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Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla…
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Teşekkürler …
Bu yazıyı yazmama vesile olan hayata teşekkür ederim.
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ÖNSÖZ
Zaman deviniminin her ayrı soluğunda farklı çağrışımlar ve oluşumlar
türemekte ve biz insanlar, bu hareketliliği değişik kelimelerle tasvir
etmekteyiz.
Böylesine göreceliliğin yoğun olduğu bir vakit akışında olaylara ve
durumlara öz pencerelerden bakmak tabiatı ile doğal ve kaçınılmazdır.
2007 yılından bu yana ele aldığım birçok konu, yaşadığım hayat
dilimlerinden kısa kesitler ve çıkarımlarla bezeli bu kitapta bir gencin hayat
manzarasını nasıl kadrajladığını göreceksiniz.
Kitabın adının “Oradan Buradan” olmasında ki temel, içeriğinde daldan
dala ve karışık konuların rastgele dizilimi ile oluşmasındandır. Kitap içindeki
yazılar istiflenirken tüm yazı başlıkları bir torbaya konmuş ve rastgele
çekilerek sıra ile konu adına bakılmaksızın kitaba koyulmuştur.
Bu nedenle ilk sayfadan itibaren daima bir “Oradan Buradan” akışı
içerisinde bu kitabı canınız sıkılmadan ve “blog “(günlük) tadında
okuyacağınızı düşündüm.
Siyaset – Politika, Gündelik olaylar, Yaşamdan Kesitler, Din ve Tasavvuf
üzerine yaklaşımlar, Hayatın Anlamına çeşitsel bakışlarla tatlandırılmış bu
eseri beğeni ile okumanız, paylaşmanız ve tavsiye etmeniz temennisi ile.
Sert ve soğuk bir havanın parmaklarımı okşadığı bir kızın kulesinden
heplerinize…

Kız Kulesi / Aralık 2008
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Bir Bebeğin Hikâyesi
10 Kasım 2008

