan bağı ile bağlı iken, yeni
nesiller Türkiye’ye atalarının memleketi olarak gidiyorlar
büyük oranda. Hangi ülkeye ne kadar bağları ve sevgileri, ne kadar ve nasıl bir aidiyetleri olduğu konusu bir araştırma konusudur. Hâlihazırda yaklaşık 6 milyon
Avrupalı Türk olayın kahramanları olarak dönüşen bir

göç hikâyesi yazıyorlar. Onlar artık hem Avrupalı hem
Türkiyeli. İki vatanlı, iki dilli, iki aidiyetli, en az iki kültürlü,
bazen de üç aidiyetli ve kültürlü.
Türkiye’nin, Yurtdışı Türkler ile kurduğu ilişki tarzı değişen dünya ve konjonktüre bağlı olarak gel-gitler yaşayan bir belirsizliği içinde barındırıyor. Gelinen noktada
Avrupalı Türkler ile Türkiye arasındaki yeni konumlandırma ve ilişki durumları ortaya çıkarmıştır. Bu belirsizliğin Avrupa tarafından olanı ise, her halükarda göçmen
istemeyen ancak göçmene ihtiyaç duyan Avrupa’nın
göçmenler ile ilişkisini hangi düzlemde kuracağını tam
olarak belirleyememesidir. Türkiye açısından ise konu,
artık ülkeye döviz getiren “gurbetçi vatandaşlar” sıfatının ötesine geçmiş, yeni tanımlar ortaya çıkmıştır. Son
dönemlerde siyasal ve toplumsal alanda “diaspora” konumlandırması yapılırken, ilişkilerin ağırlık noktasında
kültürel eylemlerden ziyade söylem bazında bürokratik
ve ekonomik ilişki öne çıkmıştır. Gelecekteki ilişkinin
seyrini kimin belirleyeceğinde ise, iki tarafın istemli tercihleri rol oynayacaktır. Bunda, Avrupalı Türkler’in Avrupa’da kalış vizyonunu ne olarak belirleyecekleri temel
etken olacaktır. Türkler, Avrupa’da geliş amaçları olan
“ekonomik öncelik” konusunu, kalış amacına dönüştürememiş, ortaya henüz kolektif bir vizyon konulamamıştır. Son durumda, ortaya cevabını arayan sorular
çıkmaktadır: Avrupalı Türkler ile Türkiye birbirlerinin nesi
oluyorlar, bundan sonra birbirleri ile nasıl bir ilişki kur13

malıdırlar? Bu ilişkinin ağırlıklı konuları neler olmalıdır?
Hangi konular öne çıkmalı, hangi konular ikincil ya da üçüncül derecede olmalıdır? Avrupalı Türklerin yapacağı
yatırımlar ya da Anavatanlarına getireceği dövizler, emeklilik, askerlik, telefon meselesi, araba çıkarma, uçak
biletleri, vb. gibi dönemsel ve konjonktürel konular üzerinde mi yürümelidir bu ilişki? Yoksa, Avrupalı Türklere
mevcut vatandaşlık ilişkisi dışında kalıcı bir irade ve kimlik kazandıracak bir “değerler ilişkisi” üzerinden mi yürümelidir? Henüz, ekonomik önceliklerden bir “değerler
ilişkisine” geçilmiş değildir. Bu noktada, ne toplumsal
ne kurumsal ne de eğitim, kültür ve sanat alanında öne
çıkan kitlesel bir varlık oluşturulamamıştır. Avrupa Parlamentosuna bir milletvekili dahi seçememişlerdir. Edilgen bir toplum konumunu devam ettiren bir Avrupa
Türk Toplumu görülmektedir bugün. Son AP seçimlerinde değer odaklı siyaset yürüten BIG Partisine verilen oy
oranına bakılırsa, Türklerin değer siyaseti ya da değerler
ilişkilerinden uzak olduğu düşünülebilir. Bu durumda,
Türklerin “Avrupa’da kalış vizyonu”nu temellendiren
en öncelikli ögenin ekonomi konuları olduğu düşünülebilir. Esasen Almanya gibi en müreffeh ülkelerden birinde yaşayan Türklerin ekonomi öncelikli hayat tarzını
benimsemesi, yağmurun altında bostan sulamak gibi bir
paradoksu da içinde barındırıyor. Avrupalı Türkler, kesin
olarak geri dönüş yapmayı düşünüyorlarsa her yönü ile
ekonomilerine ağırlık verebilirler. Yok, burada kalıcı iseler, ki öyle görünüyor. O halde, geleceklerini kuracak yapılara öncelik vermeleri gerekiyor. Elbette, burada
ekonomi yok sayılıyor değildir. Ancak, göçmen kökenli
bir toplumun geleceğini inşa ederken kültürel temelleri
oluşturulmayan bir ekonomik varlığın/zenginliğin, Wallerstein’ın yaklaşımı ile düzen bozucu ve yıkıcı bir karaktere bürünecek, toplumsal ve kültürel altüst oluşlar ile
birlikte kimlik kaybı yaşanması kaçınılmaz olacak ve asimilasyon yolunun taşları döşenmiş olacaktır. Wallerstein’ın “sorunlar çağı” olarak tanımladığı bir yüzyılda
edilgen bir toplum olarak güçlü, dominant ve ulusçu Avrupa ülkelerinin asimile politikalarına karşı Avrupalı
Türklerin, Anavatana olan bağlarında kırılma ve kopuş
olmadan geleceği inşa edecek şekilde “kendilerini üretebilme” kabiliyetini kazanabilmeleri en önemli konu olmalıdır. Esasen, ekonomiye indirgenmiş bir ilişki,
muhatap kitlenin asgari temel ihtiyaçları üzerinden yürüyen Homoekonomicus bir alt kültür toplumu ilişkisidir. Kapitalist anlayışın belirlediği bu ilişki tarzı
üzerinden yürüyen bir ilişki ise krizlere gebedir. Wallerstein’ın krizler tarihi döneminden kastı da budur.
YENİ BİR İLİŞKİ TARZI
Bugün, karşımıza çıkan soru Türkiye’nin, Avrupa’daki
Türkler ile bugünkü ilişki şeklini daha kaç nesil devam
ettirip ettiremeyeceği ve bu ilişki tarzının ne kadar doğru olup olmadığıdır? Konu üzerindeki tartışmalar süreduruken, mevcut durumda, bu ilişkiyi daha çok arz-talep
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dengesi belirleyecek gibi görünüyor. Türkiye’nin beklentilerinin büyük oranda aynı şekilde devam etme ihtimali
yüksektir. Peki, bu ilişkide Avrupalı Türklerin talepleri ve
beklentileri yukarıdaki mezkûr talepler ile sınırlı mı olmalıdır? Eğer Türkiye ve Avrupalı Türkler, birbirleri ile sürekli bir bağımlılık ilişkisi kurmak istiyorsa bu bağ,
ekonomik ilişki ve akrabalık ilişkisinin ötesinde bir değerler ilişkisi olmalıdır. Ekonomik ilişkiler konjonktürledir ve bu ihtiyaç durumu ortadan kalktığında bağ da
kalkmış olacaktır. Avrupalı Türklerin Türkiye ile ekonomi
ağırlıklı bir ilişki kurması, kendilerini turist pozisyonuna
indirgeyecek, zamanla Anavatanlarına yabancılaşmayı
artıracaktır. Akrabalık ilişkileri de nesiller uzadıkça zayıflayarak ve nostaljiye dönecektir. Ancak, değerler ilişkisi,
tüm ilişki türlerinde daha kalıcı bir bağ oluşturacaktır.
Bunun için, Türkiye ve Avrupalı Türkler bu ilişkiyi daha
geniş bir alana yayılan ortak bir bilinç, dil, din ve kültür
olarak güçlendirmelidir. Kurumsal yapılar ile bunu sağlam temellere oturtmalıdır. Geleceğin Tarihini inşa etmek de bu tür derinlikli değerler ilişkisi ile mümkündür.
Bu noktada, Avrupalı Türkler, hem Wallerstein’ın insanlığı krize soktuğunu iddia ettiği kapitalist motorlu Batı’nın Pozitivist Bilimcilik anlayışı ile Felsefe arasındaki
kopuşa bir itiraz olarak ortaya koyduğu Overcoming the
Two Cultures (İki Kültürü Aşma) önermesinden hem de
aynı zamanda geleneksel Batı Düşüncesi’ne getirdiği eleştirel bakış açısı ile bilinen ünlü Fransız düşünür Jacques Derrida’nın yapıbozumcu/dekonstrüktivist
yaklaşımlarından esinlenerek mevcut egemen durumun
ötesine geçerek kendi özgün yolunu oluşturabilmeyi
düşünmelidirler. Bu yol, iki kültürü de yani Batı’nın salt
“Bilimcilik İdeolojisini” ve Doğu’nun salt “Maneviyatçı
Hayat Anlayışı”nı, içeren ama onları aşarak/birleştirerek
kuracağı “Maneviyatçı (değer odaklı) Modernleşme
Düşüncesi” olabilir. Avrupalı Türkler büyümeyi değil
yükselmeyi öncelemelidir. İdeal olanı, büyüyerek yükselmeyi, yani ekonomi ile büyümeyi değerleri ile de yükselmeyi hedef edinmelidir. Bu noktada biz de, Nurettin
Topçu’nun “Vakti gelmiş doğru bir fikir kadar güçlü bir
eylem yoktur!” sözünden esinlenerek bu görüşlerin
gerçekleşmesinin her iki taraf için vaktinin gelip gelmediğinin de yine toplumun arz ve taleplerinin belirleyeceğini söyleyebiliriz.

Avrupa’daki Türklerin
Avrupalılık Mücadelesi
-

ŞEFİK KANTAR

arihçiler, Asya’dan Avrupa’ya Türk göçlerinin M.S.
5. Asra kadar indiğini söylerler. Hunlar yanında Avarlar, Bulgarlar, Sabirler, Macarlar, Kumanlar
(Kıpçaklar), Peçenekler, Oğuzlar (Uzlar) Türk tarihinin
şekillenmesi kadar Avrupa tarihinin oluşmasında da mühim roller icra etmişlerdir. Daha önce Selçukluların Haçlı
Seferlerine karşı koymak suretiyle icra ettikleri tesirlerden sonra, 13. Asırdan itibaren Avrupa’yı etkileme ve dizayn etme görevini Osmanlılar devralmıştır. Geçmişteki
gibi günümüz Avrupalı bilim insanları da Karadeniz’in
kuzeyinden ve güneyinden Avrupa’ya adım atan ve İtalya’ya, İspanya’ya kadar ulaşan Türk göç ve akınlarının
Avrupa’nın demografik, dini, sosyal, siyasi, askeri yapılanmalarına ve gelişmelerine etkilerini bilmekte ancak
pek dile getirmek istememektedirler.
Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya gelen Türk topluluklarının tamamına yakını askeri üstünlükleri, güçlü
sosyal nizamları ve sağlam devlet tecrübelerine rağmen
ya yerli toplulukların içerisinde eriyerek yok olmuş veya
zamanla topluca başka milletlere dönüşmüşlerdir. Bunların yok olmaları ve dönüşmelerindeki en büyük etken
Asya’daki ana topluluklarla irtibatlarının kesilmesi ve dillerini kaybetmeleridir. Türklerin uzun süre hakimiyet
sürdükleri Rusya topraklarından Orta Avrupa içlerine
kadar her adımda eski Türk izlerine rastlanmakla birlikte
kültürünü muhafaza ederek yaşayan çok az sayıda Türk
topluluğu kalmıştır. Geçmişlerinin Asyalı ve Türk olduğunu bilen Macar, Bulgar vs gibi topluluklar için Türklük,
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içlerinde ilişkileri canlandırarak pekiştirme taraftarı kitlelerin varlığına rağmen eskilerde kalmış bir tarihtir. Osmanlı öncesi söz konusu topluluklardan Türklüklerini
kaybetmeyen tek büyük topluluk, hıristiyanlaşmalarına
rağmen Türkçe’yi kaybetmeyen Gagauzlardır.
Türklerin Anadolu’ya, ardından Trakya ve Balkanlara
geldikleri dönemlerde daha önce Avrupa’ya ayak basmış Türklerin sonradan gelen akrabalarının lehine birçok
gelişmeye imza attıkları bilinmektedir. Malazgirt’te Romen Diyojen’in ordusundaki bazı toplulukların karşı taraftakilerin Türk olduğunu görünce saf değiştirmeleri
hadisesi, istisna olmayıp Osmanlı Devleti’nin Trakya ve
Balkanlar’daki ilerleyişi sürecinde defalarca yaşanmıştır.
Selçukluların Avrupalılarla karşılaşmaları kutsal toprakları kurtarma bahanesiyle önlerine çıkan her şeyi yakıp yıkan, talan eden Haçlı Seferleri münasebetiyle
olmuştu. Türklerle Almanların ilk karşılaşmaları da Haçlı
Seferlerinde yaşanmıştı. Kılıçarslan’ın yürüttüğü yıpratıcı müdafaa savaşları ve akıllıca diplomasi ile bu seferler
sonuçsuz bırakılırken, III. Haçlı Seferi’ne katılan Alman
kral Friedrich Barbarossa Göksu Nehri’ni geçmek isterken boğularak ölmüştü (1190).
Üç kıta üzerindeki topraklara hükmedecek Osmanlı
Devleti, kuruluşundan kısa bir süre sonra Avrupa’ya
damgasını vurmaya başladı. Gerileme dönemine girişine
kadar üç asırdan fazla bir süre her alanda Avrupa’ya galebe çaldı, onlardan üstün oldu. Öyle ki, Avrupa’nın tüm
hesapları asırlarca bu gücüm tahakküm ve etkisinden
kurtulma gayret ve çabaları üzerineydi. İmparatorluk olmasına, kozmopolit bir nüfus yapısına, değişik dinden,
dilden, milliyetten toplulukları barındırmasına rağmen
Osmanlı’nın en mühim özelliği Türk oluşu idi. Döneminde dünyanın en güçlü kimliği Türk kimliği idi; Türk denince sadece Osmanlılık değil Müslümanlık da akla
geliyordu. Türklük ile Müslümanlığın aynileşmesi yükselen yeni medeniyetin ayırt edici temel özelliklerindendi.
Avrupa, Osmanlı’yı hiçbir zaman kabullenemedi, her
iyi niyetli ve samimi yaklaşımı düşmanca bir hissiyatla
geri çevirdi. Avrupa, birlikte inşa edilebilecek, barış ve
huzurun hakim olacağı, insan hak ve hürriyetlerinin, din
ve vicdan hürriyetinin, insanların dillerine, dinlerine,
renklerine göre değerlendirilmeyeceği yeni bir nizama
karşı bütün güçleriyle direndi. Bu süreçlerde Avrupa’nın
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bugün de yürürlükte olan kaba güce tapan, çatışmacı,
savaşçı, tahammülsüz kültürü pekişti. Roma’nın devlet
ve teşkilat anlayışı, Yunan’ın felsefi mirası ve Hıristiyanlığın dünya görüşü güya bir potada eritilip harmanlandı,
ancak ortaya çıkarılabilecek en kötü bileşim elde edildi.
Avrupa, sözde huzur ve barışın anahtarı olsun diye türetilen sistem ve ideolojileriyle, on yıllarca süren yıkıcı savaşlar yanında 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi gezegenimizin
yaşadığı en büyük felaketlerin faili oldu.
Her savaşın ardından, hayatını kaybeden, yaralanan,
sakat kalan, yerinden yurdundan olan insanlara, yakılıp
yıkılan, virane haline gelen köylere, kasabalara, şehirlere
ve ülkelere odaklanmak yerine kan ve gözyaşından neşet eden yeni imkanlardan pay kapma yarışına yöneldi.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra kendi aralarındaki rekabetin
doğurduğu işgücü ihtiyacı gözlerin Türkiye gibi kalkınmasını yoluna koyamamış, yatırım imkanları ve istihdam
sahaları kısıtlı ülkelere çevrilmesine yol açtı. Bunun sonucunda, daha sonra sayıları beş milyonu bulacak
Türk’ün Avrupa’ya göçü gerçekleşti. Bu gidiş, önceki
yüzyıllarda Amerika’ya ve Avrupa’ya Afrika’dan götürülen kölelerinki gibi iç karartıcı olmasa da, atalarımızın
önceki yüzyıllardaki gidişi gibi muzafferane de değildi.
Bir işgücü transferi şeklinde düşünülen alışveriş, kahramanlarının ‘insan’ olduğunun anlaşılmasıyla ekonomik çerçeveyi aşarak sosyal, kültürel ve siyasi görüntüye
büründü. Giderek büyümesi, Avrupa toplamında beş
milyonu bulan bir kitleye dönüşmesi ve büyük bir bölümünün kalıcılığının anlaşılması, Avrupa’daki Türkleri sa16 REFERANS EYLÜL - EKİM 2019

dece tarihi yazılacak bir topluluktan ziyade, tarih yazma
potansiyeli yüksek bir mevkiye çıkardı. Böylece insan ve
toplum hayatıyla ilgili konulara kafa yoran çevrelerin
yaklaşımları da değişmeye başladı. Artık konu, yerli halk
toplulukları yanında siyasilerin, akademik çevrelerin,
medyanın, hukukçuların ve tarihçilerin bakış açısını, günlük üretim ilişkilerini aşıp hem derinliği hem de etki alanının genişliği itibariyle daha ileri merhalelere taşıdı.
Birçok çevrenin yaşadığı veya müşahede ettiği bu süreç,
dünyadaki köklü değişimlerin yaşandığı bir döneme rast
geliyordu.
Siyasi anlamda soğuk savaşın bitimiyle iki kutupluluğun nihayete erdiği, ekonomik anlamda sınırların kalkmasının hedeflendiği, sanayi toplumundan dijital
dünyaya doğru adımların atıldığı, çokça dile getirildiği
gibi dünyanın ‘bir köye dönüştüğü’ bu zaman diliminde
yaşananlar, insanlarımızın birçok alanda ümitlerinin ve
kendilerine güvenlerinin artmasına yol açtığı gibi birçok
şüphe ve korkunun da canlanmasına sebebiyet verdi.
Dönemi izah eden ideologlara göre ‘global çağda’ toplumlararası ilişkiler medeniyetlerin kaynağı dinlere, insanlararası ilişkiler ise karşılıklı tanıma ve kabule
(akseptanz) göre şekillenecekti. Bu, kişilerde ve toplumlarda ‘kimlik sahibi olma’ anlayış ve talebinin yükselmesi anlamına geliyordu.
Nitekim çok milletli birlik ve paktların aldığı yeni şekil,
ulus-devletler üzerinde oluşturulan baskı ve etnik milliyetçiliğin yükselişi, dünyanın yeniden dini inanç gruplarının yerleşimlerine göre dizayn edilmeye çalışılması

yanında göçmen toplulukların da kendilerine kabul ve
avantaj sağlayacak kimlikler elde etme çabalarının yükselmesine şahit olduk. Elbette gelişmelerden ve yeni dönemin rüzgarlarından en çok etkilenenlerin başında
Almanya’daki Türkler gelmekteydi. Bir yandan insanlara
kendilerini milliyetlere göre değil, dini aidiyetlerine göre
tanımlamaları tavsiye edilirken diğer yandan Türkiye’de
yaşanan etnik terörün gölgesinde Türk, Kürt, Çerkez diye ayrıştırılıyorlardı. Anayasal haklara güvenerek kendilerini dini inançlar üzerinden ortaya koyanları bekleyen
ise köktendincilik (fundamentalizm), gerilik, uyumsuzluk suçlamalarıydı. Öte yandan insanlarımız, bilhassa
gençler ve kadınlar yoğun bir bireyleşme, özgürleşme
propaganda ve baskısı altına alınmaktaydı. Kamuoyunda şişirilmiş istisnai örneklerden hareketle ailesinden,
kültüründen, dininden, toplumundan kopuş ve özüne
yabancılaşma başarının ve geleceğini garanti altına almanın anahtarı olarak gösterilmekteydi. İyi niyetli çevrelerin sarıldığı slogan ‘kendi öz kültürünü kaybetmemek’
bu kargaşa içinde sırf bir temenni olmaktan öte geçemiyordu.
Siyasilerin oy devşirmek kaygısı ile, ekonomiyi ellerinde tutanların para kaygısı ile kulağa hoş gelen her kimlik
tarifini menfaatleri için bir vasıta haline dönüştürdükleri
dönemde, kimlik adlandırmasını yapması gereken esas
kişiler konuya fazla eğilmediler. Bilhassa ilim camiası
mensupları konunun derinliklerine inme cesareti yerine
tutarlılığına bakmadan görüşlerini tedavüldeki kimlik
tekliflerine yoğunlaştırdılar. Türkiye’nin iki asrı aşkındır
süren Avrupalılık gayretlerine ilaveten kendileri de yarım asrı aşkındır bu dünyanın içerisinde varlık mücadelesi veren Avrupa’daki Türkler için bu kimlik kargaşası
aslında hayati bir ümidin de gerçekleşmesini sağlayabilirdi. Yurt dışındaki insanlarımız böylece işgücü göçünün
ilk yıllarının kimliği ‘gurbetçi’ ve en nefret edilen sıfatlandırma mahiyetindeki ‘alamancı’ damgalarından kurtulabilecekti. Teklif edilen kimliklerden en revaçta olanı,
bir kamuoyu yoklaması yapılsa insanlarımızın tamamına
yakınının ‘evet’ diyeceği ‘Avrupa Türkleri’ veya Almanya
özeli için ‘Almanya Türkleri’ teklifleriydi. Buna ülkelere
göre Fransa Türkleri, Hollanda Türkleri, Belçika Türkleri,
Avusturya Türkleri, İngiltere Türkleri vs eklemek mümkündür. Kavram ve söylem İran Türkleri, Kerkük Türkleri, Suriye Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Yunanistan
Türkleri gibi adlandırmaların varlığından hareketle doğruydu, ancak sosyolojik olarak ilmi esaslarla ne derece
örtüştüğü, siyaset sahnesinde ise nelere tekabül edeceği yeteri kadar tartışılmıyordu ki halen de öyledir.
Dünyanın değişik coğrafyalarında, değişik ülke bayrakları altında, değişik pasaportlarla yaşayan Türkleri
birleştiren en mühim ortak değer Türkçe’dir. Yine en önemli birleştirici unsur İslamiyet’tir. Yer yer nüans farkları görülse de Türkçe ve İslamiyet, asırlarca gerilere
giden Türk tarihi, tarih sürecinde oluşmuş birçok hususi
değerin ifadesi olan Türk Kültürü, milleti ayakta tutan
ve ileriye taşıyan değerler bütününü oluştururlar. 60 yıl
gibi bir süredir gittikçe irtibatı azalır şekilde memleketlerinin dışında yaşayan Avrupa’daki Türkler milli, islami ve
insani değerler itibariyle öz kültür değerlerine hassasi-