İlk dünyası annesi olan bir bebeğin dünyalar içinde nasıl da
kayboluverdiğinin hikâyesidir bu. Hayatın akan zaman
derinliklerinde ruhlar âleminden madde âlemine ve nihayetinde
kesilen solukla birlikte Berzah âleminde bir mola sonrası Mevla
takdiri üzere yol bulan bir bebeğin hikâyesi.
Ol deyince olmaya alışkın olmaya mecbur bir kâinat üzerinde
soluyan insanlar içine katılmaya yol almış bir ne olduğu belirsiz
o. Aslında ol denildiğinde çoktan belli olan. Milyonlar içinden
seçilip gelen bir seçkin ve henüz hiçbir kimliğe bürünmemişken
yaratılmışların en şereflisi çoktan o.Böylesine büyük bir
sorumluluk altında şimdi şu an ne bir et parçası ne bir damar
yahut pıhtı ama insan özü ile. Zamanın ona verdiği süre ile bir
mahpushanede şimdi, en güzellerinden.. Yemeği olan yatağı
olan.. Belki biraz havasız ama olsun be. Damarlarında dolaşıyor
soluğu annesinin.. Bak.. Damarları olmuş bile çoktan.. Günler
geçmiş demek ki büyümüş bebek.. Kimi lügatlerde cenin diye
geçse de adı, şu an hukuk düzleminde mahpustan erken çıkarılıp
çıkarılamayacağı tartışılmakta.. Adı kürtaj olan Azrail’le verdiği
mücadelenin galibi henüz takvimler 50
′de iken. Bu ilk savaşı
değil elbet ancak, ancak bu sefer ki hızlı koşmakla güçlü
olmakla kazanılacak bir savaş değil.. Farkında.. Sustu.. Bekledi..
Ve galip geldi hiçbir şey yapmadan, bekleyerek..Yırtılması
gereken yeni takvim yaprakları ardında.
Hızla yürümekte takvimler koşmakta tahliyeye.. Ne bilsin
dışarının içeriden fena, içeriden havasız olduğunu.. Heyecanlı
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işte ayak çırpacak kadar da büyümüş üstelik.. Gözleri var belli
belirsiz, kapalı ve henüz hava dolmamış ciğerlerin sahibi o.
Öyle ya mavi ile pembe arasında bir bekleyiş dışarıda.. Erkek..
Erkeeek… Adı olmasa da bir cinsin üyesi.Günler geçti ve aylar
ve koşuşturmacalar ardında şimdi dünyaya hazır dışarıya hazır
pis havasını solumaya hazır bir beden..
Doğum Anı.. Doğmuş bir bedenin, olmuş bir bedenin dünyada
soluk almasına verilen isim. Sancılar eşliğinde, minik burun
deliklerine işlemiş dünyanın kirli hali şimdi. Geçmişle olan tek
bağı da koptu. Şimdi beslenmeye fakir, nefes alması mecbur bir
çaresiz o. Sadece ağlamak üzere isteklerini dile getirmeye
muhtaç bir minik sesin sahibi üstelik.
Zaman ve takvimler yeniden kuruldu şimdi, sonu tahmin edilen
bir takvimden sonu belli olmayan bir takvime yolculuk mavi
elbiseler içinde.. Kulağında henüz Muhammediye yankısı ve
Yunus. Dünya denilen boyutlu âlemin ona verdiği isim.
Dakikalar ve saatlerden günler ve aylara geçiş üzere hızlı yıllar..
Minik bir ses bizlerin kelime dediği.. Ba ba ya da a ne.. Her ne
ise adı bilinmez ama ilk kelimesidir onun yaşam mektubunda.
Bu kelimeler üzere başlayan mektubun kalem tutan minik
parmaklara geldiği günler. Şimdi cümleler kurulmakta üstelik
kimisinde pembe yalanlarla döşeli, günahsız bedenin affedilir
hoş görülür ilk günahları bunlar bir diğer sıfat ile çocuk olan
hayatında, adı Yunus olsa da. Okul öğretmen müdür kalem boya
ödev.. Çeşit çeşit kelimelerle zenginleşen hayatta bir de okuma
yazma gibi konuştuklarını resmetme, kalem ile şekil etme
telaşesi var öğrenci Yunusun..
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Hızlı yıllar devamında yaşamın renkli renksiz tatlı ve tatsız
duraklarından alınan çeşit lezzetler ile kurulan sofraya oturmuş
bir başka kişi. Eşi, bir diğer ismi ile Şükriye. Mavi ile Pembe
kimliklerin harmanında bir ortak mutluluk yuvası. O kadar
büyümüş Yunus.. Adam olmuş.. Üstelik asker denilen
kavramdan uzak bir dünyanın barış dolu yıllarında yaşamakta
kendisi. Evlilik kelimesi ile türetilen bir yeni başlangıç.. Hayat
akmakta sürmekte yıllar ekmek parası geçim sevdası. Bebek
olan mavi pabuçlu Yunus’tan nasır bağlamış ellere geçen bir
sevda adı geçim. Var olan rızkın taşlar arasında çıkarılması ya
da sözlükte yazdığı üzere aslanın ağzındaki bir lokma ekmek.
Hayat yine de güzel, vaktiyle kapısına konmuş, yastığı
merdiven, yorganı penceresinden süzülen bir sarı huzme olan
Yunus’un Şükriye’sinin, şimdi yuvasını yapmaya görevli bir dişi
kuş misali olduğunu gördükçe de ağrısından bihaber nasır bağlı
ellerin. Sertleşmiş parmak boğumlarına düğümlenen parmaklar
kilidi aşk adı Şükriye olan. Tüm zorluklar üstesinde kopmayı
kelimede manasız bırakan bir güçlü demir kilit sevgi ile
dökülmüş ve ömür boyu da garantili, yani ömürleri
yettikçe.Mavi ile Pembenin harmanından çıkan bir minik ses
daha tıpkı en başındaki gibi.. Aynı yaşanmışlıklar ve aynı
yolculuk. Büyümüş bir miniğin yeni bir minikle kendinden bir
bebekle tanışma hali.
Meyvesi henüz taze ve bir o kadar ham bu ağacın köklerinde bir
gerçek, kurumaya mağlup. Yılın sonu olmasa da takvimin son
yaprağı şimdi. Ömür boyu garantili kilidin pas tuttuğu ve artık
ayırmamakta çaresiz güçsüz kaldığı vaktin zor anları,
yaşananlar. Ansızın bir hastalık henüz yeni meyve vermiş ağacın
köklerinde beliren hızlı bir yıkım ve bir zamanların küçük minik
gözlerinin ışıktan beyazdan ve ölümden kaçışı. Bir bebek olan
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Baba Yunus’un geride bıraktıkları ile çekilişi hayattan. Elveda
deyişi ansızın. Son dakikalar.. saat kaçı kaç geçiyor ve
masaüstünde durmuş bir vakit sayacı var mı bilinmez ama duran
duraksayan gözleri ile Şükriye kayıp giden parmakların ve
hareketsiz dudakların sahibi ve eşi şimdi. Gözlerden dökülen
boncuk damlaların haykırışlarla titremesi ve dağılması kırışmış
hüzünlü yüzünde. Ve gözünde gözlerinden kalan bir son bakış,
asla kaybolmayacak, zamanın karanlık tünelinde. Vakitsiz gitti
diyenlerin takvimlerden bihaber olduğu dönemin nesillerinden
Rahmetli Yunus.
Topraktan gelişte toprağa dönüşün sondan bir öncesi, bir
bekleyiş Sur’un üflenmesini, öyle ki kendini Hak’ta iyi görenin
cennetten köşeler yaşadığı ve zamanın saniyeler nispetinde
ölçüldüğü. Berzah âleminde bekleşen ruhların özlem giderişidir
Kıyamet öncesi. Zamanın farklı boyutunda bir Şükriye ve henüz
2. Sınıfına geçmiş bir Yunus’suzun minik parmaklarından
“Berzah’a” diye adreslendirilmiş bir mektup. bir kısa bebeğin
hikayesi bu, sonu bir bekleyiş Kıyamet kopuncaya ve sonrasında
bir sonsuz diriliş Aşk huzurunda oluncaya..
Selam olsun bu bebeği hakkıyla büyütenlere.
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Tevekkül Şifadır
6 Ekim 2008