yetle sarılma, sahip çıkma gayretindedir. Fakat bu gayretlerin gerek ülke şartları gerek yaşanan Avrupa şartlarında istenilen derecede başarılı neticeler verdiğini
söyleyebilmek mümkün değildir. Birçok duyarlı çevrenin
neslin ve kültürün, inancın korunması uğruna aşırı ölçüde muhafazakar davranması dahi ne yazık ki neticenin
tatmin ediciliğini sağlayamamış, bilhassa yeni nesillerin
kültürel daire değiştirmelerine, dejenerasyona ve asimilasyona mani olunamamıştır. Bu, çokça zannedildiği gibi
insanlarımızın vurdumduymazlığı, başıboşluğundan ve
cehaletinden değil, daha ziyade içinde yaşadığımız hakim kültürlerin saldırgan, uzlaşmaz, asimilasyoncu karakterinden kaynaklanmaktadır. Vatandaşının kültürel
geleceğinden de sorumlu olan Türk devlet idarecilerinin
ve ilgili kurumların bu hususta herhangi bir plana, programa, hatta niyet ve anlayışa sahip olmamaları tahribatın daha da artmasına yol açmıştır. Avrupa’daki sivil
toplum kuruluşlarımızın giderek güç kaybetmesi ve çok
boyutlu taarruzlar karşısında ne yapacağını bilemez hali
çaresizlik psikolojisini beslemektedir. Dönem dönem kamuoyunda öne çıkarılan spor, sanat, müzik, edebiyat,
siyaset, ticaret vb alanlardaki ferdi başarı hikayeleri, kültür ve toplum hayatımızdaki kötüye gidişatı dengeleyebilecek karakterde değildir. Bu başarı hikayeleri büyük
ölçüde eğitim ve kültür hayatımızdaki çözülmeyi gözlerden saklamak için kullanılmakta, asimilasyoncu politikaları teşvik etmektedir. Zira başarı örnekleri bizim
arzu ettiğimizin aksine ‘öz kültürünü terketme’ hatta
‘ona düşmanlık etme’ esasına bağlanarak takdim edilmektedir.
Bu manzara içerisinde kimliğimizi nasıl tarif etmeliyiz? Kimliklendirmeyi hangi ölçülere göre yapmalıyız?
Kimliğimiz gerçeklerin bir yansıması mı olmalı, yoksa ideallerimizi mi ifade etmeli? Sosyolojik gerçeklerle aldığımız kimliği hangi noktalarda örtüştürebiliriz?
Kimliğimiz ne olduğumuzu mu gösterecek, yoksa ne olacağımıza veya ne olmamız gerektiğine mi işaret edecek? Geleceğe ilişkin ‘oluşlar’ sosyal hayatın normal akışı
içinde mi şekillenecek, yoksa birtakım toplum mühendisliği çabalarıyla mı gerçekleşecek? Aldığımız kimlik bize ne kazandıracak, bu kimlikler karşılığında neleri feda
etmemiz istenecek/istenmekte? Bu soruları ilanihaye uzatmak mümkün. Ancak en mühimi belki de ‘oluşmuş
hukuki, siyasi, kültürel yapıya bir kimlik mi vereceğiz,
yoksa verilen kimliğe uygun yapılar mı inşa etmeye çalışacağız?’ sorusudur. Görüldüğü gibi Avrupa’daki Türklerin kimlik mücadelesi, teklif edilen kimlik ne olursa
olsun zorlu bir mücadeledir. İş hoşa giden ve kitlelerce
kabul gören bir kimliği benimseyip almakla kalmamaktadır, çünkü toplum nasıl nihayete ereceği bilinmeyen
bir kimlik inşası problemiyle karşı karşıyadır. Aslında bu
durum, kimliğin adlandırılmasından daha hassas bir nokta olduğu gibi kimliğin adlandırılmasını da tayin edici bir
husustur.
Birçok çevre kimlik inşasını birtakım mühendislik çalışmalarıyla elde edilebilecek basitlikte görse de sosyal
kanunların matematik hesaplara benzemediği gerçeğinden hareketle hiçbir zaman evdeki hesapların çarşıya
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uymayacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Kişilerin ve
toplumların kimlikleri onların geleceklerini tayinde ana
rollerden birisini oynamakla birlikte kimlik tayininde ön
plana çıkan unsurlar daha ziyade geçmişle alakalıdır.
Çünkü kimlik inşası geçmişten günümüze uzanan kültürel çizgi üzerinde şekillenir. Kişinin kazandığı şahsiyet ve
içinden geldiği kültür çevresinin toplum anlayışı onu bir
ömür boyu sarmalar. Kimlik seçimi yapma durumundaki
ferdin nasıl bir insan tipi olarak yetiştiği önem kazanırken, sahip olduğu dünya görüşü ve hayat tarzı hangi
toplumun mensubu olabileceğini veya olamayacağını
belirler. Sosyo-kültürel yapı karşısındaki pozisyonunda
içinden geldiği sosyal yapı kadar tarih şuuru da söz sahibidir. Bir milletin tarihi, millet fertleri nereye giderse gitsin, kaç yeni kimliğe sahip olmak istese istesin peşini
bırakmaz. Fertlerin kimlik kazanmalarında bilgi, sanat
ve diğer kabiliyetleri yanında inanç, duygu ve düşünce
yapılarıyla bunların kazandırdığı davranış kalıplarının da
öncü etkisi vardır. Tüm bunların dışında yeni kimlik arama ve benimsemede güven arayışı, emniyet, kendini
koruma, dayanışma duygularını göz ardı etmemek gerekir. Bunlar gibi gireceği yeni toplumdaki pozisyonu ve
tesir sahası, kendisine verilen değer ve muhtemel nüfuz
kabiliyeti teşvik edicidir. Aslında sosyal gelişmeler tabii
olarak toplumu bir yere doğru götürmektedir. Sürecin
belli bir noktasında Avrupa’daki toplumumuz hem sosyolojik hem de kanuni, siyasi, hukuki taraflarıyla da birbirini destekleyen bir kimlikle adlandırılacaktır. Şimdilik
bize düşen görev kabuktan ziyade işin esasına ilişkin gelişmeleri doğru yönetebilmektir.
Kolayca görüleceği gibi yeni bir kimliği sahiplenmenin öncesinde bir hayli cevaplandırılması gereken soru
ve sonsuz sayıda atılması gereken adım vardır. Soruların
cevabını bilmeden atılacak adımlar durumumuzu daha
geriye götürebileceği gibi meçhullerle dolu bir geleceğin karanlığına da sürükleyebilir. Yeni bir yurdu sahiplenme gayesiyle eski yurtla aradaki mesafenin açılması
ve bilhassa milletten kopuş hiç akla gelmeyecek bir felaketin habercisi olabilir. Son yıllarda Türk yetkililerin ‘artık onlar Avrupalı, başlarının çaresine bakarlar’ yollu
davranışlarının toplum bünyesinde nelere yol açtığı iyi
tahlil edilmelidir. Tek bir ferdimizi kaybetmeme anlayışını hakim kılamazsak, kayıplardan kurtulamayız. Mühim olan elde edeceğimiz kimliğin süslülüğü değil
gerekliliği ve yararlılığıdır.
Kimlik arayışımız ve yeni kimliğin şekillenmesi hususunda karşı tarafın ne düşündüğünü, ne dediğini ve ne
yaptığını hesaba katmadan yapılmak istenen tahlil teşebbüsleri karşımıza girift, karmaşık sonuçlar çıkarmaktadır. Hele konuyu sadece bir hukuki geçerliliğe sahip
bir kimlik edinme değil de iki yüz yıldır nerdeyse milli hedefimiz haline gelen ‘Avrupalılaşma’ çerçevesinde bir
kültür ve medeniyet meselesi olarak ele alırsak iş daha
içinden çıkılmaz hale gelecektir. Eğer Avrupalı Türkler
aynı zamanda Avrupalılaşan Türkler ise, Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın sorduğu tarihi soruyu (Garplılaşmanın neresindeyiz?), Avrupa’daki Türkler için de sorabiliriz:
Avrupalı Türkler Avrupalılaşmanın neresinde?

Avrupa’da Yeni Bir
Türk Tipi Oluşturmak!
-

VEYİS GÜNGÖR

vrupa Türk topluluğunun önemli bir bölümünü
oluşturan Avrupalı Türk gençlerinin Türkiye ile
olan ilişkileri her geçen gün daha da sorgulanır
hale geldi. Çünkü onların Türkiye’ye bakış açıları, Türkiye’yi değerlendirmeleri birinci ve ikinci nesilin bakış açısından farklılık arzediyor. Bunun en somut örneklerini,
son yıllarda Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki siyasi ilişkiler sürecinde gençlerin davranışlarında ve değerlendirmelerinde yaşadık. Diğer taraftan geçen ay,
örneğin Avrupalı Türk gençlerini yakından ilgilendiren
Ankara’nın bedelli askerlikle ilgili aldığı kararda da, Avrupalı Türk gençlerinin Türkiye’yi nasıl gördüklerini yakından gözlemledik.

A

Her iki örnek ve süreç bize, Avrupa’da doğup, büyüyen ve yetişen Türk gençlerinin zihin dünyasından örnekler sunuyor. Onların gösterdikleri tepkiler, yazdıkları
ve sosyal medyadaki paylaşımları, gençlerin Türkiye ile
olan ilişkilerinin kodlarınının daha somut halde okunmasını beraberinde getiriyor. Gençlerin tepkilerini anlamada, elbette gençlerdeki kültürel değişim başta olmak
üzere, gençlerin içinde yaşadıkları toplumların norm ve
değerlerinden etkilenme süreçlerine dikkat kesilmek
gerekir. Gençlerdeki kültürel etkileşimin yanısıra insan
şahsiyetinin oluşmasında bulunulan coğrafya ve iklimin
de etkili olduğunu göz önüne alınması kaçınılmazdır.
Durum böyle olunca Avrupalı Türk gençlerinin bir çok

sosyal olaya bakış açıları başta olmak üzere, Türkiye ile
olan ilişkilerinde de birinci ve ikinci nesilden farklılık arzeden görüşler sergiledikleri çok açık bir şekilde ortada.
Tabiiki, vatandaşlık ve her iki ülke ve topluma duyulan
sadakat ise ayrı bir meseledir.

Aşağıda görüşlerine yer vereceğimiz Avrupalı Türk
genci, Orta Anadolu’dan Hollanda’ya işçi olarak gelmiş
bir ailenin Hollanda’da yetişmiş bir çocuğu. Aslını inkar
etmemiş. Köklerinden kopmamış. Değerlerine yabancılaşmamış. Öğrenmeye meraklı. Kendini yetiştirmiş. Doktorasını yapmış, kitaplar yazmış bir Avrupalı Türk genci.
Ama aynı zamanda, içinde yaşadığı ülkenin çalışma ahlakı, iş disiplini, özgüveni, davranış biçimi gibi değerlere
de sahip bir Türk genci. Kısacası, Anadolu değerleriyle
Avrupa değerlerini özümsemiş ‘Avrupalı yeni bir Türk
tipi’. Aşağıda kısmen yer alan ve Yasin Sarı’ya ait olan
bu görüşler kısa bir süre önce kendi sosyal medya hesabında yayınlandı.

TÜRKİYE’DE ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR
Avrupalı gençlerin Türkiye ile olan ilişkilerinde, önce
Avrupalı Türk gençlerine göre Türkiye’nin neye ihtiyacı
var? sorusuna cevap bulmakla işe başlayalım. Avrupalı
Türk gençleri önce kendilerini Türkiye’dekilerle mukayese yaparak işe başlıyorlar ve şöyle diyorlar: “Karşısında kim olursa olsun, Avrupadaki Türk gençleri yeri
geldiğinde açıkça fikrini söylemeyi biliyor, çekinmiyor,
soru soruyor... Bu kimi zamân pervâsızlık kimi zamân
saflık çünkü yalakalık kültürüne nispeten yabancılar...
Şu ân Türkiye’nin en çok bunlara ihtiyâcı var... Birileri
doğrulara işâret edecek ki bir ihtimâl düzeltilsin... Türkiye’yi daha da ilerletene kadar çevremizi uyarmaya,
yanlışları da düzeltme çabasına devâm... Türkiye'de sistemlerin değil, zihnîyetlerin değişmesi gerekiyor... Bu
da sürer, en az iki kuşak... Diğer tarâftan Avrupa'da zihnîyeti olumlu yönde değişmiş, bunu kanıksamış Türk
gençleri de var...”
Avrupalı Türk gençleri bu yorumla, hem Türkiye’de
bir durum tespiti yaparlarken hem de Türkiye’de zihni-
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Frepik

yet değişimi için kendi üzerlerine düşen sorumluluğu açıkca dile getiriyorlar.
GENÇLERİN BİZE BORCU VAR MI?
Ankara’nın geçtiğimiz günlerde, Avrupalı Türk gençlerini çok yakından ilgilendiren bedelli askerlik meselesinde ise, her ne kadar askerlik bedelinin
yükseltilmesinden şikayet edenler çoğunlukta olsalar
da, meseleye farklı yaklaşan Türk gençlerininde olduğunu görüyoruz. Bu konuda ortaya konulan düşünce şöyle: “Hiçbir zamân bedelli askerlik durumuyla
ilgilenmedim, 1.000 euroya düştüğünde dahi herkes
gitti bedelli oldu, ben yeltenmedim. Zamânı gelir, gideriz. Prensip meselesi, aynaya bakabilme meselesi, çocukluk ukdesi. Yoksa TC’ne herhângi bir ‘vatân
borcu’m olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O defteri zamânında nice gence iş ve aş veremeyip Avrupa’ya
postalayarak kendi eliyle kapattı. Borç hesâbı yapılacaksa devlet bana borçlu çıkar. Bedelli olanları da yermem, kınamam, mâdem devlet böyle bir imkân
sunmuş, dileyen kullanır.”

Bu cümlelerde elbette, Türkiye’de yıllar önce iş imkanı sunamamış ve Avrupa ülkelerine muhtaç etmiş zihniyete bir isyan var. Gizli bir hesaplaşma var. Bu yorumla,
vatan borcunun parayla pulla olmayacağını, bunun bir
prensip, bir inanış biçimi, bir aidiyet meselesi olduğu
söyleniyor. Meselenin, yani askerlik meselesinin bir alış
veriş meselesi gibi görülmemesine dikkat çekiliyor.
TÜRKİYE’DEKİ OLUMSUZLUKLAR
AVRUPA’DA DA İSTENMİYOR
Avrupalı Türk gençleri, Türkiye’den Avrupa’ya gelerek, Avrupa’yı tanımadan, anlamadan kendilerine karışan zihniyete sıcak bakmıyorlar. Bununla asla bir
ukalalık, kendini beğenmişlik ifade edilmediğini, zira Avrupalı Türklerin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeyi yeğliyorlar. Ve bu isteklerini şu cümlelerle ifade
ediyorlar: “Anavatânını beğenmeyen kimi Kıbrıslı dallamalar gibi konuşmak istemem ama biz Avrupalı Türkler olarak kendi kendimize yetmeyi öğrenmeliyiz. Bir
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Diyânet camiinde yöneticilik yaptım, bizim Türkiye’den
tek derdi alacağı çifte maaşı olan, kibirli, pohpoha alışmış, dil bilmeyen, görgü kurallarından bîhaber, cemaatine sâdece yük olan imâmlara ihtiyâcımız yok...
Kokuşmuş ortamlarda filîzlenmiş öğretmenlere, berâberinde taşıdıkları yalakalık kültürüne ve kanıksadıkları türlü iş ahlâksızlıklarına ihtiyâcımız yok... Bizim
Türkiye’den gelecek herhângi bir düzensizliğe, özensizliğe, disiplinsizliğe ve lâubâliliğe ihtiyâcımız yok... Düzgün yapılan her şey baş tâcı...”.

Bu istek veya tespit, bir taraftan bir zihniyet ayırışımını ortaya koyarken, diğer taraftan yıllardır tartışılan
Türkçe öğretmenleri ve cami imamları meselesine dikkat çekiyor. Zira taşıma su ile değirmenin dönmeyeceği
ifade ediliyor. Gerek Türkçe öğretmenlerinin gerek imamların Avrupa’da yetişmesi tartışmasını bir kez daha
gündeme getiriyor. Avrupa’da varolmanın olmazsa olmazları arasında yer alan dil ve din hizmetleri Avrupalı
Türklerin öncelikli sorunları arasında yer alıyor. Gençlerin bunu hissetmeleri ve dile getirmeleri olumlu bir gelişmedir.
TÜRKLÜĞE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRABİLİR
Avrupalı Türk gençleri, Türklüğe yeni boyut kazandırmanın şansına sahip olduklarına inanıyorlar. Bunu hem
kendi değerlerimizin farkına varılarak hem de içinde bulundukları Avrupa ülkelerinin olumlu taraflarının farkındalığında kalarak yapabileceklerine işaret ediyorlar.
Kendi ifadeleri şöyle: “Avrupadaki Türkler olarak kendi
değerimizin ve içinde bulunduğumuz, bize dezavantaj
gibi görünen, şartların olumlu tarâflarının farkında olmalıyız. Türklüğe yeni bir boyutu, yeni bir soluğu bizler
pekâlâ getirebiliriz... Yoksa üniversite öğrencilerinin
dahi sıraya girme gibi basît toplum kuralından bîhâber
olduğu bir toplumun, Türklüğe ve Türklüğü üst medenîyet sevîyesine taşımada ne kadar sağlıklı katkısı olabilir? Kendi vereceği derse saygısı olmayan, özsaygısı
olmayan akademisyenlerin yetiştireceği gençler nereye taşıyabilir Türkiye’yi? Hocalarına yalakalık yapmayı,
onların karşısında eğilip bükülmeyi ‘saygı’ bellemiş, ka-

raktersiz, özsaygısı olmayan gençler ardından gelecek
olanlara ne kadar ufuk açabilir?”
Burada Türkiye’deki eğitim sisteminin çarpıklığına
dikkat çekerken, eğitim sisteminin socunu ortaya çıkan
genç ve öğrenci tipine kızıyorlar.
AVRUPA’DA YENİ BİR TÜRK TIPİ
Avrupalı Türk gençleri, artık Avrupa’da yeni bir Türk
tipi oluşmasının kaçınılmaz olduğunu ve böyle bir zihniyetin yavaş yavaş oluştuğuna dikkatimizi çekiyorlar. Bu
konudaki görüşleri ise şöyle özetlenmiş: “Şahsen Avrupa’da ‘yeni bir Türk tipi’nin peyda olacağına inanıyorum. Bu kaçınılmaz, bizler farkında olalım olmayalım
zihînlerimiz birçok doğru alanda Avrupalı, beynimiz o
şekîlde işliyor. Şahsen kendimi ne Türklük konusunda
ne de bilgi, kültür-sanat vs. konularında Türkiyedeki
Türklerden aşağı görmüyorum. Hiçbiriyle, ne hocası ne
de öğrencisiyle... Bilâkis, Avrupadaki Türkler her türlü
zengînlik konusunda avantajlı durumda. Hâlâ Avrupadaki Türklere kem gözle bakan, içten içe onları kıskanan (öz)oryantalistlere bakmayın, Avrupadaki Türkler
olarak Türkçe’yi korumayı bilirsek bulunduğumuz ülkelerde gümbür gümbür geliyor, yükseliyoruz... Peki Türkiye’de bir zihnîyet değişimine katkımız olur mu?
Şimdilik zor...”
Türkiye ve Türklerin, dünya milletler ailesi arasında
daha ileri gitmiş, gelişmiş, kalkınmış, saygınlığı olması için dertleri olan Avrupalı Türk gençleri, bu yarışta kendi
üzerlerine düşen sorumluluğa dikkat çekiyorlar adeta.
Bunun Avrupa’da oluşan yeni bir anlayış, yeni zihniyetle
mümkün olabileceğini düşünüyorlar. Mensubu oldukları
milleti üst medeniyet seviyesine taşımada, Avrupalı
Türklerin daha şanslı olduğuna, zira Türk kültür ve medeniyet değerleri ile Avrupalılığın sentezleşmesinin kendilerinde olduğunu söylüyorlar. Bunun adeta bir şans ve
fırsat olduğunu ve en verimli şekilde değerlendirilmesi
gerektiğine işaret ediyorlar.

Yukarıdaki yorumlardan çıkartacağımız önemli bir sonuç ise, hiç şüphesiz Avrupalı Türklerin artık kendi ayakları üzerinde durmalarının yollarını ve yöntemlerini
bulmalarıdır. Bu yöntem elbette anavatan Turkiye ve içinde yaşanılan ülkeye ters düşmeden, onlara yabancılaşmadan, zorlamadan yani tabii bir süreç içinde
olgunlaşmalıdır.
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Avrupa’lı Türklerin
Anavatanı ve
Babavatanı
-

DR. CEMİL ŞAHİNÖZ

vrupa’da yaşayan türkleri gurbetçi olarak tanımlamak en azından sosyolojik olarak sorunlu bir
kavram. 60 senedir Avrupa’nın farklı ülkelerinde, bilhassa Almanya’da yaşayan türkler, memleketleriyle ve kültürleriyle bağlarını koparmasalar dahi,
gurbetçi sıfatından çoktan çıkmış durumdalar.
Eğer meseleye anavatan kavramı üzerinden yaklaşırsak, belki de konu daha da netleşir. Avrupa’lı türkler tatillerini genelde Türkiye’de geçirirler. Ama doydukları
yer nihayet Avrupa’dır. Ve yaşadıkları ülkenin sistemine
alışmıştırlar. Sağlık sistemine, belediye hizmetine, trafik
kurallarına, iyisiyle, kötüsüyle hem alışmış hem de benimsemişler. Özellikle Avrupa ülkelerinde doğan çocuklar ve torunlar, anne-babaları ve dedeleri gibi daha önce
Türkiye’de sürekli yaşamadıkları için, Türkiye kendileri için akrabalarının yaşadıkları başka bir “Anavatan” gibi.
Vatan kavramında türkçe’de “ana” kelimesi kullanılırken, almanca’da “baba” kelimesi kullanılır. Her insanın bir annesi ve babası olduğu için, vatan konusunda
da acaba hem bir anavatan, hem bir babavatan olabilir
mi diye düşünmekte fayda var. Lügat olarak baktığımızda elbette vatan birdir. İki anavatan olmaz. Türkçe’de
de, almanca’da da anavatan kelimesinin çoğulu yoktur.
Ama realiteye baktığımızda Avrupa’da yaşayan türklerin
iki anavatanları var. Birisi yaşadıkları ülke, bir diğeri de
Türkiye.
Bir çok büyük şehirde gençlerin nüfusuna bakıldığında göçmen kökenli gençler sayısal olarak alman gençlerini geçmiş durumda. Araştırmalara göre Almanya’da
yaşayan türklerin %25’i 15 yaşından küçük. Almanların i-
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se %11’i 15 yaşından küçük.
2018 senesinde Essen Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre Almanya’da yaşayan türklerin %61’i kendilerini Türkiye’ye çok bağlı hissederken, %38’i kendisini
Almanya’ya çok bağlı hissediyor. Araştırmayı yapan kurumun açıklamalarına göre, siyasi tartışmalar bu oranları sürekli kaydırabiliyor.
Yine 2018 senesinde yapılan başka bir araştırmaya
göre Almanya’da yaşayan türklerin %66’sı Almanya’ya iyi uyum sağladıklarını düşünüyorlar. Almanların ise %38’i
türklerin Almanya’ya uyum sağladıklarını düşünüyorlar.
Türklerin %60’ı okul ve iş hayatında kendilerine eşit davranılmadığını düşünüyorlar. Hatta 30 yaş altındakilerin
%83’ü kendilerine eşit davranılmadığını ifade ediyorlar.
Almanların %67’si herkese eşit hak verildiğine inanıyorlar. Türk’lerin %60’ı ve almanların %75’i son senelerin tartışmaları nedeniyle İslam dininin imajının kötüleştiğini
düşünüyorlar. Türkler’le ilişkinin değişmediğine almanların %33’ü inanıyor. Türklerin neredeyse %50’si ise ilişkilerin kötüleştiğini düşünüyor. Almanların %42’si bir türk
ile evlenebileceklerini düşünürken, türklerin %45’i alman
ile evlenebileceklerini ifade ediyorlar. Türk bir damadı
veya gelini almanların %66’si kabul ederken türklerin
%50’si alman bir damat veya gelin kabul edebileceklerini
söylüyorlar.
Aynı şekilde bir çok vefat eden türk, artık Türkiye’de
değil, Avrupa’da gömülüyor. Müslüman mezarlıkların
yayılmasıyla, aile fertlerinin de mezarlığı ziyaret etme
imkanları oluşmasıyla Avrupa’da gömülmek isteyenlerin
sayısı çoğalıyor. Bütün çocukları ve torunları Avrupa’da
yaşayan birisi, ailesi tarafından ziyaret edilebilmek için,
onların yakınlarında bir mezarlığı tercih edebiliyor. Münih şehrinde bir müslüman mezarlığında 2009’da 500
kişi yatarken, bu sayı sadece 4 senede üç katına çıkmıştı.
Sahabeler’de vefat ettiklerinde Mekke veya Medine’ye
değil, yaşadıkları ülkeye gömülmek istemişler, “yaşamım da ölümüm de tebliğ vazifesi görsün” düşüncesiyle hareket etmişler.
Bu gelişmelere bakıldığında gurbetçi kavramını kullanmak biraz zor. İster Almanya’lı türkler isterse türk-almanlar denilsin, Avrupa’lı türklerin realitede iki vatanları
var. Bu hakikati kabul edip, kültürel ve sosyal yatırımları
da ona göre yapmak lazım. Özellikle hizmet veren dernekler, STKlar, camiler vs. bu bağlamda projeler üretmeliler.

Yarınlardan
Almanya’dan
Türkiye’ye Bakarken...
-

OZAN YUSUF POLATOĞLU

“Orda bir köy var uzakta...”

işiler, toplumlar ve vatan arasında birlikteliği temin eden, irtibata sebep teşkil eden şey, bir önemli bağın var olmasıdır. Kısaca “Mensubiyet”
dediğimiz bu kavram bir yere, bir değere ait olmanın da
ifadesidir. Bir değere ait olması inanç ve kültürü oluştururken, bir yere mensup olmak da onun coğrafyası ve
vatanını teşkil eder. Temelde böyle olan bu durum, çağımızın şartları içindeki göç hareketleriyle farklı biçimlerle karşı karşıya kalmaktadır. Yer değişiklikleriyle farklı
coğrafyalara taşan insanlar, bulundukları coğrafyanın
kültür, inanç etkilerini de yaşamaktadırlar.
Hep inanır tekrarlarız ki kimlik değerleriyle, dil, din,
kültür değerleriyle var olmayı başarmak önemlidir. Önce kendi olarak, kendi güzellikleriyle bütünlük kurarak,
bundan sonra diğer kültürlerle zenginleşmek, genişlemek asıl ideal yoldur. Bu da bir direnme, gayret, emek
ve bilinçli bir faaliyeti, mücadeleyi gerektirir. Değilse
kimlik, kişilik, kültür değerleri üzerinde sağlıksız gelişmelere sebep olur. Değişim ve dönüşüm mentaliteyi de,
bakış açısını, hatta tercih kararlarını da farklı etkiler.
Kopmaya, asimalasyona varan neticeleri olur. Bizim Batı
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Avrupa’daki yarım asrı aşan varlığımız da işte yukarıda
anlatılan çizgi üzerindedir.
Bu çizgi üzerinde yıllar içinde nimetler ile külfetler,
sevinçler ile hüzünler, zarar ve kârlar, kayıp ve kazançlar
hep yan yana yürüdü. Ve şartların sürüklediği yarınlara
doğru yol almaktayız.
Dolayısıyla bu değişim ve dönüşüm, “Almanya’dan
Türkiye’ye farklı bakış” biçimi oluşturabilecektir. Eski
tek parti döneminde Ahmet Kutsi Tecer’e ait bir meşhur
şiir vardır. Anadolu’ya bakışı anlatan şiirde tekrarlanan
bir vurgu, “Orda bir köye var uzakta/ gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür” diye tekrarlanır.
Burada o köyleri sevmek, sahiplenmek duygusu da söz
konusu iken, öte yandan da, “Şecaat arzederken merdi
kıpti sirkatin söyler” ironisi de saklıdır bir bakıma. Zira,
sonradan, gidip gelemediğiniz köy neden ve nasıl sizin
oluyor diye yorumlar da yapılmıştır. Sözü şuraya bağlayacagım, biliyorum ki bu “erken ve uç bir benzetme”
olacak... Sesli düşünürken, “Orada bir Türkiye var uzakta gitmesek de gelmesek de o ülke bizim ülkemizdir”
sözünün söylenecegi günler de gelecek midir diye bir
düşünce akla gelebiliyor. Şu an için elbette söz konusu
değil bu. Kültür ve kimlik değerlerinin yaşatılması istikametinde -yetersizliğine rağmen- faaliyetlerin varlığı bu
hususta kendi çapında olumlu rol oynamaktadır. Henüz
birinci kuşak aradan tam çekilmiş değildir. Ülkemizin güzelliği, bizim oluşu, vatan olma anlamı, çağın ekran ve
internet iletişim imkânları Türkiye bağını destekleyen,
canlı tutan faktörlerdir.
Hakkını teslim etmek lazım ki Batı Avrupa’da doğan
çocuklarımızın içinde bir kesimin Türkiye sevgi ve ilgisinin varlığı gözlenmektedir. Ama yekun içinde bu oran
ne kadardır, bugünki bu ilgi varlığı ne kadar sürecektir,
bunlar ucu açık sorulardır.
Yarın ki nesillerin Türkiye’ye bakışlarının sosyolojik ve
psikolojik sebepleri belirleyici olmaktadır şüphesiz. Bunun izdüşümleri uzun yıllar önce dahi kendini sezdirmiştir. Yirmi beş yıl önce dahi bu sesler duyulmaya
başlanmıştır. Berlin’den Emine adına söylenen uzun şiirin içindeki anlatımından alınan iki mısra dünden bugü23

ne ve yarına ip uçları vermektedir:
Babamın gurbeti benim sılam oldu.
Benim sılam babamın hâlâ gurbeti

Şimdi benim gurbetim nere, sılam nere?
(Aras Ören)

Nasıl ki Almanya’ya uyum ve entegrasyon konuları
uzun süre gündem oldu. Yarınlarda nesillerin Türkiye’ye
ilgisi ve ilgisizliği de bu sefer vatana, geleneklere uyumlu olup olmamakla bağlantılı olacaktır. Aşağıdaki örnek
önceki yıllara dayansa da konuyu yine de açıklıyor. Sözünü ettiğimiz problematiğin duygusal, şiirsel ifadesi şöyle
başlıyor:
Federal Almanya’da doğdum. Annem babam
Federal Almanya’da çalışıyor.
Kimisi “Almansın” diyor.
Başkaları, “Sen bir Alman Türk’üsün diyor.
Gerçekten ben neyim?
(...)
Babam, “izinde Türkiye’ye gideceğiz. Türkiye
Bizim yurdumuzdur”, diyor
Düşlerimde Ayşe’yi, Emine’yi ve Ali’yi
Kucaklıyorum Onlara birikmiş sevgimi
Veriyorum kucak kucak.

Ninem bizi karşıladı. Bizi sarmak için
kollarını açtı.
Bense, Almanya’daki gibi, bir diz kırarak onun
elini sıktım.
Oysa hep öpülmüştü onun kırış kırış elleri
Ninemin yüzü değişti. Sevinç uçtu.
Bana Helga’nın gözleri ile baktı:
Ninem artık beni sevmiyordu

Yüreğimdeki sevgi taşlaştı, bu ağırlıktan yoruldum.
Düşümde Ayşe’yi, Emine’yi, Ali’yi kucakladım, ama
onlar bana salt uzaktan baktılar
Bakışlarıyla küçülmüş hissettim kendimi, çünkü hor
bakıyorlardı
Dillerimiz birbirine yabancılaşmıştı, oyunlarımız davranışlarımız da
Türk arkadaşlarım bana Alman! Diye sesleniyorlardı.
Pastamın yarısını onlara vermemem Ayşe’yi çok kızdırdı.
“Yiyeceklerimizi bölüşmek bizde töredir. Sen de
onlar gibi bencil olmuşsun”
“Sen bizden değilsin”
İyi ama ben nereliyim?
Gülümseyen bir ülke söyle bana. Ekmeği bölüşmek
istiyorum.
Ağaçlardaki kuşlar, bilmezsiniz siz ne demektir her
yerde yabancı olmak.
(Almancadan Türkçeleştiren Yüksel Pazarkaya)
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Yani bu demek ki Türkiye gelenekleri ile de bir uyum
sorunu söz konusu. Yarın ki nesillerin burada doğup, buranın mentalitesine göz açtıkları halde önce Avrupa içinde yabancı kökenli olmanın bazı olumsuz izlerini
yaşamalarından öte, bir de Türkiye gelenekleri ile de asgari bir uyum çizgisi başarmaları gerekmektedir.
Birinci nesil ile sonraki nesillerin Türkiye’ya bakışları,
şikayetleri, beklentileri bir birinden çok farklılık arzetmektedir. İlk gelenler Türk Devletinin ilgisizliğine, sorumsuzluğuna, vefasızlığına sitem etmişlerdi:
Bıraktı el diyarında
Koyup gitti baylar bizi
Unuttu Münih garında
Bavul gibi beyler bizi
(...)
(Ersen Bağcı)
Şimdi bu sitemler değişime uğradı, “Almanya acı vatan” serzenişleri de geride kaldı, artık buralı olmanın,
buraya alışmanın bağışıklığı noktasından yeni bakışlar
oluşmaktadır.

Nesillerin “nerenin yerlisi, nerenin yabancısı olduğu” konusunda dahi ikilem yaşadıkları bir acı realite olarak hissedilmektedir. Bu yabancı olmak konusu
çocukların psikolojisinde zaman zaman bir fobiye dönüşecek ilerlemeler kaydedebilmektedir. Okul kitaplarına
girmiş bir anekdot bu duruma keskin bir misal olmaktadır. Noel Tatilinde İstanbul’a giden bir Türk ailesinin hava limanındaki izlenimidir bu. Bir çok uçak aynı anda
inince yığılmayı önlemek, geçişi hızlandırmak için farklı
dillerde anons yapılır. Almanca, “Achtung Achtung! Alle
Ausländer werden darum gebeten, Schalter zwei zu
benutzen.” Bu anonsu duyanlar söz konusu gişeye doğru giderken, Türk ailesinde bir kıpırdama olmayınca çocuk, “Baba söyleneni duymadın mı? Yabancıların iki
nolu pasaport gişesine gitmelerini istiyorlar.” Babası
cevap veriyor: “Duydum oğlum lakin o yabancılar
içindi. Yani Almanlar, İngilizler, Fransızlar gibi..” Yabancı görülmek çocuğun bilinç altına öylesine yerleşmiş olmalı ki, “Yani biz yabancı değil miyiz? Almanya’da bize
hep yabancı diyorlar ya”. Babası, Evet Almanya’da yabancı deseler de Türkiye’ye gelince yabancı değiliz dese
de çocuğun kafası hala karışıktır. Yani Almanlar da mı
yabancı olabiliyor diye şaşkınlıkla sormaktadır. Bunu
müteakiben, yabancı olmak demek böylesine kolay, ya
da yabancı olmak kötü, ayıp bir şey mi soruları aklını
kurcalıyor. Yabancı olabilmenin doğal yanını gören çocuk, Almanya’ya dönünce arkadaşlarına herkesin yabancı olabileceğini anlatacağını söylüyor.
(Schulbuchverlag Anadolu, Pilot-5 Hückelhoven)
Sorular.. Sorular.. Meraklar.. Meraklar.. Yıllar önce
sezdiğimiz, düşündüğümüz çözümsüzlüğü ve geçerliliği
açısından bugün tekrarladığımız hususlar bunlar. Yarınlarda Almanya’dan Türkiye’ye bakışlar nasıl olacak sorusu, bizi işin özüne yönelten ayrıntılara götürüyor. Önce
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sorduklarımızı, konuya binaen şimdi tekrar soruyoruz:
Oğlumuz, kızımız, torunlarımız
Yarın bizi sorarlar mı acaba?..
Sahi, nasıl olur yarınlarımız
Memleketi ararlar mı acaba?..
(...)
Yol ayrımındaki yavrular bizi
Överler mi, yererler mi acaba?..
(...)
Girer mi Türkiye gündeme, güne
Yoksa Almanya mı geçer hep öne
Asya ile Avrupa'nın üstüne
Bir mutluluk kurarlar mı acaba?..
(...)
İleriki nesiller ülkemize tatil yeri gözüyle mi bakacaklar, yoksa vatan ve sevgi sahiplenmesi ile mi hareket edecekler:
Varmak için denizlere, göllere
Ermek için ilçelere, illere
Bizim gibi, her temmuzda yollara
Heyecanla girerler mi acaba?..
Bilmiyoruz biz yarınki çağları
Olmayınca yola bakıp ağları
Memleketle, sıla ile bağları
Koparırlar, kırarlar mı acaba?..

Türkiye'nin adı kalıp zihinde
Silinerek tükenir mi bir günde
Burda kurdukları hayat içinde
Bir devrandır sürerler mi acaba?..
(...)
(Ozan Yusuf Polatoğlu)

Ve bir “müşkül”, bir “muhal”, bir “muğlak” durum
zihinde hep durmaktadır:
Bir müşkül bell'oldu zaman içinde
Gidenler geriye gelecekler mi ?..
İstikbal toz-pembe güman içinde
Gülenler yarın da gülecekler mi?..
Sessiz sessiz ilerlermiş ağrılar
Zaman birden ağrıları doğrular
Almanya'yı vatan gören yavrular
Kendi vatanını bilecekler mi?..

Açılıp kapana dursun fasıllar
Oyalaya dursun mâlûm usuller
İki kültür arasında nesiller
Huzurlu bir hayat bulacaklar mı?.
(...)
POLATOĞLU, artık açmalı gözü
“Kabuk sağ tutamaz çürüyen özü”
Kendi dünyasına alanlar bizi
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Aldıkları gibi salacaklar mı?..
(Ozan Yusuf Polatoğlu)

Türkiye’ye bakışı, ilgiyi ve bağlılığı şüphesiz, “bilmektanımak-benimsemek” üçlüsü ile değerlendirebiliriz. Ozan Arif’in, “ey devlet baba, bilmiyor bilmiyor seni bu
nesil bilmiyor” vurgu ve tespiti erken alarm gibidir; ya
da –aslında- vaktinde bir uyarıdır. Şu dönemde “bilmiyor” demek belki erken olabilir. Ama aşağıdaki şiirdeki
“bilmiyor” ibarelerinin, ileride “bilmeyecek” şeklinde
olacağı küçümsenmeyecek geniş bir kesim için yüksek
ihtimaldir:
Bir nesil büyüyor gurbet ellerde
Bu nesil nelerden mesul, bilmiyor
(...)
Edep haya ölçü usül bilmiyor
(...)
Türkü şarkı halay fasıl bilmiyor
(...)
Namazı niyazı bırak kenara
Vallahi billahi gusül bilmiyor
(...)
Hepsi Türk velakin gel anlat bunu
Asalet bilmiyor asıl bilmiyor
(...)
Türkü nerden bilsin ozan duymamış
Türk doğmuş Türklüğe özen duymamış
Besmele duymamış ezan duymamış
Allah kitap Kuran Resul bilmiyor

Ananın babanın ettiği çaba
Yetmiyorsa suçlu kimdir acaba
Hiç kızma Arif’e ey devlet baba
“Bilmiyor bilmiyor seni bu nesil bilmiyor”

Ben şahsen bardağın dolu tarafına bakıp, elde kalan
iyilik cephesini görmeyi bir umut, bir teselli saymaya çalışmaktayım. Şüphesiz içimdeki niyet buna etki etmektedir. Elbette yukarıdaki endişeler yarınlarda sızıya
dönebilecektir. Ciddi bir sorumlulukla bu önemli husus
için alt yapılar oluşmalıdır. Dadaloğlu’nun başka maksatla söylediği, “ölen ölür kalan sağlar bizimdir” misaline
mahkum olmak da çok acı olsa gerek.
Küreselleşen dünyada baskın kültürlerin olumsuz etkisi çoğalarak gençliği kuşatmaktadır. Buna karşılık ekran, uydu ve internet iletişiminin isteyen için
Türkiye’den bir kültür beslenmesi, desteği sağlayabileceği de bir başka yandır. Aileler daha hassa olmalı, çatı
kuruluşlar da sorumlulukla, bilinçle durumu takip etmeli, mevcut hizmetleri verimli ve sürekli kılmalıdırlar. Umut tek başına bir kolaya kaçıştır elbette. Nitekim bilinir
ki, “temenniler başka realite başkadır”. Muhakkaktır ki
umutlarımızı, öngörüler doğrultusunda tedbirlerle donatmak gerekmektedir.

Göç Kavramı Üzerine

-

PROF. DR. BEYHAN ASMA

slında hepimiz bir göçmeniz! Bugün olmasa da
geçmişte atalarınız büyük olasılıkla göç etmişlerdi. Bugün çevremizde gördüğümüz ama
sanki bu coğrafyaya ait olmadığını düşündüğünüz insanlar da 21. yüzyılın göçmenleri. Her çağ kendi göçmenini
yaratıyor. Göçmenlik, insanlık tarihinden bile eski, çünkü
insanın ilk ataları olarak görebileceğimiz Homo türleri de
göç eden evrimsel sürekliliğin bir parçası ve elbette bu
ilk atalarımız da göçmendi. Canlı ile doğduğu ve yaşadığı
mekân arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Canlılar içerisinde özel bir yeri olan insanın ve insana dair olanın
oluşumunda ve gelişiminde sosyal çevre ile fiziki çevrenin
önemli bir yeri bulunmaktadır. Sosyolojinin kurucularından kabul edilen İbn-i Haldun’un asabiyet teorisini çevresel koşullar üzerine bina etmesi de mekânın
toplumsal yapı ve ilişkiler üzerindeki etkisini belirtmesi açısından oldukça manidardır. Mekânsal değişikliğe karşılık gelen göç, bireyin psikolojik durumu başta olmak
üzere topluma dair olan hemen her şeyi etkileyen bir olgudur.
Göç, ekonomik yaşamda hem göçle gelenler ve hem
de mukimler için yeni koşulların ortaya çıkarmaktadır. Bu
koşullar bir taraftan ekonomiye dinamizm kazandırırken
diğer taraftan yeni bir egemenlik ve sömürü ilişkisinin
oluşumuna zemin harlamaktadır. Toplumsal yapılarda
büyük çaplı değişime veya aşınmaya neden olan göç, yeni
sorun ve fırsat alanlarını da içinde barındıran sınıfsal ge-
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çişkenliği hızlandırmaktadır. Sahip ol(a)mama durumu,
sahip olma isteği ile yer bulma çabasının göçle gelenler
açısından hayati öneme sahip olması, göçenlerin risk
alma düzeyini yükseltmektedir. Risk alma düzeyindeki
yükseliş ekonomik alana çoğu zaman olumlu yansırken
siyasal ve sosyal alanda bir dizi olumsuzluğu beraberinde
getirmektedir.
Tarih boyunca mekânlar, toplumsal ve siyasal aidiyet
ve kimliklerin oluşumunda önemli bir etken olmuştur. İnanç, vatan, millet, devlet, etnisite, kavim, kabile ve aile
gibi sosyal ve siyasal birlikteliklerin veya ayrışmaların oluşumunda mekân asli unsurlardan biri olmuştur. İçinde
bulundukları mekânın koşullarına uyum sağlayıp sağlayamaması durumu ile bu tür yapıların hayatta kalma ve gelişim düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
Bu kapsamda toplumun en küçük yapı taşı olarak kabul
edilen aile başta olmak üzere siyasal sistem veya medeniyetlerin gelişimi, aşınması, çözülüş ve çöküşünde
mekânsal koşullara uyum konusunda yaşanan olumsuzlukların önemli bir yeri olduğu kabul edilmektedir.
Ayrıca teknolojik gelişmeler insan ile mekân arasındaki ilişkiyi, birincisinin lehine bozmaya başlamıştır. İlişkideki
bu bozulma insan lehine bir durum ortaya çıkartıyor algılansa da orta ve uzun vadede, insan ve insana dair olana
yönelik birçok olumsuzluğu beraberinde getirmiştir.
Büyük çaplı kitlesel göçlerin, insan ile mekân arasındaki
ilişkinin bozulmasına hızlandırıcı ve derinleştirici bir etki
yapmıştır. Dünyanın pek çok yerinde göçe bağlı olarak
büyük kentlerde hızlı bir nüfus artışı yaşanmıştır.
Kentlerdeki hızlı nüfus artışı ekonomik alanda olduğu
gibi sosyal ve siyasal alanlarda da yeni gerilim ve kutuplaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gerilim
ve kutuplaşma, kentsel yerleşim ayrışması başta olmak
üzere sosyal, kültürel ve ekonomik olanın siyasala evrilmesine zemin hazırlamıştır. Bu tür bir siyasallaşma, demokratik bir sistemde birey, sosyal grup ve sınıfların
siyasal tercihleri üzerinde belirleyici bir ekti yaptığı gibi,
şiddete eğilimli hareket ve yapıların da ortaya çıkmasını
ve gelişmesini sağlamıştır. Kentlileşme süreci geleneksel
yapı ve ilişkileri aşındırdığı bir vakıadır.
Kırda geleneksel yapı ve ilişkiler üzerinden hayatını
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sürdürenlerin kente göçmesi bu yapı ve ilişkilerin aşınma
ve dönüşüm sürecine girmesini beraberinde getirmektedir. Bu süreç, kırdan koparak kente gelenlerin bir taraftan geleneksel yapı ve ilişkilerden uzaklaşmasına
zemin hazırlarken diğer taraftan kentteki fiziki ve sosyal
yapılara karşı yabancılaşma duygusu içine girmesini sağlamaktadır. Kentli nüfusun, bu kesime yönelik dışlayıcı bir
tutum içerisine girmesi bu yabancılaşma duygusunu derinleştirmekte ve bu kesimin kente yönelik bir aidiyet hissi geliştirmesinin önünde engel oluşturmaktadır.
Kente yönelik aidiyet hissinin gelişmemesi, akrabalık,
kabilecilik gibi geleneksel veya hem şehircilik gibi yeni ilişki ağlarının kentsel yapılarda sürdürülmesi gibi ikircikli
bir durumun ortaya çıkarmaktadır. Kentsel değer, kurum
ve kurallar göçle gelenler için çoğu zaman bir anlam ifade
etmemektedir. Nirengi noktası kentte var olma, kalabilme ve güçlü olma olan bu insanların kentsel olanla barışık bir yaşam sürmesi oldukça zordur.
Kentlileşme sürecinin beslediği bireyselleşme, insanın
özgürleşmesine önemli bir katkı sunmaktadır. Ancak ketlerdeki bireyselleşme süreci bir taraftan insanı özgürleştirirken diğer taraftan insanı geçmişe ve hayata dair
birçok şeyden uzaklaştırmakta, bir nevi köksüzleştirmektedir. Bu durum da sosyal bir varlık olan insanın karşılaştığı pek çok soruna zemin hazırlamaktadır. Tarihe
baktığımız zaman ilk büyük kitlesel göç 4.yy ortalarında
meydana gelmiştir.
Bu göç Çin devletlerinin egemenliğinden kurtulmak isteyenlerin Batıya yönelmesiyle olup bugünkü Avrupa
Devletlerinin temelini oluşturduğu Kavimler göçüdür. 20.
yy İkinci Dünya Savaşı birçok insanı zorunlu olarak göçe
zorlamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra ise eski düzenini tekrar kurmaya çalışan Avrupa ülkeleri az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerden işgücü imkânını karşılamak
istemiş ve 1954 yılından 1970’lere kadar, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den emek gücü alımını gerçekleştirmiştir.
Göç alan ülke de farklı iş gücü, ekonomik, kültürel çeşitlilik hem de bütün bunların ürettiği çok kültürlülük
oluşmuştur. Göç eden insanlar kendi kültürlerini götürdükleri kadar asimile de olmuşlardır.
Nüfus bakımından artan ülke çok kültürlü bir toplum
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olmanın yanı sıra kültürler arasındaki çatışmayı da engellemektedir. Göç eden bireylerin gittikleri ülkede kalma
süreleri arttıkça geldikleri yerler ile bağlantıları iyice azalmaya başlayacaktır. Bu süre daha da uzun yılları alırsa
geldikleri yerlerden tamamen kopma ihtimalini de göz
ardı etmemeliyiz.
Göç hareketleri sosyal, siyasal ve ekonomik nedenlerinin yanında güvenlik boyutu açısından da incelenmesi
gerekmektedir. Türkiye’de ve ülkeler arası göçe baktığımız zaman göç hareketleri genellikle, ekonomik sebeplerden kaynaklandığı belirtilirken, güvenlik nedenleri de
göç hareketlerine neden olduğu bilinmelidir. İç savaş,
baskı, iç karışıklık, hayat şartları, güvensizlik ortamı, gelir
düzeyinin düşük olması gibi sorunlar güvenlik nedenlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Güvenlik nedenleri göç politikalarını değiştirmiş ve ülkelerin bazı göçleri uluslararası bir güvenlik tehdidi olarak kabul etmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda
ise göç ve güvenlik kavramları birbirleri ile ilişkili olarak
analiz edilmiştir. Ülkelerin genelinde artan nüfus eğilimleri 2000 yıllara gelindiğinde göç alanında güvenlik
boyutunu daha detaylı olarak ele alınmasını sağlamıştır.
Bu bağlamda ülke genelinde güvenlik boyutu kapsamında çok denetleyici ve engelleme amacıyla politikalar geliştirilmektedir. Ülkemiz adına daha çok sınır
güvenliği politikalarının oluşturulduğu görülmektedir.
Göç sorunu sadece ülkesini terk eden birey ve grupları etkilemediği gibi hedef aldığı ülke vatandaşlarını da
etkilemiştir. Bu durumu minimize edilebilmesi için göçmenlerin topluma entegre edilmesi gerekmektedir. Türkiye son yıllarda coğrafi ve stratejik konum nedeniyle
geniş boyutta büyük kitlesel göç hareketine maruz kalmış ve birçok göçmene kapılarını açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti büyük göç dalgalanmalarıyla karşı karşıya
kalmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
sağladığı hakları göçmenlerden esirgemeyen bir insanı
göç politikası izlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti göçmenlere yönelik hiç bir ölçüt belirlememiş ve bu durumda ele
aldığı temel etken muhtaçlık gibi vicdanı ölçüt olmuştur.
Açık kapı politikası ile birçok göçmeni ülkesine kabul etmiş bunun için ciddi miktarlarda kaynaklar ayırmıştır.