Bir dert, bir üzüntü, bir bela, bir hüzün, bir olay .. Tümüne bize
bizden yakın olanla bulunan şifa.
Tevekkül şifadır derken, kendimden başkalarından kitaplardan
yaşanmışlardan bilerek dinleyerek okuyarak söylüyorum.
Rabbine her anlamda sığınmak O’na inanmak, güvenmek.
Sonunun bizler için iyi ya da kötü olup olmayacağını
bilmediğimiz şeyler için anlık tepkilerden mümkün olduğunca
kaçınmak
dünyalık
dertlerle
fazlaca
dertlenmemek..
Bir yakınımızın ölümü, başımıza gelen bir hastalık ve türevleri..
Aman diyeceğimiz bir çok dünyalıklar.. Peygamber dahi ölüm
öncesi hastalıkla boğuşurken, O günahsız O Allah Resulü dahi
bunları yaşayabiliyor iken bizim nedir üstünlüğümüz? Hastalık,
ölüm, dert, bela tümü bu dünya sınavının kaçınılmazları..
Mevla kimine bunların tümünü peş peşe ardı ardına veriyor,
sabreden iman eden tevekkül eden, Mevla’dan her geleni güzel
bilen bunlarla dahi huzur buluyor, keyif alıyor. Mevla’mdandır
deyip özümsüyor benimsiyor..
Yormadan yorumlamanız için çok da uzun etmeden…
Demem o ki;
Gelen Mevla’dan ise üzülme sevin
Sonunda varacağın kabirdir evin.
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İnsanın Yalnız Kalışı
28 Eylül 2008

İnsan yalnız kalınca ya Allah’a kavuşur ya nefsiyle sevişir.
Kendimce bir tespit.
Halvet hali İslam’da dünyadan uzaklaşmak nefsinden
uzaklaşmak Allah’da yok olmak sadece O’nunla olmak adına
kendini çilehanelere kalenderhanelere halvethanelere hapsetmek
üzere bir yol. Yine halvet hali bir başka tabir ile kadın ile
erkeğin (helal olmayan) baş başa yalnız kalması. Yani halvet var
halvet var. Girişte de belirttiğim üzere insanın yalnız kalması
neticesi bence bu iki sonucu doğurur. Bir de şehrin göbeğinde
pazarın orta yerinde binlerce içinde halvet halinde Allah’ıyla baş
başa kalanlar var ki onlar zaten burada yazılamayacak kadar
değerli.
İnsanlar geçmişten bugüne özellikle Mevlevilikte Allah’da yok
olma derecesine ulaşmak adına kimi zaman gönüllerini kirlerden
arındırmak Rabbiyle hiç bir işle meşgul olmadan baş başa yalnız
kalmak için kendilerini odalara hapsetmişler günlerce haftalarca.
Nefislerini temizlemek için kendilerinde yanlışları hataları
eksikleri kendi yüzlerine vurmak için yani çile çekmek için
çilehanelere doluşmuşlar. Günümüzde de bu şekil hala
kullanılmakta olan odalar var mı? Hala böyle kendini odalara
kapatıp günlerce çıkmayan hiç bir dünya işiyle meşgul olmayan
insanlar var mı bilmiyorum ama ümit ediyorum ki vardır.
Konumuza buradan yavaş yavaş gelecek olur isek, günümüzde
(böyle başlayan her cümle nedense bir kötülük bir pislik içeriyor
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gibi oluyor farkında mıyız?) ise insanlar yalnız kalmayı nefsiyle
baş başa kalmak olarak görebilmekte. Etrafında kimse yok, sağa
baktı sola baktı biri bizi gözetliyor mu diye düşünmedi hiç hadi
Allah’a inanmıyor diyelim köşedeki güvenlik kameralarını da
önemsemedi , -maskesi var yüzünde- ve çaldı (ihtiyacı olduğu
için, çocuğuna ilaç almak için, daha zengin olmak için) neticede.
Nefisle sevişmek bu kadar sınırlı mı? Nefis ki bizi insan
sıfatından çıkarıp hayvanların daha aşağısına iten bir iç mesele.
Yine yalnız başımızlayız ve yine içten içe nefis (şeytan) ne
derseniz deyin içimizi okşamakta şehveti damarlarımızda
dolaştırmakta ve hayvanlaşmakta yine insan. Erdemli
sıfatlarından uzaklaşmakta. Nefsiyle sevişmek kısmına
“günümüzden” getirilebilecek o kadar örnek var ki çoğaltmak
için yazılan her bir kelimenin zaman kaybı olduğunu düşündüm
şimdi ve asıl olan yalnız kalmaya doğru bir geçiş ile devam
ediyorum.
Yalnız kalmak, öyle bir yalnızlık ki bize şah damarımızdan daha
yakın olanla muhabbete dalmak.Bu ne güzel yalnızlık bu ne
güzel muhabbet.Yalnız kalmak öyle bir şey ki odanın kapısını
kilitlemek “rahatsız” edilmemek için, içerdeki sıcak yemek,
televizyondaki ilginç haber, bilgisayarında mail kutuna
sevgilinden henüz ulaşmış bir posta, cep telefonuna hoşlandığın
kızdan(erkekten) gelen bir mesaj, iş müracaatının kabul
edildiğini gösterir belgenin posta ile gelmesi.. Dünyalık
harikalar.. nimetler.. Öte tarafta ve her tarafta tüm vücuduna
giden kanın başında senle olmak isteyen kulum istesin vereyim
diyen, af istesin edeyim diyen Rahman olan Rezzak olan ve
Rahman olan Allah.
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İnsan’ın tercihi.. Ve Allah… size akıl veren ve yine o akıl
neticesinde kendisine ulaşmayı değil de nefsinin şeytanın
emellerine hizmet etmeyi tercih eden insana rızkı vermeye
devam eden..Çelişkiler.. Çelişkiler..Bunları yazıyoruz okuyoruz
buradan ve nice başka yerlerden o an içimizde binlerce soru
işaret ve “ne yapıyorum ben”ler ancak günler dahi geçmeden
yine aynı kervana dönüş yine bildik yolda yürüyüş.. Aşık
olmamak sevdaya tutulmamak elde mi? Buncası yüzsüzlüğü
nankörlüğü yaparken bizler Rabbim yine tövbe kapısını açıyor
geceler veriyor bin aylardan hayırlı ve Resulü diyor: “Kim Kadir
Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş
günahları bağışlanır.” böylesine cömert ikramı bol affı bol
merhameti bol.. Gel de âşık olma gel de sevme gel de kulluk
etme.
Çok ters köşe bir soru ile bitirelim.. Biz insanlar şimdi bir insan
düşünelim ki haşa tüm bu üstekilerden nasibini almış olsun
vermekte sonsuz bağışlamakta sonsuz merhamette sonsuz..
Etrafında dolaşır durmaz mıyız durmuyor muyuz? Kölesi olmaz
mıyız olmuyor muyuz? Peki, böyle bir insanın olamayacağını da
bilmiyor muyuz da Var olanı görmüyoruz? Bize bizden yakın
olanı keşfedemiyoruz..
Bu sorular önce bana kendi nefsime kendi yalnızlığıma
soruldu..Bir özeleştiri.. Bir aynaya bakış.. Belki okuyan da,
kendinden bir şeyler bulur diye de buraya yazıldı..Bir garip dua
şimdi içimden geçen ve beni gülümseten.. Allah’ım sana
varmada sen de yok olmada yine sensin bize yar ve yardımcı
olacak olan. Âmin.
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Kendi Kusurlarımızı Görebilmek
15 Kasım 2007