Yarım Kalan Çember

-

YUSUF VURAL

ember her zaman vardır. İnsanlar için, toplumlar
için. Çemberin dışında dişli çarklar yapılmıştır. Bu
çember dişlilerle döndürülmekte çemberin dışında kalan insanlar öğütülmektedir. Bu çark çok önceden
kurulmuştur. Fakat bizim toplum düzenimizde yerini bulamadığımız bu çemberin içinde olaylar, kavgalar var olmuştur ve insanlar çemberin dışına atılmıştır. Bunun için
de çember hep yarım kalmıştır. Türk toplumunun gelişmesinin en parlak noktasından itibaren, bu olaylardan
dolayı bir düşüşe girdiği kabulü zaruri bir vakıadır.
Tamamlanmak istenen çember daire oluşturulmadan
tarihi akışın içinde talihsizlikler yaşanarak tamamlanamamıştır. Şunu söyleyeyim ki bu satırları yazmaktaki
maksadım bir tarih tezi ortaya koymak, ya da bir tarih
makalesi yazmak değil. Sadece fikirlerimi ifade etmektir.
Batılı tarihçi Toynbee;
“Osmanlı Türkleri tabiat ve iklim baskısıyle, siteyi bırakıp harkulade bir çüretle başka uygarlıklara bağlı milletleri idareleri altına aldıkları zaman çok büyük,
başarılması güç ve o ölçüde tehlikeli bir işe girişmiş oluyorlardı. Onların bu hareketleri tıpkı aşılması imkânsız,
sarp bir kayalığa tırmanmak isteyen cüretli, cesur, kudretli, yetenekli ama bu işin ehli olmayan bir dağ sporcusunun teşebbüsüne benzer.”
“Başkalarının daha başlangıçta vazgeçeceği ya da
mahvolacağı bu tırmanma teşebbüsünde Türkler, büyük bir cesaret ve maharetle kayanın belli bir yerine çık-

Ç

mış, böylece akıllara durgunluk verecek bir başarı göstermişlerdir. Ama onu tamamiyle aşamadıklarından orada durmak zorunda kalmışlar, bulundukları bu yerden
düşmemek içinde geri kalan enerjileri gibi bütün zamanlarını ve hayatlarını buna harcamışlardır. Ama onların yerinde daha az cesur, fakat daha ihtiyatlı usta bir dağ
tırmanıcısı olsaydı, bullunduğu o tehlikeli yerden inmenin ya da kayayı tamamıyla aşmanın yolunu bulurdu.
Ama Türkler bunu başaramamışlardır.” (1)
Türk toplumunda, 1600’den sonra bir dermansızlık
dönemi başlamış, kaygan bir zeminde toplum olarak erozyona maruz kalan bir hayatın içine girmiştir. Şimdi içinde yaşadığımız çözülme ve tarih boyunca sahip
olduğumuz değerlerin zedelenmesi bu süreçte başlamıştır.
Dünya tarihinde büyük muzaffer devlet iken, Osmanlı’nın Viyana Kuşatması ile başlayan çok cephli savaşları,
Karlofça Antlaşması ile son buldu, 1699 da ilk bozgun işaretini aldık. Önce askerlik sahasında ve sonra da diğer
konularda yenileşmemiz, bizi mağlup edenlerin medeniyet, teknik ve kültür silahlarına sahip olmamız ve tanımamız gerektiğini fark ettirdi.
Bu bozgundan sonra toplumda erezyon başlamış bir
ırmağın ırmak yatağıyla olan ilgisi gibi ırmaktaki su durmadan değişmiştir. Ama hep aynı yolda devam eden Batı toparlanmış aynı yönde düzenli bir akış yakalamıştır.
Akıp gelen nehrin önünü kesmeyi ve kurutmayı Osmanlı
o dönemde görememiş veya yapamamıştır. Zamanın akışı içinde özlem duyulan geri dönülmez süreç, Osmanlı’yı eriyen ve direnen olmaya zorlamıştır. Hayal ile
gerceği karıştırmanın doğurduğu yenilgiler Osmanlı’yı
tam bir umutsuzluğa itmiştir.
Sosyal ve kültürel gelişmeler Batı toplumunda hızlı
bir şekilde yol alırken, farklı sosyal gelişmeler karşısında
Osmanlı kendi içine kapanan, çevresine surlar germek
isteyen bir duruma zorlanmıştır. Yüz yıllardır her alanda
ardı arkası kesilmeyen saldırılar Osmanlı’yı 1838 Ticaret
Antlaşması ile ekonomik alanda siyasal bağımsızlığını yitiren bir devlet durumuna düşürmüştür. Uygulanan ekonomik yapıyı ve antlaşmayı bu bağlamda
değerlendiren M. Genç şöyle demiştir;
“Osmanlı Devleti’nin tam zıt denebilecek bir politika
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ile ithalatı sebert bırakıp ihracat üzerinde kısıtlama,
sınırlama ve gümrük duvarlarını yükseltme, hatta yasaklamalara varan düzenlemeler getirmesi, izahı kolay görünmeyen bir tavırdır. 16.yüzyıldan 19.yüz yılın ortalarına
kadar devam etmiş olan bu tavrın, önemli bir değişiklik
ihtiva etmeyen son örneğini 1838 tarihli meşhur Osmanlı---İngiliz ticaret antlaşmasında buluruz.”
“Konuyu inceleyen birçok tarihçi ve yazar, ithalatı
düşük oranda vergilendiren bu antlaşmayı, bir yandan
Osmanlıların aleyhine ve İngilizlerin lehine sonuçlar doğurmuş olmasına, diğer yandan imzalandığı sıralarda
Osmanlı Devletinin siyasi ve askeri güçlükleri dolayısıyla
İngiltere’ye göre daha zayıf bir pazarlık gücüne sahip
bulunmasına bakarak, İngiliz baskısı ile empoze edilmiş
gibi yorumlamakta tereddüt etmediler. Bu bilgi az olduğu zaman çözümü kolay görünen problemlere de tipik
bir örnektir. Nitekim araştırmalar ilerleyip bilgilerimiz
arttıkca anlıyoruz ki, bu durum böyle yorumlanabilecek
gibi olmaktan epeyce uzaktır. Gerçekten, antlaşmayı hazırlayan müzakere ve yazışmalara dikkatle baktığımız
zaman açıkça gördüğümüz şu ki, Osmanlılar az olan pazarlık güçünü ithalatı değil de ihracatı sınırlandırmak ve
vergilendirmek için kullanmışlardır. Avrupada hemen
her ülke ithalatı farklılaştırılmış tarifelerle sınırlandırarak
korumacı bir politika için mücadele ederken, Osmanlıların, ithalatı değil de, ihracatı engelemekle uğraşmış olmalarına bir anlam vermek oldukça zor görünür.”
“Denilebilir ki, Osmanlı Devleti, kendisini bağlayan
kapitülasyonlar yüzünden ithalat üzerinde her hangi bir
sınırlandırma koyma imkânından esasen mahrum bulunuyordu ve bu sebebten konuyu müzakereye bile koyamamıştır. Eğer kapitülasyonlar olmasa idi
müzakerelerin muhtevası başka türlü olacaktı diye düşünüle bilir.” (2)
Bu antlaşmanın ardından hızlı bir çözülme ve toplumda var olan erozyon hızlanmıştır. Batılılar fırsatı kaçırmamış 1856 Islahat Fermanıyla siyasal bağımsızlığını
da Avrupalıların kontrolüne kaptırmıştır Osmanlı.
Osmanlı ve Türk toplumu talihsiz bir değişimin içine
sürüklenmiştir. Aydınlarımız bu yabancılaşmada sosyal
değişimin katalizörü olmuşlardır. Aydın ve yönetici sınıfı
kesimi kendilerini Batı kültür ve düşüncesinin çemberi
içine atmışlardır. Avrupa’ya gidip orada eğitim görenler
ülkeye döndüklerinde Batılaşmanın tek çıkar yol olduğunu, ilerlemenin ve medeniyetin tek şartının Batılaşma
olduğunu ve kendilerinin de topluma karşı bu Batılaşma
sürecinin örgütlenmesinde görevli olduğunu düşünmüştür. Batılılar Osmanlı’yı borçlandırmış, mal üretemez duruma düşürüp talan ederek sömürgeleştirmiştir.
Değerli mütefekkir Muharrem Ergin Batılaşma sürecindeki aydınları tanımlarken şöyle demiştir;
“Bir muharrir romanında atın garip bir huyuna temas
ederek önündekine kızınca arkasındaki günahsızı çiftelemesine dikkat çekmiştir. İşte batılaşma karşısında
münevverler tıpkı atın yaptığı gibi önlerindekine kızıp a-
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cısını arkasındakilerden çıkarma yoluna gitmiştir. Önlerindeki gerçek, Avrupa’nın teknik ve daha geniş ifadeyle
medeniyet üstünlüğü idi.” (3)
Bunun yanı sıra kendisini aşmış kendini çevreleyen
değerlerin üstüne çıkmış ve gerçeği yakalamış aydınlarımız yok değildi. Fakat bunlar azınlıkta idiler. Sömürgeleştirme hırs ve ihtirası Batılıları birbirlerine düşman
yapmış, Osmanlı’yı dermansız hasta adam durumuna
düşüren Batılılar birbirleri ile paylaşım kavgasına girmişlerdir. Batı dediğimizde iktisadi ve toplumsal bakış açısı
ile siyasal yapıları aynı olan bir bütünlüğü anlamak şarttır. Dünyaya bakışları Amerika Birleşik Devletleri’nin, İngiltere’nin, Fransa’nın, İtalya’nın veya Almanya’nın
aynıdır. Bunların kökenleri aynıdır: Tek amaçları sömürmek ve kendilerine rakip kimsenin olmaması. M.Duverger Batılıları anlatırken; “Bu çocuklar analarının farklı
gelişme anlarında dünya ya gelmişlerdir, bunlar kardeştir” (4) der.
Bu kardeş devletler sadece çıkarları çakıştığında karşı
karşıya gelmişlerdir. Diğer durumlarda ortak hareket etmişler ve dünyayı paylaşmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’nda yaramaz kardeşleri paylaşımlarına karşı çıktığı için
onlara karşı gelmiş ve bunun sonucunda Batı ittifak devletleri ve itilaf devletleri olarak bölünmüştür. Amerika
Birleşik Devletleri’nin küçük bir müdahalesi ile dengeler
değişmiştir. Bu kardeşliği değerli milli şairimiz M. Akif
Ersoy çok güzel anlatmaktadır;
“Milli şairimiz, büyük düşünür Mehmet Akif 1. Dünya
savaşı devam ederken Avusturya’da kaldığı günlerden
birinde tüm kilise çanları çalmaya başlar. Akif dini bir sebeb olmadığından çanların o dönemde yanımızda savaşan Avusturya’nın aldığı bir zafer için çaldığını sanar bir
kiliseye uğrayıp, çanların bu saat te neden çaldığını sorar, işin aslını öğrendiğinde ise başından aşağı kaynar
sular dökülür. Ortak düşman İngiltere Kudüs’ü işgal etmiş Avusturyalılar ise bunu büyük sevinçle kilise çanlarıyla kutlamaktadırlar.” (5)
Birinci Dünya Savaşı’nda kimlerle beraber savaştığımıza en güzel örnek sanırım bu olabilir. Birinci Dünya
savaşı meydana geldiğinde Osmanlı Devleti başlangıçta
bu çatışmanın dışında kalmıştır. Devlet böyle bir savaşa
hazır değildi. Fakat İttifak Devletleri ile İtilaf Devletlerinin meydana getirdiği bloklardan ikincisinde istemeden
çoktan yer almıştı. Aslında bir maceraya atılmaması gereken bir devlet varsa o da çökmekte olan bir imparatorluktu. Bu işe kalkışanlar körü körüne ülkeyi savaşa
sürüklemişlerdi. Savaşta yenilgiye uğradılar ve 10 ağustos 1920 de Sevres Antlaşması ile son kale Anadolu parçalandı. Birinci Dünya savaşından sonra, Almanya
tarafında savaşan Osmanlı İmparatorluğu, parçalanıp
eski Osmanlı vilayetlerinde mandalar ve sömürgeler kuran Avrupalı müttefikler tarafından yenilgiye uğratıldı.
Yunanlılar Anadolu’yu ve eski Osmanlı’nın kalbini işgal
ettiler. 1919-1920 yılları arasında M. Kemal Atatürk Türk
Milleti’ne bağımsızlık savaşında liderlik yaptı. Türk mille-

ti de büyük bir fedakârlık ve yok olmak pahasına uzun
savaşlardan sonra ülkesini kurtardı. Türkiye’den yabancı
unsurlar temizlendi. Yeni devlet ayırt edici bir Türk kimliğini aldı. Birinci Dünya Savaşı bize çok pahalıya patlamıştı, zira bu savaş, bir nesil genç erkeği yok ederek bir
daha asla tam olarak iyileşemeyecek bir toplum meydana getirdi. Bundan sonra Batı ile bir yarış başladı ki bu
yarışı birazda bir taksi ile bir fayton arasındaki yarışa
benzetebiliriz. Bu durum aydınları telaşlandırmış ve aydınlar bu telaşla birlikte toplumu hastalıklı bir hızlı değişimin içine sokmaya çalışmışlardır. Çemberin içinde
olanlar bu sefer de kendi aralarında kavgaya başlamışlardır.
Savaştan sonra hürriyetine kavuşan Türk toplumunda değişim ve Batılaşma rüzgârları kuvvetli esmeye
başladı. Batılaşmayı savunanlar yani değişimi savunanlar ölçüleri verilerek başkasına ısmarlanan elbiseyi topluma giydirmeyi hedeflemişlerdir. Hızlı bir değişim için
toplumda fırtınalar esmeye başlamıştır. Çember dışına
bu rüzgârın kuvveti ile atılmalar başlamıştır. Bu durumu
değerlendiren değerli mütefekkir ve düşünce insanı Nihal Atsız; “Tekâmül (değişim) aynı çizgi üzerinde olur.
Elma çekirdeği tekâmül ederken elma ağacı olur. Fakat
tekâmül eden bir kabağın elma olduğu görülmemiştir.
Kendi çevresini aşan bir tekâmül, tekâmül değil, soysuzlaşma olur.” (6) demiştir.
Gerçeği yakalayan bu insanlar hep azınlıkta kalmışlardır. Türk milletinin değerlerinden habersiz olanlar Cumhuriyetin ilk döneminde Batılaşma adına toplumu
Hristiyanlaştırmaya çalışmışlardır. Türk Milleti’nin bilmediği yerlerden imtiyaz alan bir gurup, sürü olarak gördüğü bu toplumu istediği şekilde sınıflandıracağını
sanmıştır. O dönemi çok iyi bilen ve milletin safında kavgasını veren Nihal Atsız o dönemi şöyle anlatıyor; “Hristiyanlığa girmemizi telkin eden bir zümre vardı. Bunlar
İsviçre ve Fransa’da yükseköğrenimini yapmış, fakat ne
birinci cihan savaşına ne de kurtuluş savaşına katılmamış olan hem yurt sever hem de dalgacı aydınlardı.”
“Bunlar korkunç bir aşağılık duygusu içindeydiler. Ya
bu aşağılık duygusunun tesiri yahut da vicdani kanaatleri ile dinsizdiler. Medeniyet ve teknik bakımından bizi
çok gecmiş olan batının geçmişteki kuyruk acıları ve süre gelen hırıstiyanlık taassubu dolayısıyle Türklüğü yaşatmayacağına, aralıksız 12 yıllık dört savaştan çıkmış
olan yıkık, yoksul, bilgisiz, hastalıklı ve seyrek nüfuslu
Türkiye’nin dışarıdan yardım görmezse yok olacağına inanıyorlardı. Onlara göre yok olmamak için Hristiyanlığı
kabulden başka çare yoktu. Hristiyan olursak birdenbire
Dünyanın sevgilisi olacak, her yerden yardım görecek el
üstünde tutulacaktık. Kalkınmamız harika bir şekilde olacaktı.” (7)
Yukarıdaki tespitten de anlaşıldığı gibi yaşayabilmek
ve düşmandan emin olabilmek için eski değerlerimizi
reddetmemizi, düşmanlarımızı dost edinmemizi tavsiye
ediyorlardı. Yeni saldırılara uğramamız için bizi düşman

dünya ile karşı karşıya getiren değerlerin ve mirasın inkâr edilmesi gerektiği fikrini Türk milletine zorlama ile
kabul ettirmeye çalıştılar. Toplumun bu durumda alacağı halleri anlatan Nihal Atsız;
“Bir toplulukta aşağılık duygusu başladı mı artık dışarıdan gelen her şeye hayranlıkla bakılır. Milletin
aydınları, profesörleri, gazetecileri baştanbaşa dalkavuk
ve riyakâr olursa her topluluk hak ve hakikat uğruna
şehit veremez duruma düşer, artık ona kabul ettirilemeyecek batıl kalmaz.” (8)
“Türk toplumunda önce tümü yabancıların güdümünde değişim rüzgârları başlamıştır. Toplum sürekli ikiye bölünerek çatışan bir birini anlamayan ayrışmış
duruma düşürülmüştür bilinçli olarak. Dünya da insanların en sefil ve kötü hayatı başkalarının istediği şekilde
yaşananıdır.”
“Böyle bir yıkılış facianın karşısına dikilen muhafazakâr zümre, batı taklitçiliğini protosto ederken sadece
taassubu kullandı. Onlar için mesele batıya benzememek davası idi. Milli varlığımız hakkında bir fikirleri yoktu. Inkılapcılar örfler kıyafet değişiminde
kurtuluşumuzun sırrını aramak gibi gülünç bir davaya
kendilerini kaptırırken, muhafazakârlar eski hayat şekillerine sımsıkı bağlanmada umudu buldular. Batının şekillerini gümrüklerden mal çıkarır gibi sokanlarla, sakal
ve sarıkta keramet bulanlar kıyasıya bir biri ile çatıştılar.
Hâlâ da çatışma devam etmektedir.” (9)
Değişim bir sosyal olaydır ve değişime mani olmak
mümkün değildir. Bunların yanında, taraflardan birisinin
haklılığına inansak da bizim toplum düzenimizde yerini
tam olarak bulamadığımız olaylar vardır. Bütün kavgaları sayabiliriz bu çemberin içinde. Türk toplumu bunalımın bataklığına sürüklenerek bir değişikliğe mecbur
edilmiştir. Fakat bizde ilk değişmez hedefler değişime
zorlandığı için toplum bölünmüştür. Daha sonrada toplumu kurtarma esasına göre reçeteler hazırlanmıştır.
Yukarıda olup bitenlerden habersiz olanlar kendi adına yapılan tartışmalardan ve verilen kavgalardan büsbütün uzak. Birileri onlara bir şeylere hizmet ettiğini
söylemektedir. Bu şekilde aynı çemberin içindeki insanlar bu tartışmalarla beraber ayrıştırılmaktadır.
“Türkiye 1960 ihtilalinden sonra zamanın geri gelmezliği, durmazlığı içinde siyasetin ateşli mücadelesini
dış mihrakların imtiyazlı olan bir sınıfı tarafından insanları istedikleri biçimde sınıflandırmışlardır. Mesela politik
arenada olmak ya da olmamak dost--- düşman ayrımına
dönüştürmüştür. Rafine fikirler etkisini yitirdiği yerde,
simgeler ve işaretler ideallerin yerini alabilmiştir. Oturduğunuz mahalle, semt, giydiğiniz parka ya da pantolon
bıyıklarımız veya favorilerimizin şekli kullandığımız kelimeler dost mu düşman mı olduğumuz hakkında yargı
tayin ediyordu.” (10) (11)
Toplumlar durgun, donuk ve gelişmelere kapalı bir
yapıya sahip değildir. Hayatın her an değişen ve gelişen
şartları içinde kendi kendini yenilemeye mecburdur. De-
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ğişim ve akışın karşısında durmak intihar etmek demektir. Şunu da kesin bilmeliyiz ki biz Türk toplumu olarak
Batı’dan ayrı ideallerin, ayrı tarihin insanlarıyız. Biz Batı’dan apayrı bir sosyal gelişim sürecinin ve tarihi şartların toplumuyuz.
Farabi der ki; “Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru
bilinirse yanlışlıkta bilinir. Ama yanlış bilinirse doğruya
ulaşmak zordur.” Batı toplumu Türk toplumuna kendilerinin olmayan bir hayatı yaşamaya boyun eğdirmeye
çalışmaktadır. Bunu yaşatmak için de gerekli olan çıkış
ve hedef noktaları kaybettirilmiş ve kendisini bulamamış bir durumdadır Türk toplumu.
Tarihin akışı içinde çember hep Türkler için yarım kalmıştır ve bu yüzden tamamlanarak bir daire oluşturulamamıştır. Türk toplumunda aydın olarak geçinenler ise
bu millete ne kadar yabancı ve zararlı düşünce varsa onu sahiplenmiştir. Türk Milleti ve onun temsilcileri ve yani Türk milliyetçileri bir nehrin su yatağı ve su gibidir.
Onun önünü kesmeyi ve kurutmayı düşünmek bir hastalıktır. Irmaktaki su durmadan değişmektedir ama hep
aynı yolda devam etmektedir. Bir vadide akan ırmağın
önüne deprem tutup bir dağ koyarsa ırmak eski kanalını
izleyemeyeceği acıktır. Ama o ırmak akmak için mutlaka
bir yol bulur ve yoluna devam eder.
Bu çıkmazların boğucu havasını dağıtabilmemiz, güçlü problemlerini çözmüş ve mutlu yarınlara emniyetle
yol alan dengeli bir toplum olabilmemiz için, hayatımızı
milli kültürümüzle şekillendirmeliyiz. Türk milliyetcilerinin yarım kalan çemberi doldurmak için bu yola artık
mutlaka girmesi gerekir. Millet olduğunu bilen bir neslin
insanları aşağılık duygusu yaşamaz. Milliyetçiler güzel
rüyalar görebilen insanlardır. Türk toplumunun var olması ve tarihin akışı içinde uygun bir yer bulması için
kendine yakışanı yapması görevi Türk milliyetçilerinin
en önemli görevi olmalıdır.
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MEHMET KUM

apı destursuz açıldığında gecenin yarısıydı. Saçı
başı dağınık göbekli bir adam, partal platosunun
içinden başını çıkarıp kapının aralığından içeriye
uzattı. Günlerdir kapıyı pencereyi tekmeleyip duran lodos, yağmuru kucaklayıp suratımızda kamçı gibi patladı, masanın üzerindeki kitaplarımızı kucaklayıp dibe
bucağa savurdu.
İçeriye girmekte tereddüt eden bu tuhaf adam, bayıra vurmuş öküz gibi soluyor, ürkek ürkek bakıyordu...
“Dayı, kapıyı kapa! ” dedik, aynı anda.
İçeriye girip gözünün kıyısı ile etrafı kolaçan etti. Ürkek adımlarla üvey ana gibi ısıtan teneke sobanın kıyısına sokuldu. Yağmur damlaları, yüzünden gözünden