İnsan hatalar yapmak daha sonra bu hataları görmek ve aklını da
kullanarak bir daha bu hataları yapmamak gibi bir lükse sahiptir
diye bir cümle kurmak istesem de aslında bu söylediğimi
hayvanların dahi yapabildiğini görmezden gelemeyiz.
Hayvan -bile demek istemiyorum- da yaptığı hatadan ders
çıkarabilme yetisine sahiptir. Bunları şimdi birçok örnek vererek
renkli ve daha canlı kılmamız mümkün. Ancak zihnimizi
çalıştırmak adına bunu okuyuculara bırakıyorum.
İnsan; hata yapmadan bir yaşam sürmesi olanaksız olan canlı!
Hata yapmak elimizde olmayan bir şeydir diye belki bu fikri
savunabiliriz.
Ancak
hatayı
tekrarlamak
konusunda
savunabileceğimiz fikirleri vicdanımız ne kadar destekler
burasını en iyi birey olarak biz kendimiz biliriz.
Biz insanoğlu, karşımıza gönül aynasını koymayıp da kendi
hatalarımızı görmek yerine başka insanlarında ayıpları yüzlerine
vurarak "kişisel gelişimimizi" nasıl sürdürülebilir kılabiliriz. Bu
mümkünlüğü oldukça zayıflamış bir durum. Yaptığımız hataları
tecrübe edinerek veya başkalarının yaşanmış hayat hikayelerini
irdeleyerek, karşılaşacağımız bir çok olaya geçmiş
edinimlerimizle tavır alabiliriz ve yapmamız gerekenleri bu
istikamette uygulayabiliriz.
Gönül aynamız yahut bu gece ne yaptım diye bize soru sorduran
vicdan, her gün ve her saniye karşımızda ve yanımızda oldukça
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ona rağmen hata yapmak nefsimiz yenilmişliğinin gönderde ki
zafer bayrağı değil midir?
Kendi kusurlarımızı görebilmek gerçekten de, erdemli
insanların, hatalarına sürekli bahaneler bulmayıp bunları
kabullenen insanların sahip olabileceği belki de en değerli
hazinelerden biridir. Sürekli yanımızda bizi öven ve
eksiklerimizi söylemek yerine gizlemeye çalışan arkadaşımız
hakiki anlamda gerçekten bir dost mudur? Elbette bu dost
olması gereken kişinin de kendi yanlışlarını hatalarını
görebilecek biri olması lazım gelir. Yoksa her insanın yanlışı
yüzüne vurmak ayıplarını yüzüne vurmak yanlış olup, bu durum
ayıp örten olmamız gerektiğini bize tekrar hatırlatmalıdır.
Bir kişiye bir ayıbını söylememiz onun o hatayı tekrar
yapmaması için midir? Yoksa o kişiyi çevresinde o anda küçük
düşürmek için mi? Her hata söyleyenin de dost olmadığını bu
şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz.
Biz, kendimiz, bu noktadan baktığımız da en iyi dostumuzu
kendi içimizde bulmalıyız. Hatalarımızı kendimize biz
söylemeliyiz. Her gün yaptığımız veya tekrarladığımız
yanlışlara karşı yeni yeni türlü türlü bahaneler uydurmayıp nasıl
bir çözüm nasıl bir çıkış olması gerektiğini sorgulamalıyız.
Daha fazla uzatıp konuyu dağıtmadan Mesnevi’den bir alıntı ile
bitirelim.
"Dört hindli müslüman bir meclise girdiler ibadet etmek için
rukua vardılar secde ettiler.
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Her biri niyet etti tekbir getirdi. Kendi noksanlarının idraki
içinde, hulus ile candan yakararak namaza başladılar.
Bu sırada mescidin müezzini geldi. Namaz kılan Hindlilerden
biri, kendisinin namazda olduğunu unutarak Ey müezzin
dedi.Ezanı okudun mu? Yoksa daha vakit var mı?
Öbür hindli de namaz içinde olduğu halde Sus be kardeşim söz
söyledin namazın bozuldu diye söylendi.
Üçüncü Hindli ikincisine Amca dedi Ona ne kusur buluyorsun
Sen de söz söyledin sen kendine bak öğüdü kendine ver.
Dördüncüsü Allah’a hamd olsun ki üçünüz gibi ben kuyuya
düşmedim yani ben konuşarak namazımı bozmadım dedi.
Böylece dördünün de namazı bozuldu. Şunun bunun hatasını
ayıbını görüp söyleyenler ayıbı olanlardan daha çok yol
kaybederler, sapıklığa düşerler.
Kendi ayıbını gören can ne mutlu bir candır. Bir kimse birinin
ayıbını görse onu kendi satın almış olur." Mesnevi / #3030
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Aç Olan Bizler
16 Eylül 2008

Dünyanın birçok gelişmiş yahut gelişmemiş ülkesinde açlıktan
ölenler
ve
“aç”
olanlar.
En son yine dünyanın bir köşesinde zekât dağıtılırken ezilen
boğulan nefes alamayan ve neticede ölen insanlar. Küresel bir
sofra olan dünyada ortak tabaktan daha çok yiyen bizler. Her
doğan canlının rızkıyla geldiği gerçeğini kabul eden bir birey
olarak “açlıktan ölen insanlar” kavramının düşünülmesi gereken
bir konu olduğu muhakkak. Her canlı rızkıyla geliyorsa eğer ve
de açlıktan da ölüyorsa bir kısmımız, bu hususta gerçekte kimin
aç olduğunu da altını çizerek belirtmek gerek sanırım.
Aç olan kim? Fazla harcayarak fazla yiyen tüketen ve sonra yine
fazla harcayarak yediklerini yakmak eritmek isteyen mi? Yoksa
az olan yemeğini yanındaki ev ile çadır ile paylaşan mı? Aç olan
bizleriz tüketen ve bunu yaparken yeterlilik olgusunu
düşünmeyen bizler. Dünyanın bir köşesinde insanlar açlıktan
yoksulluktan ölürken bunun sorumluluğunu üstümüze almamız
gerektiğini hiç düşündük mü? Bu neticedeki payımızı hiç
kabullendik mi?
Bir başka soru, dünyanın bir ucunda hiç tanımadığımız bir kişi
ya da aile hatta köy ya da bir ülkeye yardım etmek zorunda
mıyız? Yardım, sırf yardım etmemiz gerektiği için mi ya da
sevap kazanmak için mi yapılmalı yoksa kendimizi suçlu
hissettiğimiz için mi? Yahut bunun sadece etik açıdan bir
sorumluluk olarak görülmesi gerektiği için mi? Daha cevabını
17
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veremeyeceğimiz yahut
kızartacak birçokları.

vereceğimiz

cevapla

yüzümüzü

Ara ara bu soruları sormalı kendimizde cevabını bulmalı ve bu
cevap üzere hayata kısa ve uzun vadelerde şekiller vermeli
çizgiler çizmeli diye düşünerek bu dünya gerçeğini tekrar
belirtmek hatırlatmak istedim.
Düşünelim.
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2.Sınıf bir yaşam ! ?
28 Şubat 2008

“Aldığı eğitimi ifa edemeyecek 2. sınıf bir kadın portresinin
özgürlükle ilgisi yoktur.” Bu sözlerin sahibi Yargıtay eski
Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu. (Zaman 28.2.2008)
Başını örtenlerin 2. sınıf olduğunu savunan bir anlayışı anlamak,
anlamaya çalışmak bir yana saygıyla karşılamak dahi mümkün
değil. Dindar kesimi, dini ile birlikte yaşamak isteyenleri
ötekileştirdikçe, ayırdıkça ne sonuç alınacağı bilmemekle
birlikte sabırla tüm bu içi kurtlu şahısların kinlerini kusmalarını
bekliyorum. Bekliyoruz.
Kadınların, kızların başlarını bağladıklarında gerici çağ dışı ve
aynı düşünce ile başlarını açtıklarında laik ve çağa ayak
uydurmuş olmaları, gibi saçma ve temelsiz söylemlerin özünde
İslam korkusu, din düşmanlığı gibi çok keskin nedenler
gösterilebilir. Rejim korkusu, İran mı olacağız, Türkiye
karanlığa ortaçağa mı sürükleniyor gibi tüm bu zırvalıkların
temelinde tümü ile bunları görebiliriz.
Kadınlar hak adalet eşitlik ister iken onların büyük bir
çoğunluğunu 2. sınıf vatandaş yapan bu yorum ile ve bunun
arkasında duranları destekleyerek bu talebi elde etmek ne kadar
mümkündür? Bu süreç devamında başları açık olanların da
başlarını kapatmak zorunda kalacakları gibi safsatalar ile hangi
korku verilmeye çalışılmaktadır. Yoksa İslam kadını 2. yapan
bir din ve anlayış mıdır?
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Necip Fazıl / Babıali adlı eserinde Kadın Kokusu başlığı
altından bir kaç paragraf yazarak bitirelim..
“Kadın Kokusu(Odora di femina)
Bu koku, kadının dışarıdan süründüğü değil,içeriden gelen öz
kokusu,mana kokusu,cinsiyet kokusu,mücerret kadınlık kokusu…
Kadın bir fikirdir;heykelleşmiş ve erkeğin mukabili cinsiyete
bürünmüş ulvi bir fikir…Ulviyetine mukabil de,istidadını
yaşattığı süfliyet, meydanda..
Onun içindir ki,kadın,gerçek manası ve mahiyetiyle yalnız
İslamiyet’tedir ve yine onun içindir ki,kadın,İslamiyet’te,üzerine
titrenilen bir hicap mevzuu…Örtünmesi de bu sır
yüzünden…Fakat ahmak batı adamı bu sırrı anlayamaz ve
kadının hakikatini onu çırılçıplak soymakta ve meydan yerine
çıkartmakla bulur.. Necip Fazıl.”
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Medya-Siyaset, Karmaşık İlişkiler
7 Eylül 2008