K

sicim gibi süzülüyor, soğuk sudan çıkmış enik gibi titriyordu. Bir ucu aşağıya sarkan el örmesi sarı kaşkolünü
gevşetip biraz soluklandı.
Gözüm üzerinde gezmeye devam ediyor; sanki birisiyle boğuşmuş gibi... Üstü başı dağınık, tiftiklenmiş
nefti paltosunun düğmesinin birisi sarkmış, yüzü kedi
tırmalamış gibi yırtık yırtık...
Yarın, mikro ekonomi dersinden vizem var, aklımda
bir sürü soru. Yakında kokusu çıkar diye içimden geçiriyorum. Gözlerimden akan uykuya direne direne etüt
odasına yürüyorum.
*****
Akşam fakülteden döndüğümde sobanın bayırında
peykeye tünemiş, ölgün gözleri yere bakıyordu. Kaçamak gözlerle şöyle bir baktım. Benzi uçuk, soluk ve dalgındı. Holün sonunda merdivenlerin altında veliler için
ayrılmış izbe odaya yerleşmişti.
“Bu adam kim? Burada ne işi var ?” diye kime sorduysam,
“Bilmiyorum”
“Tanımıyorum”
“Kimse kim, sana ne!”
“Senin başka derdin, başka işin yok mu?” dediler.
****
Akşamları para topluyor, bize yemek yapıyordu. Birimiz kap kaçağı yıkıyor, birimiz sofrayı düzüyor, birimiz
salatayı hazırlıyorduk... Yemek hazır olunca, saman sarı33

sı yüzünde gülücükler tomurcuklanıyor, “Hadi köftehorlar yemeğe,” diye çığırıyordu. Arkadaşlardan birisi,
“Ekber ağbi eline sağlık,” söyleyince ismini de öğrenmiştim.
Kısa zamanda bize kaynayıp karışmıştı. Yemekten
sonra sobanın bayırında peykede oturur, çayını keyifle
yudumlardı. Bir akşam kupasını sobanın kıyısına bırakıp
hindi gibi kabardı. Ceketinin koltuk cebinden kılıcı kınından çeker gibi bir bilet çekip çıkardı. Gök mavisi gözleri,
tombul yüzünde gülücükler saçtı.
“Köftehorlar bu bilete dikkatli bakın,” dedi, bileti usulca uzatıp gözümüzün önünde gezdirdi.
“Yılbaşı ikramiyesi bu bilete çıkacak, aha buraya yazıyorum,” dedi.
Oda arkadaşım Ebuzer:
“Ben şansa inanmam, matematiğe inanırım. Başıma
şimşek düşme ihtimali daha fazla,” dedi, dudağını büktü.
Yüzünü çok nadir gördüğümüz Tıpçı Ahmet, övüngen bir edayla:
“Dünyaya gelmek en büyük ikramiye,”dedi, “Düşünsenize babamın milyonlarca spermi annemin yumurtasına ulaşmak için amansız bir yarışa girdiler. Sadece
birinci olan yaşayacaktı. İşte o birinci olan benim” Elini
bize uzattı, “Siz de birinci olduğunuz için buradasınız.
Biz en büyük ikramiyeyi zaten kazanmışız…Kıymetinizi
bilin, varlığınızla mutlu olun, bundan daha büyük ikra34 REFERANS EYLÜL - EKİM 2019

miye mi olur?”
Ekber ağbi’nin kaşları çatıldı, kırçıl saçına elini daldırıp karıştırdı. Birden bomba gibi patladı. “Keşke birinci
olmasaydık, keşke dünyaya hiç gelmeseydik... Bu dünya çok acımasız; namerde muhtaç eder, üç paralık insanların önünde eğilmek zorunda kalırsın. Ne onurun
kalır, ne gururun kalır. Ölmek istersin ölemezsin... Yaşamak istersin, yaşatmazlar. Keşke hiç birinci olmasaydık...”
Bir an sessizlik oldu, sonra bir uğultu koptu,
“Trafik kazası geçirme ihtimalimiz daha fazla”
“Sakat kalma ihtimalimiz kat kat fazla”
“Ölme ihtimalimiz çok daha fazla,”dediler, sesler birbirine karıştı.
Yurdumuzun ağır ağbisi, naftalin kokulu Mustafa ağbi:
“Haram,” dedi, “it kanından haram...” koluma asılıp
holün dulda bir yerine çekti. “Bu adam tekin birisi değil,
uzak dur belki de mitçidir. Bunlar; yurtların önünde ya
simit satar, ya inci boncuk satar, ya öğrenci gibi aramıza karışır, ya da bunun gibi yağmurlu, fırtınalı bir gece
yurda sığınır. Velhasıl, bu tipler hiç ummadığın yerde
karşına çıkarlar...” dedi.
******
Ekber ağbi’nin iki duygu hali dikkatimi çekmişti.
Ya, o koca adam yatağına gömülür, gözü saatlerce
ahşap tavana asılır, yüzünü mutsuzluğun soluk tonları

gölgelerdi. Ya da etrafa sebepsiz neşe saçar, her şeye
gülerdi. Nihayetinde her akşam lafı dolandırıp bilete
gelirdi. Bileti cebinden çıkarıp öpüyor, okşuyor, kokluyor,
“Köftehorlar aha buraya yazıyorum büyük ikramiye
bana çıkacak...” diyordu.
Bir gün arkadaşlardan birisi, “Ağbi büyük ikramiye
sana çıkarsa ne yapacaksın?” diye sordu. Bir anda gülücükler tombul yüzünde solup hazan yaprağı gibi dökülmüştü. Fal taşı gibi açılan gözleri alev saçıyor, eli ayağı
titriyordu.
“Paraları o mendeburun suratına suratına vuracağım,” dedi, bileti var gücüyle havada savurarak “Al sana para... Al sana para... Al meymenetsiz, al mendebur,
al cadaloz kadın... Al istemediğin kadar para!.. Al, al, al
mendebur kadın, al!...” diyor, bir türlü sakinleşmiyordu.
Bir hafta sonu Ekber ağbi, “Hadi gel biraz dışarıya
çıkıp soluklanalım,” dedi.
Koza Han’ın bir alt sokağındaki tahta yığını ahşap
yurdumuzdan çıkıp Tophane’ye doğru yolla koyulduk.
Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerini gezip iyice yorulduk. Oradan Altıparmak’a doğru baş aşağı salındık. Aniden peyda olan lodos bizi önüne katıp bir bohça gibi
savurdu. Kendimizi lüks bir restoranın önünde bulduk.
Tavuk nar gibi kızarmış vitrinde dönüp duruyordu...
Ekber ağbi, kapıya doğru yönelince,
“Ağbi ben tokum, sen yemeğini ye, ben biraz buralarda soluklanayım”
“Ülen köftehor beni kızdırma, bir kaşık çorba içelim;
içimiz ısınsın, kursağımız bayram etsin,” dedi.
Kolumdan tutup içeriye sürükledi. Beyaz ceketli ve
jilet gibi pantolonlu, papyonlu garsonlar bizi kapıda karşıladı. Kıran vurmuş tavuklar gibi büzüle büzüle yürüdüm. Oturacağımız masaya kadar bize eşlik eden
garson, deri kaplama ahşap oymalı sandalyeyi çekip yer
gösterdi, Ekber ağbinin önünde yere kadar eğildi. Ağrı
Dağı gibi heybetli garson, zeballah gibi tepemizde duruyordu. Etrafı alelacele gözden geçirdim. Mekanın duvarlarında siyasetçilerin, futbolcuların, sanatçıların
resimleri... Tavanda ışıl ışıl kristal avizeler... Ceviz oymalı
masaların üzerinde pırıl pırıl çatal, kaşık, bıçaklar... Kristal tuzluklar, baharatlar, rengarenk peçeteler...
Garsonlar, masaya gümüş işlemeli cezvelerde sirke,
sarımsak getirdi. Soğuk içecekler, mayonez, sos bıraktı.
Yeşillik ve salata ile donattı. Etrafımızda pervane gibi
dönüp duruyorlardı.
Birisi menüyü uzattı. Gözüm Ekber ağbinin üzerinde.
Yedi köyün ağası gibi masaya yayılmış, sayfaları çeviriyor, dudak büküyor, başka sayfaya geçiyor. Merakla ne
diyeceğini bekliyorum.
Ekber ağbi, “Az çorba; ezogelin olsun,” dedi. Garsonun apak yüzü bir anda perşembe pazarına döndü. Bir
gözüm Ekber ağbide, bir gözüm garsondaydı.
“Bana da az çorba; ezogelin olsun” dedim, sesim tit-

redi.
Ekber ağbi, bana kaş göz etti.
“Ülen köftehor gıdım gıdım ye, ekmeği çorbaya ban
ban ye” dedi. Bir çırpıda ekmeği bitirmiştik...
“Ekmek” dedi, Ekber ağbi. Garson iki yarım somunu
masamıza bıraktı, suratı mahkeme duvarı gibiydi.
Cızzz diye bir ses duydum, yan masaya baktım. Garson sapsarı tereyağını iskender kebabın üzerinde köpürte köpürte gezdiriyordu, ağzımın suyu aktı.
Ekber ağbi ikinci defa “Bi zahmet ekmek,” dediği an
bir fare deliği bulsam saklanacaktım. Garson SS subayı
gibi bize doğru yaklaştıkça sanki dallanıp budaklanıyor;
büyüyüp, devleşiyordu.
“Zehir zıkkım yiyin,” der gibi, ekmeği masaya attı.
Restorana girerken krallar gibi karşılanmıştık, çıkarken bir kovulmadığımız kalmıştı.
“Yoksulluğun gözü kör olsun, yurdu yuvası yıkılsın,”
dedi, “Parasız insanın uyuz bir it kadar bile değeri yoktur. Dostların bir bir kaybolur, hayat yoldaşın bile yüzüne bakmaz...” Yol boyunca söylendi durdu.
1984 yılının son günü gelip çatmıştı. Tombala oynamak için holde sobanın etrafına tesbih gibi dizilmiş, yılbaşı programını izliyorduk. Mustafa ağbi, “Haram,
haram...” diyerek söylenip duruyordu. Ekber ağbi alelacele içeriye girdi. Üstünün karını silkindi. Paltosunu
sandalyenin üzerine bırakıp lavaboya doğru seğirtti. Geri döndüğünde yüzünün tüm gözeleri gülümsüyor,
gözleri parlıyordu. Sedirin üzerine bağdaş kurup oturdu... Yenini sıyırıp saate baktı.
“Biletlerin çekilmesine birkaç saat kaldı,” dedi.
Elini ceketin cebine daldırdı, sonra diğer cebine...
paltosunun ceplerine baktı. Yüzü toprak gibiydi. Tekrar,
tekrar aradı...
“Ülen hergeleler biletimi yoksa siz mi aldınız?” dedi,
boğazıma sarıldı.
“Ağbi, boğacaksın, gurbanın olam bırak”
Mustafa ağbi’nin yakasına asıldı.
“Uzak dur benden,” dedi, itekledi… “Tövbe, tövbe...
Akşam akşam abdestimi bozacaksın”
“Ağbi biz almadık dedik”
İçeride yas havası... Etmediğimiz yemin kalmadı. Ekber ağbinin başı döndü, düştü düşecek... Koluna girip
peykeye oturttuk. Yüzüne su serptik, yavaş yavaş kendine geldi. “Nargile kahvesinde paltomu çıkarmıştım,” diye mırıldandı. Mozalan ısırmış dana gibi birden dışarıya
fırladı. Acı bir fren, küt diye bir ses... Dışarıya koştuk.
Ekber ağbi arabanın altında kalmıştı...
Birkaç gün sonra yurtta bir söylenti, kulaktan kulağa
yayıldı. Gecenin bir vakti, partal paltolu, sarı kaşkollu tuhaf bir adam, gecenin bir vakti Koza Han civarında insanların yakasına sarılıyor, “Benim biletimi gördünüz
mü?” diyor; sonra karanlığa karışıp gözden kayboluyormuş...
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Efsaneye göre Hızır köyleri gezmekte iken bir köylüye denk gelmiş, köylüye demiş ki;
“Benden ne istersen, gönlünden ne geçerse iste.
Hayır olmaz, demeyeceğim. Ne kadar istiyorsan vereceğim. Ama sana verdiğimin iki katını komşuna da vereceğim.” Kıskanç adam düşünmüş ki, ne istese iki katı
komşuya gidecek, durmuş, epey bir düşündükten sonra “En iyisi mi sen benim bir gözümü çıkar.” demiş.
Maalesef şu anki durumumuz böyle. Belki biraz abartı olacak ama kendimize de zararı dokunacağını bile bile
sırf bizden başkası sahip olmasın, bizden başkası başarılı
olmasın diye göze alırız bu zararı.
Peki nedir bu hırs? Kalbimizi bu kadar karartan vesveseye neden kulak veririz, kim fısıldar bunları yüreğimize?
Halbuki durup düşünsek üç günlük dünya hayatında dünü zaten yitirmişiz, yarına da çıkıp çıkamayacağımız
meçhul.. Öyleyse elimizde bir tek bu günümüz kalıyor.
Onun kıymetini, değerini biilmemiz gerekmez mi? Kendime hayat felsefesi yaptığım kısacık öğütlerden biri de;
“Anı Yaşa”dır. Anı yaşamayı sevdiğim kadar beni hayata
bağlı tutan başka bir cümle daha olamaz. Aldığım her
nefeste mutlu olmayı, mutlu etmeyi hedeflediğimden
olsa gerek sevgisizlikle karşılaşmadım hiç. Tabii bunda
anneannemin (Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın,
yavrum.) duası da büyük etken. Nitekim aldığı her nefesin hakkını vererek yaşamalı insan. Bir daha bahşedilme-
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yecek çok kıymetli bir şeye, nefese, sahibiz öyle değil
mi? Durup düşünürsek her şeye sahibiz mutlu olmak için. Görebiliyor, duyabiliyor, yürüyebiliyor, konuşabiliyor ve en önemlisi de hissedebiliyorsak mutlu
olmamamız için bir neden yok demektir. Hissedebiliyorsak dedim ya, kilit sözcük bu olsa gerek, işte o zaman
insanız zaten. Sanırım bazen hissedemediğimiz ya da
yüreğimizin, ruhumuzun sesine kulak veremeyip, onun
varlığını unuttuğumuz için kararıyor kalbimiz. Bir Bilge’nin de dediği gibi siz neyi beslerseniz o baskın gelip
kazanır. Kötülüğü, karamsarlığı beslerseniz hırsa tutulursunuz gözünüz de kendi çıkarınızdan başkasına kördür. İçinizdeki iyiliği, iyimseverliği beslerseniz gerçek
pazarında gerçek sevgilerle karşılaşırsınız. Ve bunun tadını bir aldınız mı, bağımlılık yapar, bir daha vazgeçemezsiniz. Hz. Mevlana’nın da dediği gibi “İyilik aradın
mı, insanda kötülük kalmaz.”
Hırsımızı bir kenara bırakıp, birlik olmanın vakti geldi
de geçiyor bile. Hiç bir şey için geç değil, şimdi başlayın,
kalbinizi karartan hırsın yerine azmi yerleştirin. Siz çabalayın ama bir başkasına zarar vermeden. Bir çomak parçası bile tek başına kolaylıkla kırılabilirken, üç beş tanesi
bir araya geldiğinde nasıl ki zordur kırıp, parçalamak;
bizler de birlik olup bir arada olup yardımlaşarak bu hırs
denen illetin üstesinden gelmeliyiz. “Bir olmak, birlik
olmak” hem birey hem toplum olarak ayakta kalmak ve
varlığımızı idame ettirebilmek için bir anahtar mahiyeti
taşımıyor mu?
Mevlana özetliyor: “Nice balık vardır ki, su içinde
her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya
tutulmuştur.”
Bir hikayeyle anlatıma başladığım yazıma yine bir hikayeyle son vermek istiyorum.
Bir gün dervişe sormuşlar: “Sevginin sadece sözünü
edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?”
“bakın göstereyim” demiş, derviş. Önce sevgiyi dilden
gönüle indirememiş olanları çağırarak bir sofra hazırlatmış. Hepsi oturmuşlar yerlerine, öyle de açlarmış ki. Derken tabaklar içerisinde sıcak çorbalar gelmiş ve
arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Derviş; “bu kaşıkların ucundan tutup yiye-

ceksiniz” diye de bir şart koşmuş. “Peki” demişler ve
içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıkların sapları çok uzun olduğundan bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. Çorba kalmıyor kaşıkta
ağızlarına yaklaşana kadar. İnatla çabalamaya devam
etmişler bir süre. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar,
öylece aç kalkmışlar sofradan. Tabii memnuniyetsizlikleri yüzlerinden okunuyormuş derviş dergahından ayrılırken.
Bunun üzerine “şimdi” demiş derviş, “sevgiyi, sevmeyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe.” Yüzleri
aydınlık, gözleri ile gülümseyen, ceylan bakışlı, ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. Aynı şart onlara
da koşulmuş tabii. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıp gülümsedikten sonra almışlar uzun saplı kaşıkları ellerine.
Her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan.
“İşte” demiş derviş, “kim ki, gerçek sofrasında yalnız
kendini görür ve yalnız kendini doyurmayı düşünürse,
O, aç kalkacaktır sofradan. Lakin kim kardeşini düşünür de doyurursa o da doyurulacaktır şüphesiz. Ve şunu da asla unutmayın, gerçek pazarında alan değil,
gönülden veren kazançlıdır daima.”
Bu yazı bir ayna mahiyeti taşısın bizlere, farkına varmadan kalan eksiklerimiz için. Zaman zaman bir ayna
tutmalıyız kendimize, yüzleşmeliyiz kendimizle Mahmut
Aşkar’ın da dediği gibi; “Toplumun düzelmesini istiyorsak, işe önce kendimizi düzelterek başlamalıyız.”

37

Söyleyin Memleketten
Bir Haber mi Var?
Yoksa Yârin Gözyaşları
mı Bu Yağmurlar?

-

HAYDAR HALUK CEYLAN

1960’lı yıllar Anadolu insanı için yeni bir umut kapısı
olarak Avrupa’ya işçi göçünün başladığı zamanlar olarak
hatırlanır. Böylece o zamana dek insanımız için daha
farklı anlamları olan ‘gurbet’ kavramının da evrimleşme
süreci başlamış olur. Nitekim bambaşka duygular ve
hasretle yoğrulan ‘gurbet’ kelimesi pek çok şiire, türküye, ağıta konu olur. Şüphesiz onlardan biri de Özdemir
Erdoğan’ın 70’li yıllara damga vuran ‘Elele/Gurbet’ plağı
olmuştur. Gurbet, günümüzde dahi sözleri itibariyle
memleketten uzakta olan pek çok insanımızın duygularına tercüman olan bir parça olarak güncelliğini yitirmemiştir. Fakat ‘gurbet’ kavramından türeyen ‘gurbetçi’
tabirinin artık miadını doldurduğunu söylememiz yanlış
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olmaz.
‘Gurbetçi’ teriminin daha çok Avrupa’da yaşayan işçi
ailelerini tanımlamak amacıyla bir çatı kavram olarak hayatımıza girişi göçün başladığı dönemle paralellik göstermektedir. Kelime köken itibariyle daha sonradan
geliştirilen -uydurulan- bir terim olduğundan mütevellit
etimolojik olarak ele almaya çabaladığımızda yaptığımız
araştırmalar sonucunda somut nüvelere ulaşmamız maalesef pek mümkün olmamaktadır. Fakat kelime grubunun basitliği, adı üstündeci bir yaklaşımla ‘kimi’ ve ‘neyi’
kastettiğinin kolayca anlaşılması itibariyle hemen kabul
görmüş olsa gerek. Sinemadan edebiyata pek çok eserde gurbetçi teriminin ön plana çıkması, futbol gibi ülkemizde her zaman gündemde kalmayı başaran bir
konuda ‘gurbetçi futbolcular’ şeklinde ayrı bir başlığın
varlığı, yazılı ve görsel basında bu denli kullanılan bir kelime olarak da gündelik dile kolayca adapte olmasını
sağlamaktadır. Hâl böyle olunca bugün kült eserler olarak görülen pek çok film adı ya da şarkıda gurbetçi kelimesini ve yansımalarını görmek mümkün. Bunu takip
eder biçimde akademik yayınların içeriğinde, akademisyenlerin ciddi sempozyum konuşmalarında ve televizyon programlarında medyanın önde gelen isimlerinin
dahi bu kökü pek de derinlerde olmayan kelimeyi kullandıklarına çok sık rastlamaya devam ediyoruz. Peki,
gerçekten bu kelime Avrupalı Türkler açısından rahatsız
edici bir tanımlama mı? Yoksa Avrupalı Türklerin o kadar
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köklü ve çözümü zor sorunları varken sadece bir kelimeye takılı kalmak ‘lümpence’ bir tavır mı? Flu bir pencereden bakıyor olmamıza rağmen işin sosyolojisine ve
entegrasyon politikalarının işlenmesine baktığımızda
sorunun cevabı da netlik kazanacaktır.

Göçün ilk yıllarında gidenler açısından gurbet kavramı şüphesiz ki daha keskin, zor ve sert bir anlama gelmekteydi. ‘Gurbet il’ tanımlaması adını, dilini, kültürünü
bilmediği bir ilde işçi yurtlarının zor şartlarında ve ağır
sanayi hamlesinin en uç noktasındaki mavi yakalı olmak
demekti. O dönemler tek gayeleri biraz birikim yapıp geri dönmek olan ilk kuşaktan göçmenler, dedelerimiz doğal olarak hem manevi hem de kültürel açıdan anavatan
ile olan bağlarını hep muhafaza etti. Kazandıkları üç beş
kuruşu memleketteki eşe dosta, ataya babaya, çoluk
çocuğa rızk olarak göndermeyi tercih etti. Yetmedi,
memleketin sınai hamlesini desteklemek için fabrikalarda hisse aldı, kooperatiflere üye oldu. Avrupa’da gördüğü kalkınma ve sanayiyi memleketinde de görmek
istedi. Temel maksadı bir an evvel geri dönmekti.

Nitekim 70’li ve 80’li yıllarda ülkeye giren işçi dövizlerinin ülke ekonomisinde kapladığı hacim ve yarattığı
etkiyi somut olarak görmek için küçük bir araştırma yapmak yeterlidir. Bu dönemde ülkemizin yaşadığı döviz
darboğazının yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının ülke ekonomisine kazandırılarak aşılması fikri
somut olarak kabul gördü ve 1976 yılından itibaren Merkez Bankası tarafından işçi dövizi hesapları açılmaya
başlandı. Öyle ki işçi dövizi hesapları her geçen gün hacmen büyümeye devam etti. Ülke ne zaman krizle karşı
karşıya kalsa rahatlama açısından önemli bir rol oynadı.
1994 krizi esnasında Merkez Bankası işçi dövizi hesapları
uygulamasını başka bir noktaya taşıyıp süper döviz hesabı uygulamasını başlattı. Bu uygulama tarihin en yüksek işçi dövizi rakamına giden yolda katalizör etki yaptı.
Sonuç olarak takvimler 2003’ü gösterdiğinde işçi dövizi
miktarı tarihi bir zirvedeydi. Fakat daha sonra işçi dövizlerinin 70’li yıllardaki döviz darboğazının aşılması, 80’li
yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemlerindeki başrolü giderek bir yan role dönüştü. 2000’li yıllarda gelişen finans sektörü ve finansal araçlar ile birlikte
Merkez Bankası açısından da işçi dövizlerinin önemi azaldı. Türkiye yeni finansal anlayış içerisinde yerini alırken artık daha farklı döviz kalemlerine sahipti ve bu tarz
lokal para hareketleri çok dar ve küçük kalmaktaydı. İşte ülkemizdeki ‘gurbetçi’ algısının değişimi de tıpkı işçi
dövizlerindeki bu önem kaybını andırmaktadır. Başlarda
ekonomik olarak bir şeyler vadeden Avrupalı Türkler,
memleketteki yerliler açısından özellikle izin dönemlerinde samimi olmayan bir şekilde daha farklı kategorize
edilmekteydi. Nitekim bu samimi olmayan tutum zamanla her iki taraf tarafından bir şekilde özümsendi ve
belki de karşılıklı bir hâl aldı. Anadolu’da halk ağzında
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yer etmiş ‘gurbetçi’ ya da ‘Alamancı’ tanımlaması izne
gelenlerin valizlerinden çıkan ithal ürünler, çikolatalar
ve tabii ki döviz demekti. Hiç kimse kabul etmese de,
doğrudan bu şekilde görülmese ve reddedilse de sıla-i
rahim Machiavellist bir karşılıklı çıkar alışverişine dönüşmeye başlamış, Avrupalı Türk ile Anadolu insanı arasındaki bu ticari makas pragmatist ilişkileri beraberinde
getirerek masumiyetimizi yitirmemize neden olmuştur.
O yüzden gurbetçi kelimesini şarkılarda, şiirlerde olduğu
gibi masumca görmek, kabul etmek mümkünken kelime bugün geldiğimiz yerde zihinlerde oluşturduğu imge ile beraber bambaşka bir insan prototipini işaret
etmektedir. Gurbetçi, yazın bir ayını memlekette bir tatil
beldesinde sırtındaki Özil forması ile geçiren ve cebindeki döviz ile bindiği araba üzerinden bir sosyal statüye oturtulmaya çalışılan bir figür olarak algılanmaktadır.
Avrupa’da ise esmer teni ve yine sırtındaki Özil forması
ile Türkler, entegrasyonu sağlayamamış ‘göçmenler’dir.
Hem mesken tuttukları ülkede hem de memleketlerinde ayrımcı bir dile maruz kalan bu insanlar arada kalmışlığın zorluğu ile adeta bir okyanusta çırpınarak hayatta
kalmaya çabalamaktadırlar. Bu ötekileştirme yılın büyük
bir dönemini geçirdikleri mesken ülkedeki sosyolojik durum ile anavatandaki sosyoloji arasındaki büyük uçurum
vasıtasıyla daha da keskinleşmektedir. Bunun bir getirisi
olarak hızla yükselen küreselleşme lokal kültürlere birer
birer zarar vermektedir. Artık sıla-i rahim algısı dördüncü kuşak göçmenlerin izinde ailelerini, akrabalık ilişkilerini ve kültürlerini yakından öğrendikleri bir yer olmaktan
çıkmış daha çok bir tatil imkanı haline gelmiştir. Küreselleşmenin bu güçlü etkisi ile farklı ülkelerde doğup büyüyen kuzenlerin aynı müzikleri dinleyen, aynı şekilde
giyinen ve neredeyse aynı düşünen birer birey hâline
gelmesi ile birlikte aslında aradaki farklılık duvarlarının
kırılması lazımken anlamsız bir şekilde bu duvarlar herkesin kendi kabuğuna –yani akıllı telefonlarına- çekilmesi ile yeniden örülmeye başlamaktadır.

Bugün göçün elli sekizinci yılında Türkler Avrupa’nın
yeni yerlileri olarak kıtaya yeni bir sosyolojik çıkış yolu
sunmaktadır. Entegrasyonun asimilasyona dönüşmemesi için somut çaba sarf etmeyi denemekte güç de olsa sonuç almaya yaklaşmaktadır. Gurbet illerde yeni bir
toplum ve anlayış inşa olunurken bu toplumu hâlâ ‘gurbetçi’ tanımlaması ile sınırlamak hem küreselleşme ile
gelişen dünya şartlarına aykırı hem de akademik yazın
açısından yetersiz kalmaktadır. Bu kelime yerine daha
geçerli ve efektif kelimelere yönelmek, alternatifler yaratabilmek de oldukça elzem bir hâl almıştır.

Modern Çağ İnsanının
Maneviyat ile İmtihanı

-

BEYAZIT CANKURTARAN

odern çağda insanoğlu imkân ve olanaklar açısından belki de hiç bu kadar rahat ve zengin değildi (buna Türk toplumu da dahil; “Türkiye
Türkleri” ile “Batı Avrupa Türkleri” arasında bir ayrım
yapmıyorum). Kendimizi bir önceki nesil ile kıyasladığımızda (anne-babalarımız ile) bunu daha rahat anlayabiliriz. Yaşadığımız evler, çalıştığımız ortamlar, yaptığımız
tatiller, boş vakitlerimizde ki “faaliyetler”... bunun bir
göstergesi.
Maddi anlamda “sorunsuz”, geleceği garanti altında.
Bir elimiz yağda, bir elimiz balda...
Fakat bir gerçek var ki, insanoğlu hiç olmadığı kadar
daha kırılgan, psikolojisi sorunlu, ruhen ve manen isteni-
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len seviyenin çok gerisinde.
Maddi açıdan güçlü ve zengin, manevi açıdan ise sıkıntılı ve fakir bir toplum!
Ağır bir (öz-)eleştiri ve tespit olabilir ama “modern”
zamanın insanını şu kavramlar ile özetleyebiliriz:
Doymayan, beğenmeyen, eleştiren, hamd-/şükretmeyen, sorumluluktan kaçan, “garantici” bir toplum.
Belki de yaşadığımız zaman ve mekan bunu tetikliyor. Bizi bu şekilde dizayn ediyor.
Bu özellikleri taşımayan bireyler gerici, modern / çağdaş olmayan, tutucu olarak damgalanıyor.
Bir dönüm noktasında insanoğlu. Ruh ve bedenden
yaratılan insan, bu dengeyi sağlamakta zorlanıyor. Belki
de imtihanın püf noktası burada saklı. Madde ile mana
arasında bir denge “savaşı”.
Unuttuğumuz nokta ise, hayat madde ile mananın
birleşiminden meydana gelen bir güzelliktir.
İbadetlerde de bunu görebiliyoruz:
- Zekat; maddeden vazgeçerek, paylaşmanın getirdiği mutluluk,
- Oruç; helal olan maddeyi terk edip, manevi hazza
kavuşmak,
- Sabır; (maddi) sıkıntıların nereden geldiğini bilip,
sabredip kabullenmek (isyan etmemek).
Madde yüce yaratıcının insanlığa bir lütfuyken; modern çağda insanın efendisi oldu. Maddeye saplanan ve
teslim olan insan, ruhunu yitirdi.
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Frepik

- En son model cep telefonlarına sahip olduk, fakat
özel günlerde ve bayramlarda kopyala yapıştır mesajlar
gönderir olduk,
- Evlerimiz ve hanelerimiz güzelleşti / genişledi, komşuluktan eser kalmadı,
- (Ramazan) sofralarımız zenginleşti, Müslüman kardeşlerimiz aç kaldı,
- Çocuklarımızın oyuncağı arttı, oynamayı unuttular,
- Paraya, makama, en güzel araçlara, en güzel evlere
sahip olduk ama ruhumuz aç kaldı.
Medeniyeti maneviyattan, estetikten, sanattan, musikiden, şiirden oluşan Türk-İslam toplumu kendi medeniyet tasavvuruna ve anlayışına yabancı kaldı.
Muhabbet, hayâ, iffet, takvâ, gibi kavramlara bir göz
atalım. Hangisi elle tutulur, maddeden oluşur? Fakat bu
kavramlar bizi biz yapan değerlerdi.
Sinan’ın Süleymaniye’sindeki ruhu görmeyen, sadece bir yapıyla karşı karşıya kalır. En büyük, en görkemli,
en yüksek yapmak değildi maksat.
Sadaka vermenin dahi bir usulü ve üslubu vardı. Eyüp’teki sadaka taşını, sadece para yardımı olarak gören
kişi, maddi yardımdan başka bir şey göremez. Mananın
arka planını idrak edemez.
Nitekim ecdadın ruhundaki güzelliğin kaynağı ilahi
Kelam ve Peygamberimizdi:
- “Kuşkusuz sadakalarınızı açıktan verirseniz ne hoş,
ama gizler de verirseniz eğer, açıkçası muhtaç olanlar
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için de sizin için de daha hayırlı olur” (Bakara 271).
- “Veren el alan elden hayırlıdır” (Hadis-i Şerif).
Eskilerde, büyüklerimizden duyduğumuz, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden olan “imece” usulü vardı. Bencilliğin, çekememezliğin,
maddi çıkarın olmadığı “gönüllü yardımlaşma” şekli.
Şimdilerde, bunu günümüze aktarmak ne yazık ki çok
ütopik ve efsane (hatta masal) olarak görülüyor.
Toplumda bu kavramlar - maneviyat ve mana - çağdışı olarak gösterildi ve kabul ettirildi. Mim Kemal Öke’nin bir söyleşisinde söylediği gibi: “Din, namaz,
ibadet, maneviyat fakirlerin, kapıcıların işi olarak gösterildi...”. Onu insanlardan uzaklaştırarak bu toplumu
oluşturan zenginlikten mahrum bırakıldı.
İnsan bedeninin nasıl gıdaya ihtiyacı varsa, ruhunda
bir “manevi gıdaya” ihtiyacı var. Bunu yoga gibi, meditasyon gibi kültürümüze yabancı, medeniyetimiz ile hiç
alakası olmayan yöntemler ile avutmaya çalışmak yetersiz kalıyor.
Yeniden bir dirilişten bahsediyorsak, bu sadece maddi zenginlik ile olmaz. Maneviyat bu toplumun temel
ihtiyacı. Özümüze (dinimize, tarihimize ve medeniyetimize) yöneldiğimizde bunları rahatça bulabiliriz.

İşçi Zihniyetini
Aşabilmek ve
Avrupa’daki
Geleceğimiz

-

FATİH HISIM

azının başlığını seçerken yanlış anlaşılır diye uzun
uzun düşündüm. Netice itibarıyla meramımı başka bir başlık ile anlatamayacağıma kanaat getirdim. Anadolu topraklarından gelip Avrupa ülkelerinde
bin bir türlü zorluğa katlanarak burda kök salan ve kendilerinden sonra gelen nesillerin her açıdan rahat etmesi
adına hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan emektar birinci
nesli hiç bir şekilde küçümsemeye haddimizin olmadığını ilk baştan belirtelim.
Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyeceğiz. Onların gayreti olmasaydı ne iftihar ettiğimiz yüzlerce camii inşa edilebilirdi, ne rahat rahat alışverişlerimizi
yaptığımız Türk marketleri olurdu ne de dinimizi ve kül-
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türümüzü muhafaza edebildiğimiz ortamlar oluşurdu.
Onlar gece gündüz çalışıp, hem kendilerini hemde kazandıklarını, kendi insanının bu topraklarda ayakta durabilmesi adına feda ettiler. Peki işçi zihniyetini aşmak ile
neyi kast ediyorum?
Avrupa Türkleri arasında yaygınlaşmış belli başlı kanaatler vardır. Bunlardan biri de ikinci, üçüncü ve dördüncü nesillerin çok başarılı olduğu ve artık Avrupa
Türkleri arasından da doktorların, mühendislerin, iş adamlarının ve başarılı avukatların çıktığı ve bu tablo ile
gurur duymamız gerektiği söylenir. Bu tablonun oluşmasında hiç şüphesiz bir çok büyüğümüzden duyduğumuz ‘Evladım, okuyun bizim gibi işçi olmayın’ uyarıları
etkili olmuştur. Kısaca ‘biz ağır işlerde çalıştık kendimizi
harap ettik, siz rahat meslekler edinin ve daha çok para
kazanın’ denildi. Nitekim günümüzde Avrupa Türklerinin alameti farikası nedir diye sorulsa, hiç şüphesiz lüks
arabalar, ihtişamlı evler ve hayatlar akla gelir. Bunu görmek için bir Cuma namazında herhangi bir Türk camisinin park yerine bakmak yeterlidir. Çok para kazanan ve
saygın mesleklere sahip insanlar olmasın demiyoruz.
Sağlıklı bir toplumun oluşması için bütün katmanların
mevcut olması gerekir elbette.
Fakat gerçekçi bir biçimde şu soruları kendimize sormalıyız: arttığına inandığımız nitelikli insan sayımızın alman toplumu içindeki ağırlığı nedir? Kendi haklarımızı
yeterince koruyabiliyormuyuz? 60 yılı aşkın bu toprak43
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lara kök salmış olan milyonlarca insan neden siyasi ve
sosyal alanlarda bu denli zayıf? Hiç şüphesiz bu soruların
muhtelif cevapları olacaktır. Bizim parmak basmak istediğimiz husus, avrupa türkleri olarak maalesef hala işçi
zihniyetini aşamadığımız gerçeğidir. Mühendislik, doktorluk, avukatlık ve iş adamlığı saygın ve ekonomik rahatlığı beraberinde getiren mesleklerdir fakat bir
topluma yön veren, onu bulunduğu sosyal çevrede etkin hale getiren meslekler değiller. Zira, netice itibariyle
saygın meslekler olsada, bu mesleklerde bir nevi nitelikli
işçilik sınfına girmektedir. Avrupa Türkleri olarak başarıyı çok para kazanma ve sosyal statüyü yükseltme ile
sınırlayan zihin yapısını maalesef aşamadık. Önceliğimiz
insana ve geleceğe yatırım yerine, betona ve cüzdanlarımıza yönelik oldu. Kısaca sosyal bilimler, kültür ve edebiyat alanlarında maalesef sınıfta kaldık ve hala
yerimizde sayıyoruz. Kendi dinini ve kültürünü bilen, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun tarihini, zihin dünyasını, kültürünü öğrenmeye çalışan ve bu bağlamda
burdaki geleceğimiz adına bir vizyon ve hedef ortaya
koymaya çalışan insanları maalesef yetiştiremedik. Bunun sonucunda kuru bir kalabalık olmaktan öteye geçemedik.
Bu zihni dönüşümü yapamadığımız müddetçe maalesef ileri adım atmamız mümkün görünmüyor. Tek gayesi daha fazla maddi refah, daha konforlu bir gelecek
olan nesillerle burdaki dini ve kültürel değerlerimizi uzun vadede korumamız mümkün olmayacaktır. Zira
kendine yatırım yapmayan anne ve babalar kendi çocuklarına da bir vizyon aşılayamayacaktır. Bu kısır döngü
ilerde gelecek nesillerin değerlemizden adım adım uzaklaşıp asimile olmalarına yol açacaktır maalesef. Bu bağlamda STK’larımıza büyük iş düşüyor. Sosyal bilimler,
kültür veya edebiyat alanlarına yatkın gençleri keşfedip
onların dini ve kültürel bağlarını koruyabilecekleri, aynı
zamanda onları fikir ve vizyon anlamında geliştirebilecek mekanizmaların kurulması gerekiyor ki, toplumumuza rol model olabilecek şahsiyetler haline
gelebilsinler. Bunu yapabilecek gerekli altyapılarımız
fazlasıyla mevcut. Yeter ki bu farkındalığa sahip olan insanlar bu projeleri hayata geçirme konusunda fedakar
davranıp birlikte hareket etsinler. Avrupa’daki Türklerin
kendi öz değerleriyle birlikte gelecekte bu topraklarda
var olabilmeleri bu zihniyet dönüşümüne bağlı olacaktır
kanaatimizce.

Can Üstü Candır Gülüm

Yükselmiş Kaf Dağı’ndan zümrüdü Anka kuşum;
Bir gülistandır hayalim, can üstü candır gülüm.
Aşkın gönül bağından nadir inci almışım
Zerresi bin cevherdir bir heyecandır gülüm.

Görürsem bir eğriyi söylemezsem baş yüktür,
Sözümüz muazzamdır sultanlardan büyüktür,
Her beyit güzellerde altın elmas yüzüktür
Bir millete has irfan özge ummandır gülüm.
Yok yoksulla mazlumla bir kurarım soframı,
Paylaşarak lokmamı, atarız derdi gamı,
Adalettir edeptir iç barışın tamamı
Dikeni batsa bile hakça mizandır gülüm.

Hakk aşığıyız önce verilmez taviz haktan,
Bakü, Tebriz, Buhara, Semerkand, Kaşgar, Turfan,
Kazak, Kırgız, Azeri, Tatar, Uygurla Türkmen
Bir milletiz Özbekle bize ihsandır gülüm.
Tarihin her devrinde çöktürdük dizliye diz,
Hür yaşarız cihanda başlıya baş olduk biz,
Şairler yüreğinde yoğrulan zarif bir söz
Türk’e Türkçedir dilim, Türk’e Turandır gülüm.
Düştü Nef’i yıldırım can ayrıldı bedenden,
Eğriye övgü yoktur, destek ummayın benden,
Ressam Halil, şaheser verir iken her yönden
Muhteşemdir şiirim Hakk’a kurbandır gülüm.

Halil Gülel

Not: Sultan IV. Murat zamanında Dersaadet’te (İstanbul’da) Sahnı Seman Medresesinde ders veren atalarımdan Gülcemal Mehmet Efendi edebiyat çevresiyle
içli dışlı olmuş. Sultan Murat’ın sohbet meclisinde eksik
olmayan Erzurumlu büyük şair Nef’i ile de yakın dostluk
kurmuş. Hatta o büyük şairin fahriyesi olan
“Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değil
çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil.”
o meşhur lirik şiirini Üsküdar’dan gelirken kayıkta bizzat şairden dinlemiş. Çok etkilenmiş. Şair Nef’i hiciv üstadıymış. Devlet adamlarını ve hata yapanları en ince
nükteler ile hicvedermiş. Padişah IV. Murat onu hiciv şiiri yazmayacağını dair tövbe ettirmiş. Tövbe etmiş etmesine fakat ortada bir çok eğrilikler, haksızlıklar
varmış. Koca Nef’i dayanamamış ve büyük rütbeli bir
devlet adamını hicvetmiş. Sultan IV. Murat saraya davet eder ve son görüşmelerinde “Sultan üstü sultandır
sözüm” şiirini padişaha okur ve “Bostancı başı!” der.
Padişah da “şair sözü” deyip ardından bakar. 27 Ocak
1635’de idam edilir ve cesedi denize atılır. Dünya üzerinde bir mezar dahi olmayan büyük şair Nef’i, sevenlerinin gönlünde mekan tutar, onu çok sevip sayan
Gülcemal Mehmet Efendi dedemiz CAN ÜSTÜ CANDIR
GÜLÜM şiirini yazıp bir müddet muhteşem Payıtaht’ı
terk eder. Bir nakkaş arkadaşı Gülcemal dedemizin siyah tükenmez kalemle bu portresini çizer.
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ATİB Genel Merkezi’nde
“Anadolu Okuma Evi”
Dualarla Açıldı
vrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Merkez binasında
“Anadolu Okuma Evi” açıldı. Açılışa Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, İstanbul
Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) yurtdışında doğup büyüyen gençlerimize yönelik hizmetlerine bir halka daha ekledi.
Almanya’nın Köln kentinde bulunan Genel Merkez binasında
kurulan ve içinde kütüphanesi de bulunan “Anadolu Okuma
Evi”nin açılışında konuşan Genel Başkan Durmuş Yıldırım,
amaçlarının; “Her kesimden insanımızın özellikle de gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanması, geliştirmesi, anadilimiz
Türkçe’yi daha iyi öğrenmeleri ve birbirleriyle daha iyi iletişim kurmaları” olduğunu söyledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 1001
Kütüphane projesi ile entegre olarak yürüttüğü Anadolu
Okuma Evleri Türk sivil toplum örgütleri işbirliği ile oluşturuluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı proje
kapsamında ilk kütüphaneyi Avustralya’nın Melbourne kentinde açmıştı. Proje kapsamında, Türkçe yazın dünyasının seçkin örneklerinden oluşan eserlerle yurtdışında 1001
kütüphane kurulması amaçlanıyor.
Anadolu Okuma Evi açılışında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren Proje kapsamında çeşitli ülkelerde şu ana kadar
30 noktada kütüphane açılışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Abdullah Eren, “Yeri müsait olan sivil toplum kuruluşlarımızda kütüphaneler açıyoruz. Bu kütüphanelerdeki
kitapların gençler tarafından okunmasını teşvik ediyoruz.
Gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları, Türkçe ile daha fazla
hemhal olmaları için çalışıyoruz. Onlara kitap gönderip, kurumsal olarak bunu kütüphaneye çeviriyoruz ve yazılımımız

A
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üzerinden de gençlerimizin ne kadar kitap aldığını ve ne
kadar kitap okuduğunu tespit etmeye çalışıyoruz.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından yapılan dua ile açılış kurdelesi kesilen Okuma Evi, Kültür-sanat eserlerinden dini yayınlara, romanlardan hikâyelere kadar geniş bir yelpazede eser
ziyaretçileri bekliyor. Okuma evi aynı zamanda bireysel ya da
grup halinde ders çalışmak isteyen gençlerin hizmetine sunuldu.

ATİB ANADOLU OKUMA EVİ

Anadolu Okuma Evi konseptinde, okul öncesi
yaşlardan başlayarak, ilk, orta, lise ve üniversite ile yetişkinlere hitap eden; farklı ilgi alanlarında eserlerle
dolu bir kütüphane ortamı sunuluyor. ATİB Anadolu
Okuma Evi; Çocuk, Edebiyat, Düşünce, Din, Kültür,
Tarih kategorilerinden oluşan kütüphane sıcacık ve
otantik ortamıyla kitap severlerle buluşmaya hazır
hale getirildi. Proje içinde farklı yaş gruplarına hitap
edebilecek farklı proje faaliyet programlarıyla da desteklenerek, kitapseverleri buluşturacak.
ATİB Genel Merkezinde oluşturulan anasınıfıyla
birlikte uygulanabilecek faaliyetler, sinema köşesiyle
(Bilderbuchkino) birleştirilerek ve el işi (Basteln) etkinlikleriyle birlikte daha eğlenceli hale getirilecek.
Çocuk ve gençlerimiz için okuma ve hikâye/kompozisyon yazma etkinlikleri düzenlenecek, kitap sevgisini
geliştirmek amaçlı küçük ödüllü yarışmalar yapılacak.
Anadolu Okuma Evi’nde zaman zaman yazarlarla okurlar buluşturulacak, imza günleri, okuma akşamları,
sohbet toplantıları düzenlenerek, “kitap” eksenli buluşmalar gerçekleştirilecek.