Er-doğan, iç içe geçmiş ilişkilerin en bariz tanımlaması, bundan
sonra gizli saklı yok demek ne demek?
Başbakan Güngören’den Aydın Doğan’a sesleniyor.. Koca T.C.
Başbakanı biriyle çocuk gibi laf dalaşına giriyor dakikalarca o
kişiden bahsediyor. Artık kendi medyası olan (kendi
politikalarını destekleyen) bir başbakan olarak ihtiyacı mı
kalmadı diye sormadan edemiyorum? Tüpraş Petrol Ofisi silinen
vergi borçları, şimdi ne oldu da bu güzel danışıklı dövüş
bozuldu? Başbakan artık Doğan’a gerek duymuyor ihtiyaç
duymuyor sanırım.
Artık gizli saklı yok? Bu nasıl bir cümledir? Yarın ki köşe
yazılarını henüz görmedim ve manşetleri de ancak gündemin bu
olacağı kesin, şayet “değerli” yazarlarımız bu cümlenin altını
çizmezlerse çok üzülürüm. Bundan sonra gizli saklı yok demek
bundan öncesi için aklımıza ne tür soru işaretleri getirmelidir?
Kendi kanalları gazeteleri radyoları olan -hadi kendi demeyelim
yandaş diyelim iyi tabirle- bir partinin böylesine bir çıkış
yapması beklenen bir gelişme ancak koca bir ülkenin
başbakanının dakikalarca bir kişi üzerine yüklenmesini
anlayamıyorum.
Ülkemin içinde siyaset ve iş adamlarının yakın ilişkileri bir defa
zedelendiğinde önceki “ince” ilişkiler bir şantaj malzemesi
olarak iki taraf içinde önemli bir malzeme oluyor. Bu nedenle de
21

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

bir taraf atağa kalktığında gelecek karşıt şantaj gerçek ve
belgeleri öngördüğünden buna cesaret edemiyor. Şimdi
başbakanın bu çıkışından sonra Aydın Doğan’ın yaşanan tüm
kirli pis işleri (varsa eğer) anlatması ne de güzel olurdu. Ha
böyle bir şeyin olabilirliği nedir diye soracak olursa yok gibi bir
şey ama fikir jimnastiği..
Bir ufak değerlendirme de Ermenistan gezisi için; bence
Cumhurbaşkanı ne birilerinin yazdığı gibi ofsayda düşmüştür ne
de gol yemiştir. Bu “maçı” alnının akıyla kazanmayı bilmiştir.
Korkuların -yaratılan korkuların- üzerine gitmenin bir sakıncası
yok
kanımca.
Ne
kaybettik?
Ne
kazandık
bu
değerlendirilmelidir.. Önemli olan budur.
Başbakanları pijamayla ağırlayan bir kimsenin Erdoğan’a karşı
bu süreçten sonraki tutumu da merakla bekliyor olacağım.
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Paranın ne önemi var?
18 Şubat 2007

Mühim olan insanlık? Ne kadar gerçek acaba şimdi. İnanan için
kuşkusuz hala mühim insanlık ama artık para, olmasa da olur
diyebileceğimiz bir şey olmaktan çıktı. Birçok internet sitesinde
yapılan anketler de ne için yaşıyorsunuz dediğiniz de para
aileden önce geliyor mesela. Günümüz küçük dünyasında, diğer
bir diyardaki bir nesneye erişebilmenin çok küçük zamanlar
aldığı bir zamanda maalesef para gerektiğinden fazla bir önem
kazandı.
Hani insanların parayla satın alamayacağı değerler vardı ya
namus özgürlük onur gibi.. Artık onlarla değil ipotekleşmek,
kolayca satış sözleşmesi bile yapabiliyorsunuz. Ütopik bir dünya
kurmak istesem şimdi paranın olmadığı takas usulüne dayalı bir
ticaret şekli ile çeklerin senetlerin dolaşmadığı az kağıtlı çok
ağaçlı bir dünya..ama gerçekten çok ütopik oldu farkındayım.
Para günümüzde silah demek silah ise “demokrasi”! Para eşittir
güç demek istemiyorum çünkü aklıma Çanakkale geliyor.
Sağlıklı olmak için iyi bir eğitime sahip olmak için .. ve daha bir
çok içinler’e sahip olmanın yolu bu zalim zamanda paradan
geçiyor maalesef. Paranın hüküm sürmediği bir dünyada
yaşamak istiyorum diye haykırdığınız da bile sesiniz
yansımasını duymanız bile çok mümkün değil. Ama tüm bu
yukarda çizdiğimiz olumsuz tabloya yeni artıları çok olan
satırlar eklememiz de mümkün tüm bencilliğimizden ve
benciliğimizden ayrışarak.
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Parayı değerli bir “cansız” varlık yapabilme ümidiyle.
Duygusuz, kızmayan, sevinmeyen, insanları sevindirmeyen,
üzmeyen, onlara duygu yüklemeyen gerçekdışı bir paraya!
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Yaşamın toplamı Sıfır mı?
9 Eylül 2007