ATİB’de Bayramlaşma
er Ramazan ve Kurban
bayramında olduğu gibi
bu Kurban bayramında da
geleneksel ATİB’de Bayramlaşma,
ATİB Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
ATİB Genel Sekreteri Nurdoğan Aktaş tarafından açılışı gerçekleştirilen
bayramlaşma
proğramının açış konuşmasını
ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım yaptı. Genel Başkan Yıldırım,
selamlama konuşmasının yanı sıra
içinde bulunduğumuz ortamı ve
önemli bazı gelişmeleri değerlendiren bir konuşma yaptı.
Kurban barımıyla ilgili konuşmasında, maksadın sadece Kurban kesmek olmadığını, böyle günlerin sosyal
dayanışmayı arttıran, bizim kültürümüzün bir parçası
olan önemli günler olduğuna vurgu yaptı.

H

ATİB Ticari İşler Sorumlusu Deniz Kalaklı, Kurban bölgelerine giden ekiplerimizden derlediği resimlerle bir
slayt gösterimi yaparak, programa katılanlara 2019 Kurban ve Yardımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Daha sonra Genel Merkezin misafirler için hazırlamış
olduğu kurban ikramı ile program son buldu.
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ATİB Hac Kafilesi
A

TİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Düsseldorf
Havalimanından Kutsal topraklara gidecek olan
bölge ATİB-Teşkilatlarının hacı adaylarını uğurlamak için sabahın erken saatlerinde hac yolcuları ve onları uğurlamaya gelen yakınlarıyla bir araya geldi.
Hac adaylarına kutsal yolculuğa çıkarken dikkat edilmesi gereken husularda tafsiye ve uyarılarda bulunan

ATİB Kurban Ekibi

ATİB-Hilal Yardım Organizasyonu aracılığıyla bu yıl da
yardımsever Müslümanların yaptığı Kurban bağışları Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki yardım muhtaç insanlara yerinde ve birinci elden dağıtıldı, vekaleten
kurbanlar kesildi.
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bir konuşma yapan ATİB Genel Başkanı Yıldırım, ATİBHac organizasyonun tecrübeli ekibiyle birlikte hacı adaylarının her türlü hizmetinde olacağını söyledi.
ATİB Düsseldorf Hacc Kafilemiz dualarla mukaddes
beldeye ve kutsal topraklara sağlıklı bir şekilde yolcu
edildi.

Fikirleri ve Eserleriyle
Yaşayan Şahsiyetler
İsmail Bey GASPIRALI

“Dilde, fikirde, işte birlik”

ürk dünyasındaki millî uyanış hareketlerinin büyük öncülerinden olan İsmail Gaspıralı Bahçesaray yakınlarında Avcıköy’de dünyaya geldi.
İsmail Gaspıralı ilk öğrenimini yaptıktan sonra, Akmescit lisesine, iki yıl sonra da Moskova Askeri Lisesi’ne gitmiştir. 1867’de altıncı sınıfta iken,
Türklerin tek hür ülkesi olan Osmanlı İmparatorluğu’na gitmeyi ve Girit savaşına katılmayı kafasına koydu. Bir kayıkta kırk beş gün
kürek çektikten sonra Don nehrini geçerek Odesa’ya geldi, ancak pasaportu olmadığı
için
Ruslar
tarafından
yakalanarak Bahçesaray’a gönderildi.
Bu olaydan sonra bir daha Moskova’ya dönmedi., Menli Giray’ın
kurduğu medresede Rusça dersleri vermeye başladı. 1869’da Yalta
Dereköy’e gelerek burada yeni bir
usulle Türkçe dersleri vermeye
başladı. Ülküsü bütün Türk dünyası
için, İstanbul Türkçesini esas alan ortak
bir Türkçe kurmak ve Türkler arasındaki birlik şuurunu
uyandırmaktı. Temel düşüncesi “Türk toplulukları okullar ve medreselerinde çağdaş ilim ve sanatları kendi dilinde okutmalıdır” oldu.
Onun “Dilde, fikirde, işte birlik” sözü bugün de bütün Türk dünyasının ülkü ve ilkesi değerindedir.

T

1883 yılının 10 Nisan günü Bahçesaray’da Tercüman
gazetesini çıkardı. Gazete bütün Türk dünyasına yayıldı
ve büyük heyecan uyandırdı. Bu gazete Gaspıralı’nın
sevgili eşi ve ateşli bir türkçü olan Zühre Hanım’ın mücevherleri ile çıkmıştır. Zühre Hanım 1903 yılında ölmüş ve Bahçesaray’da Menli Giray türbesine
gömülmüştür. Gaspıralı hem yazdı hem de yılmadan, usanmadan Türk dünyasını gezerek
konferanslar verdi. Onun tesirinde yetişen
gençler Türk dünyasının her yanında çeşitli gazeteler ve kitaplar yayımladılar.
İsmail Gaspıralı 11 Eylül 1914 (*) günü vefat
etti. Cenazesi büyük bir cemaatle kaldırıldı
ve eşinin yanına defnedildi.
Eserleri: Rusya Müslümanları (1881),
Mirât-ı Cedid (Bahçesaray, 1882), Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene
(İstanbul, 1885), Hâce-i Sıbyan (Bahçesaray, 1893) , Atlaslı Cihannâme (Bahçesaray, 1894), Mekteb ve Usul-ü Cedid
Nedir (Bahçesaray, 1894) Dârürrahat Müslümanları yaki Acaib-i Diyâr-ı İslâm (Bahçesaray, 1909)
Halebâ Vebası ve onun Daru devası, Bahçesaray.
(*): Eski Rus takvim düzenine göre 11 Eylül 1914 tarihi
güncel takvime göre 24 Eylül 1914’e isabet etmektedir
(Vatan KIRIM)
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Prof. Dr. Şerif Mardin

1927 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şerif Mardin,
Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de
tamamladı. Lisans ve doktora derecelerini Stanford Üniversitesi’nden aldı.

Şerif Mardin, siyaset ve din sosyolojisi alanlarında
yaptığı ilmi çalışmalarla dünya çaplı şöhrete sahip bir ilim adamıdır. Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş ve modernleşme sürecinde temel çalışma alanları din, ideoloji
ve kültür olan Şerif Mardin, 20. yüzyıl Türkiye’sinde dinin
ve kültürün, sosyal ve siyasal yaşamdaki önemini çok
yönlü olarak araştıran ve tahlil eden bir sosyal bilimciydi.
Türkiye nüfusunun hızla şehirleşme sürecine girmesiyle beraberinde getirdiği sorunları mercek altına alan
Şerif Mardin, bununla bağlantılı olarak literatüre “mahalle” ve “mahalle baskısı” kavramlarını getirdi. Türkiye’de mahallenin beraberinde getirdiği kontrol
mekanizmasına ve bireysel özgürlükleri kısıtlayan boyutlarına dikkati çekti.

Şerif Mardin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve
Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Yurtdışında
ise Washington’daki American University’de uzun süreli
öğretim üyeliği yaptı ve İslam Araştırmaları Merkezi
Başkanlığını yürüttü. Önde gelen pek çok diğer üniversitelerde de konuk öğretim üyesi oldu. Türkiye Sosyal Bi-
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limler Derneği kurucu başkanlığını yaptı.

Türkiye’nin en önemli sosyologlarından birisi olan Prof. Dr. Şerif Mardin, 6 Eylül 2017 tarihinde vefat etti. Ölümünün 12. Yılında kendisini rahmetle anıyoruz.

Eserleri:
• Din ve İdeoloji
• İdeoloji
• Bediüzzaman Said Nursi Olayı/Modern Türkiye’de
Din ve Toplumsal Değişim
• Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908
• Siyasal ve Sosyal Bilimler
• Türk Modernleşmesi
• Türkiye'de Din ve Siyaset
• Türkiye'de Toplum ve Siyaset
• Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu
• Religion, Society and Modernity in Turkey, Syracuse University Press’ten (2006)

Ziya Gökalp

sıl ismi Mehmet Ziya olan Ziya Gökalp, özellikle
Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine kaleme aldığı
eserleri ile ünlenmiştir. 23 Mart 1876’da Diyarbakır Çermik’te doğdu. 25 Ekim 1924’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Eğitimine Diyarbakır’da başladı. Amcasından
geleneksel İslam ilimlerini öğrendi.
18 yaşında intihara teşebbüs etti. Direkt yüreğine sıktığı kurşuna rağmen, kendisiyle ilgilenen doktorun çabaları sayesinde ölmedi. Bir yıl sonra İstanbul’a gitti ve
Baytar Mektebi'ne kaydını yaptırdı. Buradaki öğrenimi
sırasında İbrahim Temo ve İshak Sükûti ile tanıştı. Jön
Türkler’den etkilendi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. Muhalif eylemleri nedeniyle tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra Diyarbakır’a
sürgüne gönderildi.
1910’da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki
İdadisi’nde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da ‘Genç
Kalemler’ dergisini çıkardı. Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı. Derneğin yayın organı ‘Türk Yurdu’ başta olmak üzere Halka Doğru, İslam Mecmuası, Milli
Tetebbular Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İçtimaiyat
Mecmuası, Yeni Mecmua'da yazılar yazdı. Bir yandan da
Darülfünun-u Osmani’de (İstanbul Üniversitesi) sosyoloji dersleri verdi.
Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecinde yeni bir ulusal kimlik arayışına girdi. Düşüncesinin temelinde, Türk
toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriy-
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le, Batı’dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası yatıyordu, pozitif bilim anlayışını benimsedi. ‘Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak’
diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi Türkçülük,
ahlaki öğesi de İslamdı. Toplumsal modeli, örnek aldığı
Emile Durkheim’ın ‘dayanışmacılık’ temelinde şekillendi. ‘Türkçülük’ düşüncesini sistemleştirdi, Turancılık fikirlerinin destekçisi oldu.
Gökalp ölümünden sonra da hakkında en çok yayın
yapılan fikir adamlarımızdan biridir.
Eserleri:
Limni ve Malta Mektupları
Kızıl Elma (1914)
Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak (1929)
Yeni Hayat (1930)
Altın Işık (1927)
Türk Töresi (1923)
Doğru Yol (1923)
Türkçülüğün Esasları (1923)
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Bayıltmalı Kesimler
ve İslami Açıdan Bakış
-

ASALET SANCAKDAROĞLU

ürkiye’de hayvanlar bilinçliyken kesilmektedir.
Hayvanların bilinçliyken değil de, bayıltılarak kesilmeleri gerektiği konusunda yapılan tartışmaları, İslami açıdan değerlendirmek, bu konuda Kur’an-ı
Kerim, Hadisler ve İslam alimlerinin görüşlerini sıralayarak, bu çalışmayı takdirlerinize sunmak istiyorum.
Öncelikle Kur’an-ı Kerim’de bulunan konuyla ilgili ayetleri buraya alıp, hemen altında da müfessirlerin ayet
yorumlarını ekliyorum.

T

Maide Suresi 3:
ِرْيَغِل َّلِهُا آَمَو ِري۪زْنِخْلا ُمْحَلَو ُمَّدلاَو ُةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَمِّرُح
نمْلاَو ۪هِب ِ ٰهّللا
ُ خ
ْ ن
َ ق
ِ ق َومْلاَو ُ َة
ْ تمْلاَو ُةَذ ُو
ُ ي َد َر
ِّ طّنلاَو ُ َة
َ ي
۪ َ َلكَا َٓامَو ُةَح
بّسلا
َ ع
ُ ُ يكَذ اَم َّالِا
َّ ت
ْ حبُذ َامَو ْ ُم
ِ َ ىلَع
َ صّنلا
ُ ب
ُ ِ تسَت ْ َناَو
ْ ق
َ س
ْ ا ُو ِم
ْمُكِني۪د ْنِم اوُرَفَك َني۪ذَّلا َسِئـَي َمْوَيْلَا ٌۜقْسِف ْمُكِلٰذ ِۜماَلْزَاْلاِب
ُتْمَمْتَاَو ْمُكَني۪د ْمُكَل ُتْلَمْكَا َمْوَيْلَا ِۜنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت اَلَف
يلَع
َ ك
ْ ت ْمعِن ْ ُم
َ ي
۪ ضرَو
َ ي
۪ ساْلا ُ ُمكَل ُت
ِ ي۪ف َّ ُرطْضا ِ َنمَف ًۜاني۪د َم َا ْل
ص ْمخَم
َ جتُم َ ْريَغ ٍ َة
َ ثاِل ٍفِن َا
ِ يحَر ٌر ُوفَغ َ ٰهّللا َّ ِناَف ٍۙ ْم
۪ ٌم

hurrimet ‘aleykumu-lmeytetu ve-ddemu velahmulḣinzîri vemâ uhille liġayri(A)llâhi bihi velmunḣanikatu
velmevkûżetu velmuteraddiyetu ve-nnatîhatu vemâ
ekele-ssebu’u illâ mâ żekkeytum vemâ żubiha ‘alâ-nnusubi veen testaksimû bil-ezlâm(i)(c) żâlikum fisk(un)(k)
elyevme ye-ise-lleżîne keferû min dînikum felâ
taḣşevhum vaḣşevn(i)(c) elyevme ekmeltu lekum dînekum veetmemtu ‘aleykum ni’metî veradîtu lekumu-l-is52 REFERANS EYLÜL - EKİM 2019

lâme dînâ(en)(c)femeni-dturra fî maḣmesatin ġayra mutecânifin li-iśmin( )ﻻfe-inna(A)llâhe ġafûrun rahîm(un)
Meal Çeviri, Diyanet İşleri Başkanlığı: Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş,
boğularak ölmüş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş, yırtıcılar tarafından
yenmiş hayvanlar -yetişip kestiklerinizin dışında-, dikili
taşlar önünde (sunaklarda) boğazlanmış hayvanlar ve
fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün, kâfirler dininiz hakkında ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın,
benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmiyet’i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa,
günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah
çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Şimdi de, Müfessirlerin bu ayette geçen ölmüş hayvan ile neyin kastedildiğine dair açıklamalarına bakalım.
- İbni Kesir Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri

• Ölü: Hayvanın boğazlanmadan veya avlanmadan
ölmesidir. Yasaklanma sebebi, akmamış olan kanının bedene zarar vereceğinden dolayıdır. Bunun istisnası sadece balıktır. Çekirge de böyledir.
• Hz Aişe’den rivayetle; bir kavim, Hz. Peygambere
gelerek derler ki; ‘Bazıları bize et getiriyorlar. Bunun üzerine Allah’ın adını anıp anmadıklarını bilmiyoruz. Ondan yiyelim mi yemeyelim mi? Resullullah (sav) buyurdu
ki: Allah’ın adını anınız ve yeyiniz.
• Anladığımıza göre boğazlanmanın sırrı, hayvana azap vermeden ve en kısa yoldan onun canını çıkarmaktır.

(İbni Kesirden anladığımız: Hayvana acı vermeden
kesmenin her türlü yolunu kullanmalıyız. Çünkü Kur’anı Kerim’de haram kılınan hayvan eti, tamamen kendiliğinden ölen hayvan etidir. Bayıltıcı ise kesimin bir
parçasıdır ve hayvan o an ölmüş olsa bile, bu açıklamaya
göre murdar etler sınıfına girmez. Bayıltılan havanın kanı da tıpkı normal kesimdeki kadar akmaktadır)

- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - Hayreddin Karaman,
İbrahim Kafi Dönmez, Mustafa Çağrıcı ve Sadrettin
Gümüş Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
• (Meyte) Ölü hayvan: Kendiliğinden ölen hayvanın
vücudunda bulaşıcı ve zararlı mikrop bulunma riski daima mevcuttur.
• Tüm tefsirler meytenin haramlığını, tamamen kendiliğinden ve hastalık taşıma korkusu olabilecek hayvana bağlamışlardır.
(Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tefsirinde de ‘meyte’ kelimesi kendiliğinden ölmüş hayvan olarak açıklanıyor.
Haramlık sebebi de, sağlık açısından zararlı olmasına
bağlanmıştır. Bu durumda bayıltılarak kesilen hayvan
bu ayet ile yasaklanan haramlar sınıfına girmez.)

- M. Sait Şimşek Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri
• Leş: Öldüreni olmaksızın kendiliğinden ölmüş hayvan kasdedilir. Çoğunlukla bu şekilde ölmüş olan hayvanlar hastalık nedeni ile ölmüşlerdir. Etleri, ölümlerine
sebep olan mikropları taşımaktadır. Bu durumlar hariç
genel olarak onların etleri yenilebilir.
• Kan: Burada kasdedilen, ciğer, dalak gibi katı kan
değil, sıvı kandır. Hayvan kesilip kanı akıtıldıktan sonra,
etlerinin damar ve sinirlerinde kalan kanın etle birlikte
yeniliyor olmasıda bir sakınca yoktur.
(Bayıltılan hayvan kendiliğinden ölmemiş olduğundan, bu ayet kapsamına göre haram sınıfına girmediğini
görmüş olduk)

- Sabuni Safvetu-t Tefasir
• Leş, kesilmeksizin kendiliğinden ölen hayvandır.
(Aynı şekilde, bayıltılan hayvan kendiliğinden ölmemiş ve sağlığa zararlılığında her hangi bir düşünce olmadığından yine helal sınıfında kaldı)

- Yusuf el Kardavi Çağdaş Meselelere Fetvalar
• Müslümanların bir kısmı, kesimlerin bilinmesini ve
Allah‘ın isminin zikredilmesini şart koşuyorlar, bir kısmı
ise bu hususu şu delilden dolayı kolaylaştırmışlardır. Bazı kimseler Resulullaha (sav) sordular: Bir kavim bize et
getiriyor, biz ise onların bu etin üzerine besmele çekip
çekmediklerini bilmiyoruz. Bunun üzerine Resulullah
(sav) şöyle buyurdu: “Et üzerine Allah‘ın ismini zikredin ve yiyin”.
(Nasıl kesildiğini dahi bilmediğiniz bir hayvanın besmele ile yenilebileceğini öğrenmiş olduk)

- Ali Arslan Büyük Kur’an Tefsiri – Dirayet ve Rivayet
Tevsiri
• Ayetteki meytet (ölü) kendiliğinden ve herhangi
bir sebep olmaksızın ruhu bedeninden çıkmış hayvan
demektir.
• Kandan maksat, akıp bedenden çıkan kandır.
• İbni kesir şunları söylüyor. Harici sebebler olmaksı-

zın kendiliğinden ölen bir hayvanın etinde kan kalır. İçinde kan kalan bir etin yenmesi hem dine hem bedene
zarar verir. Bunun içindir ki cenabı hak, murdarın etinin
yenmesini haram kılmıştır.
(Hayvan bayıltıldığı sırada ölürse yine haram değil.
İslam dini meseleleri bu kadar kolay ve güzel halletmiş.)

- Prof. Dr. Muhammed Mahmud Hicazi Furkan Tefsiri
• Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı nimetlerin temiz ve hoşlarını kendinize haram etmeyin.
• Ölü, herhangi bir failin eylemi olmaksızın kendiliğinden ölen hayvandır. Etini yemek zararlı olduğu için
haram kılınmıştır. Zira çoğunlukla bunlar hastalıktan dolayı ölürler ve hastalığın mikrobu da bedenlerinde kalmış olur. Kaldıki sağlıklı kimseler bunların etlerini
yemekten tiksinirler.
(Aynı şekilde, bu tevsirde de bayıltılarak kesimin ayetteki yasakla alakası olmadığını görüyoruz)
Fahraddin Razi
• (Meyte) Leş Eti: “Meyte”dir. Müşrikler mü’minlere: “Sizler, kendi öldürdüğünüzü yiyor, ama Allah´ın
öldürdüğünü yemiyorsunuz” diyorlardı.

• Bil ki “meyte”nin haramlığı akla da uygundur. Çünkü kan pek latif bir cevherdir. Binâenaleyh hayvan kendi
kendine öldüğünde, damarlarındaki kan tıkanır kalır ve
kokuşup bozulur. Bundan dolayı onu yemek, büyük zararlara sebebiyet verir.
(Bayıltılan hayvanın kanının boşaltıldığı kesin olduğuna göre, helallikle ilgili yine bir sorun kalmadı)

BURAYA KADAR ANLADIK Kİ,
Ayette, kendiliğinden, hiç bir dış müdahale olmaksızın ölen hayvanın haram olduğu belirtiliyor. Buradaki
kesin bilgi, bakacağımız tüm tefsirlerde teyit edilir. Tefsirlerin tamamı, burada geçen (MEYTE - Leş) kavramının, kesinlikle kendiliğinden ve herhangi bir hastalık
nedeniyle ölmüş bir hayvan olduğunu vurgularlar.
Bu durumda, bayıltmalı kesilen hayvanlar, bayıltma
sırasında kesmeden önce ölmüyorlar fakat, endişe edildiği gibi ölmüş olsalar bile, insan müdahalesi ile ölmektedirler. Yani murdar sayılmazlar.
Bu düşünceye itiraz edenlerin gerekçeleri ise şu şekildedir: Hiç bir dış müdahale olmaksızın, hastalık nedeniyle kendiliğinden ölen hayvan murdar olur. Bayıltmalı
kesimlerde ölen hayvan ise, insan müdahalesi sonucu
ölmektedir. Bu doğrudur. Fakat Peygamber, bir hayvanı
boğazlarken, bıçak ile kesmiştir. Bundan dolayıdırki, İslamda kesim şekli, hayvanı canlıyken boğazından kesmektir.
Aslında bayıltmalı kesimde de hayvan, islam şeriati
kanunlarına göre kesilmektedir. Hayvan bayıltıldıktan
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sonra, boğazından kesilerek kanı tahliye ettirilir ve ölmesi sağlanır. Buradaki tek ayrılık sebebi, hayvan bayıltma sırasında, kesilmeden önce ölürse murdar olur mu,
olmaz mı tartışmasıdır.

Şimdi bunu araştıralım.
İslamiyet yaşantıya dair ortaya bir çok kural koyar.
Ortaya koyduğu kuralları sebepleri ile de açıklar. Mesela İslamiyet “hırsızlık yapma!” der. “Neden hırsızlık yapılmaması gerekir” diye sorduğumuzda cevaben:
“Hırsızlık, başkasına ait bir mal ve eşyayı izinsiz olarak
kullanma veya mülkiyete geçirmedir. Hırsızlık insan onurunu ayaklar altına alan çok kötü bir davranıştır”, gibi mantıklı ve doyurucu açıklamalar yapar.
Şimdi aynı soruyu hayvanlar için de soruyoruz. “İslamiyet, hayvanın bıçakla kesilmesi gerektiğini neden istemektedir?” Buna aldığımız cevap:
a) Hayvanın kanının akıtılabilmesi için bıçakla kesilmelidir.
b) Ölmüş bir hayvanı kesmeyiz, çünkü neden öldüğünü bilmiyoruz. Sağlıklı mı, değil mi, gibi soruların cevabını da bilemeyiz ve o hayvanın sağlığa zararlı bir
hastalığı varsa, insanların tüketimi için de tehlikelidir.
c) Peygamberin kesim uygulaması bıçakladır.
d) Kesim sadece bıçakla olur (tezkiye) kuralı vardır.
Bu sebeplerden dolayı, bıçakla kesimden önce ölan hayvan murdar sayılır.
e) Hele hele, kurban kesilirken yaralı bir hayvan kurban edilmez. Bayıltma sırasında hayvanın kafasında bir
yara oluşmaktadır ve bu bir kusurdur.

Bu endişelerin bayıltmalı kesimlerde yeri var mı,
şimdi de ona bakalım.
a) Hayvanın kanı, bayıltmalı kesimler sırasında (hayvan ölmüyor ve fakat o an ölmüş olsa bile) kesinlikle akmaktadır. Bayıltılan hayvanın kanı akmaz düşüncesi
tamamen yanlış bir bilgidir. Bayıltılan hayvan, bayıltmadan hemen sonra 10 - 15 saniye içinde kesildiğinden, kanın pıhtılaşması ve akmaması söz konusu değildir. Kanın
vucuttan çıkmasının 3 ana sebebi vardır. 1. Sebep, vucuttaki basınç dolayısıyla kan kesikten dışarı fışkırır. 2.
Sebep, hayvan baş aşağı asıldığından yerçekimi dolayısıyla kan boşalır. 3. ve en zayıf sebep, kalbin pompalamasıdır. Kalp, kanı sadece ve sadece boğazdaki
kesikten dışarı pompalamaz, aynı zamanda vucuttaki
kanı kendine çeker ve vucudun diğer azalarına da pompalamaya çalışır. Bundan dolayı kalbin kanı dışarı pompalaması 3. derecede bir önem arzeder.
b) Kesim sırasında sağlıklı bir hayvan bayıltılmaktadır. Hayvanın başında 2 veteriner bulunmaktadır ve bunlar görevlerinin ehli insanlardır. Bayıltma sırasında, daha
önce bilinmeyen nedenlerden dolayı ölmüş bir hayvanın
kesiliyor olması sözkonusu bile değildir. Eski dönemlerde elbette sağlıklı bir et yemek isteniliyorsa, hayvanın
canlı olup olmadığına dikkat ederek kesilmeliydi. Aslın54 REFERANS EYLÜL - EKİM 2019

da aynı kuralı bayıltmada da uyguluyoruz. Sağlıklı bir
hayvanı kesime getiriyorsun ve acı çekmesin diye bayıltıyorsun. Bayıltma ekipmanı ve işlemi kesimin bir parçasıdır. Dolayısıyla burada hiç bir sorun kalmamaktadır.
c) Peygamber, hiç bir teknolojik gelişmeye karşı değildir. Onun zamanında bayıltıcı yoktu ve uygulama da
yoktu. Misal, onun zamanında kamyonlarla yük taşıma
uygulaması yoktu ve deveyle taşımacılık yapardı. Peygamber bugün yaşamış olsaydı, taşımacılığı deveyle mi
yapardı?
d) Öldürme, zaten tezkiye (kesim) ile yapılmaktadır.
Yani hayvan bıçakla kesilmekte ve kanı aktıktan sonra
ölmektedir. Buradaki ek uygulama, hayvanın acı çekmemesi için öncesinde bayıltmadır. Bu da kesimin bir parçasıdır. Mesela, av hayvanı da atılan atıış sonucu, o
hayvanın yanına ulaşılmadan ölmesi halinde bile helaldir. Bu ikisi arasında ne fark var? Ölüm açısından hiç bir
fark yok. Sadece kavram farklılığı var. Birisi kesilerek öldürülen, birisi avlanarak öldürülen. İkisi de eylem olarak
aynı. Balık hakeza. Balığı temiz denizlerde veya sularda
tutuyorsun, bir kenara bırakıyorsun. Hayvan 45 dakika
kadar süren bir boğulmayı yaşıyor ve ancak ölüyor. Eti
helal sayılıyor. Neden? Çünkü eti kokuşmamış ve sağlıklı
olduğu için. (Balık, bu kadar uzun süre can çekişmesin
diye, onu hemen kesmek gerekir) Bugün, fabrika atıklarının döküldüğü ve balık ölümlerinin yaşandığı denizlerden balık yemek sağlık açısından mümkün değil. Yani
herşey Maide Suresi 4 de yazılı olduğu gibi, gıdann sağlığıyla bağlantılıdır. Bir büyükbaşı veya küçükbaşı bayılttığımızda da onun etinin bozulması, dokularının yıkıma
uğraması öyle beş on dakikada olmaz. Maide suresi 4
de, “HELAL”in ne olduğu anlatılırken deniliyorki, temiz,
sağlıklı gıda helaldir. Burada da dikkat edilen odur. Balık
ölmüştür fakat, temiz denizlerden çıkarılmışsa ve halen
bozulmamışsa helaldir. Av hayvanı mesela, ölmüştür ama halen bozulmamışsa helaldir. Bayıltılan hayvan da
fark var mı? Hayır. Dolayısıyla, o hayvan o an ölmüyor
fakat, ölmüş olsa bile eti halen temiz ve sağlıklı olduğundan helaldir. Hatta veterinerlerin temiz, sağlıklı dediği
bu eti çöpe atmaya kalkmak, büyük bir israftır. İsraf ise
haramdır. Fakire fukaraya zulümdür.
e) Bayıltmalı kesimde hayvanın kafasına vurulan mil
ile kafada yara açılıyor olması, kurbanın kusurlu olması
demek değildir. Çünkü, bayıltmadan önce insan kusursuz bir hayvan seçmiştir ve bayıltma ekipmanı kesimin
bir parçasıdır. Ayrıca, bayıltmasız kesimlerde bile hayvan kesilmeden önce bir sürü kazalar yaşamakta ve hayvan boğazından kesilmeden önce yaralanmaktadır.
Mesela, kurban hayvanını zaptedemeyen kasaplar, çoğu kez hayvanı yere düşürebilmek için onu ayaklarından
bıçaklamaktadırlar. (Bu insani bile değildir, hayvani bir
davranıştır) Ayağına zincir takılarak yukarı çekilen hayvanların bir çoğunun ayakları kopmakta veya bacaklarına takılan zincir deriyi yırtmaktadır. Bazen zincirle
kaldırılırken yere düşen hayvanın boynuzu kırılmakta,

yerde sürüklendiğinden çenesinden, burnundan yara almaktadır. Daha sonra da kurbanın boğazına (tezkiye)
kesim uygulanmaktadır. Tüm bu eziyetlere cevaz veren
İslamiyet, bayıltma sırasında oluşan acısız bir darbe sonucu oluşan kanayan yaraya mı cevaz vermeyecek? Evet, bir de bu var. Mil ile kafaya vurulduğunda da,
vurulan yerden çok az da olsa kan gelmektedir. Fakat
asıl kan, bayıltma akabinde yapılan kesim sonucu gelmektedir.

Aslında “tezkiye” kavramı kesmek demek değildir.
Arapçada kesmek demek “qataa” demektir. Tezkiye ise, “boğazlamak” demektir. Fakat Türkçede hem tezkiye, hem qataa kavramı, sadece “kesmek” fiili ile
meallere yerleşmiştir. Mesela, masada bulunan bir eti
veya bir ekmeği kesiyorum derken, tezkiye kavramını
kesinlikle kullanamazsınız. Qataa kavramı burada doğru
kavramdır. Tezkiye ise sadece ve sadece bir hayvanın
boğazlanma sürecini anlatan bir kavramdır. Yani “boğazlama” fiilini hertürlü ekipmanla yapabilirsin demektir. Bazıları burada “tezkiye” kavramını “zekaa”
kavramıyla da karıştırmaktadır. Zekat, bir malın temizlenmesi için onun belli bir kısmının ihtiyaç sahiplerine
verilmesi demektir. Bu iki kavram arasındaki farkı karıştıranların hatası, yazılımda birinin zel ( )ذile diğerinin za
( )زharfleri ile yazıldığına dikkat etmediklerinden ileri
gelmektedir.

Şimdi gelelim Kur’an-ı Kerim’in kesimde helal olayını
bir başka anlatımına.
Maide Suresi 3 de Allah, önce kendiliğinden hastalık
nedeniyle ölmüş hayvanları (Meytet) haram kıldıktan
sonra, bu ölülerden hangi şekilde ölenlerin istisna kılındığını da anlatmaktadır. Buradaki ince nüansı bir çok
müslüman farkedememektedir. Şimdi dikkatle ayeti okuyalım.

Burada deniliyor ki, ُةَيِّدَرَتُمْلاَو ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَقِنَخْنُمْلاَو
طّنلاَو
َ ي
۪ بّسلا َ َلكَا َٓامَو ُةَح
َ ع
ُ ُ يكَذاَم َّالِا
َّ ت
ْ ْ ُم

boğularak ölmüş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp
ölmüş, boynuzlanarak ölmüş, yırtıcıların yiyerek öldürdüğü hayvanlar, yetişilip boğazlanırsa haramdan müstesnadır. Burada Kur’an, kendiliğinden ölen ve haram
sınıfına giren hayvanlar konusunda bir yol gösteriyor ve
buyuruyorki: Dikkat et! Eğer sen bir hayvanın boğularak
ölmüş olduğunu gördün ve biliyorsan ve onu sağlığını
yitirmeden (Maide suresi 4 hem sağlıklı, hem av hayvanı
gibi) kesmişsen bu haramdan istisnadır. Hayvanın vurularak öldürülmüş olduğunu gördün ve biliyorsan ve onu
sağlığını yitirmeden (Maide suresi 4) kesmişsen bu haramdan istisnadır. Hayvanın yuvarlanıp ölmüş olduğunu
gördün ve biliyorsan ve onu sağlığını yitirmeden (Maide
suresi 4) kesmişsen bu haramdan istisnadır. Hayvanın
boynuzlanarak ölmüş olduğunu gördün ve biliyorsan ve
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onu sağlığını yitirmeden (Maide suresi 4) kesmişsen bu
haramdan istisnadır. Hayvanı yırtıcıların yiyerek öldürdüğünü gördün ve biliyorsan ve onu sağlığını yitirmeden (Maide suresi 4) kesmişsen bu haramdan istisnadır.
Bakın, Kur‘an ne güzel bir şekilde insanlara mallarında ziyana uğramamaları için yol gösteriyor. Aynı şekilde
bayıltma sırasında hayvan ölmüş olsa bile, o hayvanın
eti tertemizdir, kanı akıtılmıştır, sağlığa zararlı bir durumda değildir. Durum buyken, bu hayvanın yenilemeyeceğini söylemek mümkün değildir?
Bazı meal yazarları bu ince ayrıntıyı farkedemediklerinden dolayı, yazdıkları meallere parantez içinde (hayvana henüz canlı iken yetişip kesmek) ilavesini
eklemektedirler. Ayette “henüz canları çıkmadan” ibaresi yoktur. Ölmüş bir hayvana canı çıkmadan yetişmek
zaten mümkün değildir. Oradaki kavramlar
َلَكَا آَمَو ُةَحي۪طَّنلاَو ُةَيِّدَرَتُمْلاَو ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَقِنَخْنُمْلاَو
بّسلا
َ ع
ُ ُ يكَذاَم َّالِا
َّ ت
ْ ْ ُم
birebir bu sebeplerden dolayı ölmüş hayvanları anlatmaktadır. Bunu eski dönem tefsirlerinde okuyabilirsiniz.
Yeni dönem tefsir yazarları buradaki ince nüansı anlamadıklarından, durumu kurtarabilmek için parantez içince canlıyken yetişme cümlesini de eklemektedirler.
Mesela Taberi tefsirinde bu şekilde ölmüş hayvanların
ölü oldukları anlatılmaktadır.
Ayrıca, burada kullanılan tabir „ ْمُتْيَّكَذاَم اَّلِاİlla ma
zakkeytum – boğazladıklarınız hariç“ kavramından dolayı, ince nüansı farkedemeyenler, “bu kavramın lafzi
durumundan hareket etmek zorundayız” demektedirler. Yani, burada “kes” diyorsa, biz de kesmek zorundayız demektedirler. O zaman diyorum ki, “Madem lafzi
olarak hareket etmek zorundasınız, o halde Kur’an’da
geçen diğer konularda da lafzi uygulama yapmalısınız.” Örneğin:
Meal - Bayraktar Bayraklı Hac Suresi 27: “İnsanlar için
haccı ilan et! Yaya olarak veya uzak yollardan gelen
yorgun develer üzerinde sana gelsinler.”
Buyrun, lafzi olarak alınız ve bundan sonra hacca develer ile gidiniz.
Burada denilirki, “Burada kasdedilen kavram deve
değil, binektir.” Bu, Kur’an’daki ince nüansları kaçıranların tipik bir kurtarış denemesidir. Kur’an’da deve kavramı 8 ayrı şekilde kullanılmıştır ve burada da kullanılan
yorgun deve kavramıdır. Buyrun eski dönem müfessirlerinden (1214 - 1273) İmam Qurtubi açıklamalarına bakalım. Olduğu gibi alıyorum:
“Zayıf deve” ise yolda oldukça yorgun düşmüş ve zayıflamış deve demektir. Fiili: Zayıfladı, zayıflar, zayıflamak şeklinde gelir.
Şanı yüce Allah burada develeri Mekke’ye ulaşacakları vakitteki son halleriyle nitelendirmektedir. Ayrıca zayıflayışlarının sebebini de zikredip: “Her uzak yoldan
gelecek...” diye buyurmaktadır. Yani bu develeri yapılan
uzun yolculuklar etkilemiş olacaktır. Zamirin develere
İrca edilmesi ise, sahipleriyle birlikte hacca gidişlerinden
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ötürü onlara bir üstünlük vermek kastıyladır. Nitekim
yüce Allah cihada giden atlar hakkında Allah yolunda
koştuklarında onlara bir ikram olmak üzere:
“Yemin olsun (mücahidlerin) harıl harıl koşan atlarına” (el-Âdiyât, 100/1) diye buyurmaktadır.
Görüldüğü gibi, eğer burada deve kavramını lafzen
almaya kalkarsak, zamanımızda da develer ile haca gitmek durumunda olacağız. Aynı şekilde yukarıda atlardan bahsediliyor. Başka bir ayette de “muhtemel bir
savaş için atlar hazırlayın” deniliyor. Fakat bu devirde
at yerine daha değişik teknolojik hazırlıklar yapılmalı denildiğinde, “Hayır, asla olmaz. Asla motorlu taşıtlar hazırlama. Çünkü ayette “at” lafzı var ve sadece at
hazırla” diyebilir miyiz? Diyemeyiz.
Anlaşılıyor ki, bu tür yanlış kurtarış hareketleri işi daha çok çıkmaza sürüklemektedir. Halbuki, Kur’an‘ın yalın anlatımında kalınır ve anlatımlardaki kelimeler
olduğu gibi bırakılıp, teknoloji ile ilgili sorunlar günümüz
koşullarına göre yorumlanır ve uygulanırsa, ortada bir
sorun da kalmayacaktır.
YERSİZ ENDİŞELER VE YERSİZ KORKULAR
Hayvanın kesimi için modern teknolojiden yararlanılarak acı vermeden bayıltma vardır. Hayvan 2 salise içinde bayıltılır ve bu darbe sırasında hiç bir acı
hissetmez, çünkü bayıltma süreci sadece 2 salisedir. Bayıltmanın akabinde 5 - 10 saniye içerisinde hayvan zaten
islam şeriatine uygun kesilmekte ve kanı akıtılmaktadır.
Hayvanın ölümü, kanın akıtılması ile gerçekleşmektedir.
Bayıltma işleminden hemen sonra kesim gerçekleştiğinden, o an hayvan ölmüş müdür, ölmemiş midir, bunu araştırmaya vakit yoktur. Bu teknik, “bayılt ve hemen
kes” tekniğidir.
İstatiksel olarak bayıltma sırasında hayvanın ölme olasılığı yüzde bir bile değildir. Ama ölebilir de. Fakat yukarıdaki araştırmalarımızda gördük ki, bu bir sorun
değildir. Hatta bu konuyu halen sorun olarak görenlerin
dikkat edebilecekleri fıkhi bir kural vardır. Bu durumda
İslam şeriatinin kuralı nedir?
Bu kuralı bire bir ünlü İslam alimi Hayrettin Karaman’ın kaleminden aktarıyorum. (Fıkıhta hüküm ağleb
ve ekser (kuvvetli ihtimale, çok kere olana) göre verilir.
Yüzde dosan dokuz ölmediği bilim ve tecrübeye dayalı
olduğuna göre (dört dakika sonra ayılıyor ve etrafına
zarar verebiliyor), bir hayvanın milleme sonucu öldüğü
bilinmedikçe hemen arkasından yapılan kesimin meşru
kesim olduğuna hükmetmek gerekir. (Hayrettin Karaman 2 Ağustos 2019 Yeni Şafakta yayınlanan Makalesinden)
Bayıltılarak kesilen hayvanların o an ölmüş olsalar bile murdar olmayacağı görüşünü savunan çok sayıda ilahiyatcı vardır.
Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, Prof. Dr. İlhami Güler bunlardan sadece bir kaçıdır.

TEVRAT KİTABINDA KESİM ŞEKLİ
Aynı şekilde Tevrat kitabına baktığımızda da,
Kur’an’da yazılı olduğu gibi, sadece kendiliğinden ölen
hayvan etini yemenin yasak olduğunu okumaktayız.
“Kendiliğinden ölen hiçbir hayvanın etini yemeyeceksiniz. Ölü hayvanı yemesi için şehirlerinizde yaşayan bir yabancıya verebilir ya da öteki yabancılara
satabilirsiniz. Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halkısınız.” (Tevrat, Yasanın Tekrarı, bölüm 14)
Ayrıca Tevrat’ın hiç bir bölümünde hayvanı bıçakla,
bilinçliyken keseceksin denilmemektedir.
Tesniye 12:21. Allahın RABBİN ismini koymak için seçeceği yer senden çok uzaksa, o zaman RABBİN sana
verdiği sığırlarından, ve sürülerinden sana emrettiğim
gibi boğazlıyacaksın.
Tevratta kesimle ilgili söylenilen sadece bu şekildedir.
Yahudilikte bıçakla kesme kuralı ise, tevratın dışındaki
diğer yardımcı dini kitaplardan olan Talmut ve Mişna‘dan alıntılanmaktadır.
Görülüyor ki, dinin ana kaynakları olan Kur’an ve Tevrat’da bilinçli kesim şartı bulunmamamktadır. Bundan
dolayı, Yahudi inacında olanlar da, İslam inancında olanlar da, gönül rahatlığıyla bayıltmalı kesime geçmelidirler.
VE KAFALARA TAKILAN SORULAR
Bayıltılan hayvan tekrar kendine gelir mi? Evet. 4 dakika sonra kendine gelir. Bundan dolayı kural, bayıltmadan sonra hayvanı derhal kesmektir. Hayvanın ölümü
kanın akışından sonra gerçekleşir.
Bayıltılan hayvanı kesmekten vazgeçebilir miyiz? Hayır. Bir hayvanı bayıltmak oyun oynamaya benzemez.
Hayvanı kesmeye karar verdiysen onu bayıltacaksın.
Yoksa asla bayıltmayacaksın. Çünkü hayvan daha sonra
kendine geldiğinde bayıltma darbesinin acısını hissetmeye başlayacaktır. Bir insanın bu soruyu sormadan evvel, bu davranışının etik olup olmadığını sorgulaması
gerekir.
Bayıltma sırasında hayvan ölürse murdar olur mu?
Hayvan tamamen kendi başına hastalıktan dolayı ölürse
murdar olur. Bayıltma işlemi ise bir insan tarafından uygulanmaktadır. Bakınız İbn-i Kesir ve diğer tüm tefsirler.
Hiçbir müfessir, müdehale sonuçu ölen bir hayvana
murdar demiyor.
Bayıltılan hayvanlarda delidana hastalığı oluşur mu?
Endişeye gerek yoktur. Delidana (BSE) hastalığı bir hayvana bulaşmıssa, zaten bu hayvanın beyninde ve vucudunda etkisini göstermiştir ve o hayvanın etini satmak
için kesimhaneye getirmek bile suçtur. Bulaşıcı olmasının kesimle veya bayıltma ile bir alakası yoktur. Hayvanda BSE var ise, o hayvan zaten bulaşıcı hastalık
taşımaktadır. Hatta, “bu hayvanda BSE var, bu hayvanı
bayıltmadan keselim” demek bile insan sağlığıyla alay
etmektir.

Bayıltma uygulamasında hayvan yaralanmaktadır.
Yaralı bir hayvan kurbanlık olarak kabul edilir mi? Bunda
bir sorun yoktur. Kesimden önce hayvanı bayıltmak için
kullanılan alet, kafatasını delerek beyni sersemletmektedir. Bu bir kusur değildir, kesimin bir parçasıdır. Nitekim, bilinçli kurban edilen hayvanlar da kesim sırasında
yaralanmaktadırlar. Mesela yere düşürülürken bir çok
kurbanın boynuzu kırılmaktadır.
Bayıltıcı hayvanın kafasına vurduğu zaman, hayvan
acı hissetmez mi? Hayır, Çünkü uygulma süresi sadece
2 salisedir. Hayvan acı hissetmeye vakit bulamaz.
Hayvanın bilinçli kesimde acı çektiğini nereden anlarız? Bunu, hayvanın korkmasından, acı içinde böğürmesinden, kaçmaya çalışmasından, ağlamasından, sıklaşan
nefes alış verişinden, korkusunu, altına dışkılayarak belirtmesinden, gözlerinin son derece açılmasından da kolayca anlarız.
Kesimden sonra hayvanın halen bilinçli olup olmadığını nasıl test edebiliriz? Hayvanın kesildikten sonra da
acı çektiğini test etmek çok kolaydır. Hayvan kesildikten
sonra bilinçliyse, dışardan gelen tehlikeleri algılamaya
devam etmekte ve buna tepki vermektedir. Kesimden
sonra saniye tutarak hayvanın gözüne dokunun. Hayvanın şah damarı kesilmiş olsa bile, gözüne dokunduğunuz an, gözüne gelen tehlikeyi algılayarak gözlerini
kapayacaktır. Bu da hayvanın halen bilinçli olduğuna,
ancak tüm nefes boruları kesilmiş olduğundan acıdan
bağıramadığına işaret eder. Ayrıca bilinçli kesimde sıra
bekleyen hayvanlar, öndeki hayvanların çığlıklarını duyduklarından, geri kaçmaya çalışmakta, oradaki eleman
ise hayvanların geri kaçmasını engellemek için elindeki
sopayı kullanmakta, bazıları da hayvanın arkasından genitaline elektirik akımı vererek ilerlemesini sağlamaktadır.
Hayvanın bayılması için kafasına vurulan mil veya çivi
irkiltici değil midir? Bayıltana alışkın olmadığımızdan dolayı bu durum bize irkiltici gelmektedir. Bir karşılaştırma
yapalım. Bıçakla bir veya iki, üç darbe ile boğazı keserek
hayvana dakikalarca acı çektirmek mi, yoksa 2 salise içinde bilincini kapatmak mı daha irkilticidir? Bayıltanın
hayvan üzerindeki bayıltıcı etkisini ve acı çektirmediğini
farkedenler, zaten bir daha kolay kolay bilinçli kesim
yapmamaktadırlar.
İlaçla bayıltma daha iyi değil mi? İlaçla bayıltma tehlikelidir. Çünkü ette kalacak olan ilaç, o eti yiyecek olan
insanlara zararlı ve öldürücü olabilir.
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İlk kundağın
Ben oldum, yavrum;
İlk oyuncağın
Ben oldum.
Acı nedir
Tatlı nedir... bilmezdin
Dilin damağın
Ben oldum.
Elinin ermediği
Dilinin dönmediği
Çağlarda, yavrum
Kolun kanadın
Ben oldum
Dilin dudağın
Ben oldum.
Belki kıskanırlar diye
Gördüklerini
Sakladım gözlerden
Gülücüklerini...
Tülün duvağın
Ben oldum!
Artık isterlerse adımı
Söylemesinler bana
‘Onun Annesi’ diyorlar...
Bu yeter sevgilim bu yeter bana!
Bir dediğini
İki etmiyeyim diye
Öyle çırpındım ki
Ve seni öyle sevdim sana
O kadar ısındım ki
Usanmadım, yorulmadım, çekinmedim
Gün oldu kırdın...
İncinmedim;
İlk oyuncağın
Ben oldum... Yavrum
Son oyuncağın
Ben oldum...
Layık değildim
Layık gördüler
Annen oldum yavrum
Annen oldum!

Arif Nihat Asya
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