Dünya’yı sıfır toplamlı bir oyun görmek yerine, azami fayda
sağlamakla daha hoş ve huzurlu hayat sürebileceğimiz bir sıfır
toplamlı oyun olmaktan çıkarmak, biz insanların elindedir.
İnsanlar karşılarındakileri nefes aldığı sürenin bir kısmını çalan
varlıklar olarak görebiliyor bazen. Bu da sonuç olarak, var
olanın en fazlasını kendi bünyesinde toplamaya itebiliyor insanı.
Oysa mevcut olanı arttırıp aynı oranda dahi olsa kendine düşen
payı da arttırma lüksü olabiliyor insanın. Lüks demekle hata
ettiğimi bilsem de günümüz yaşantısında var olan kazanımın
ortaklarca arttırılıp, ortak bir gelir elde etme arayışının çok da
fazla olmamasından ötürü, bu durumun aslında günümüz için bir
lüks olduğu acı da olsa söylenebilir.
Bu konunun- sonu olan bir yaşamın en iyi şartlara
getirilebilmesinin mümkünlüğünün-aslında ortak bir toplumsal
karar ve ortak fayda bağlamında görülebilmesi ve bu şekilde
algılanabilmesi, sürdürdüğümüz hayatı bir sıfır toplamlı oyun
olmaktan çıkarır.
Bencillik ve kişisel egolarımızın toplumsal fayda ve yararların
önüne geçmesi hali ise, toplum içinde bu kişileri sıfır toplamcı
bir yere sürükler. Var olan faydadan maksimum seviye de
yararlanılması insanları ister istemez önce ben duygusuna
itebilir. Bu aslında televizyonlarda izlediğimiz ucuz bilgisayar
kapma yarışında ortaya çıkan duruma da kısmen benziyor.
Özellikle ticari ilişkilerde kazan kazan ilişkisini sağlayabilen
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kurum ve kişilerin, ortak fayda ve çıkarlar konusunda,
diğerlerine göre birçok alanda daha fazla yol aldığını görebiliriz.
Parasal ilişkilerin özünde ne koparırsam kârımdır düşüncesi
aslında uzun vadede bu durumun böyle olmadığını da
gösterebilmektedir.
Bir futbol müsabakasını ele alacak olursak burada genellikle
amaç karşı tarafı yenmektir, yani var olan faydanın tümünü elde
etmeye çalışmaktır. Genellikle dedim, çünkü kimi zaman
futbolda bile aynı ülkenin iki takımı bir uluslararası ligde kendi
ortak çıkarlarını gözetmek adına maksimum faydadan çok, ortak
kazanımlarını düşünebilmekteler.
Aile içi yaşantıda da eşlerin birbirlerine karşı davranış ve
tutumları kimi zamanlar karakter çatışmalarına ve ben sen
üstünüm yargısına ulaşabilmekte. Burada da akılcı olan, bu
sosyal kurumu ortak çıkarlarda buluşturma gerçeğidir şüphesiz.
Toparlayacak olur isek, hayata bakışımızı, kime ne fayda
getireceği düşüncesinden biraz uzaklaştırıp, bize ne fayda
getireceği zeminine kaydırabilmek ile sonu olan bu hayatı
güzelleştirmek ile mutluluk ile doldurmanın kontrolü de, o, bu
yahut şu kişilerde değil hepimizde olacaktır.
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Türkiye’de Başörtüsü Meselesi – Kişisel Yaklaşım
1 Aralık 2008

Ülkemiz bir asrın çeyrek dilimleriyle ifade edilebilecek kadar
uzun bir süredir bu konu ile meşgul. Konu Türkiye’de başörtüsü
meselesinden önce aslında eğitimde kamuda ve hatta
tartışmaların ateşlendiği dönemlerde ev hariç tüm alanlara kadar
yayılabilecek bir gerçek. Ancak bu mesele, sadece başı örtülü
olanların meselesi olmaktan çıkıp bir ülke gerçeği noktasına
taşındığından başlığı Türkiye’de başörtüsü meselesi diye
genellemek daha sağlıklı olacaktır şüphesiz.
Kendimiz olmasa da eşimiz, kardeşimiz yahut bir yakınımız
mevcut düzenden rahatsız yaralanmış onuru gururu ile
oynanmış, kimisine başını aç da oku, kimisine de başını aç da
çalış denilmiştir. Bunları der iken de gayet pişkin bir ifade ile bu
insanlara, “biz onlara çalışmayın okumayın demiyoruz, sadece
başınızı açıp öyle okuyun diyoruz” diyecek kadar da aşağılar
aşağısı bir düzleme konuyu indirgemişlerdir.
Cumhuriyet’ten bu yana İslam kimi kesimlere gerçekten bir
korku tezahürü olarak görünmüş, kimileri de amaçlarına
gayelerine ermek adına bu yüce dini korkulması gereken bir öcü
olarak sunmuş göstermişlerdir. Konunun günümüzdeki
yansıması elbette ışığını bu kadar eski bir zaman diliminden
almaktadır. Cumhuriyet ardında kıyafet, din, Kuran, ezan,
bunlar üzerinde yapılan baskıları yasakları ben yaşım neticesi ile
öylesi yoğun yaşamasam görmesem de, gelinen bu süreçte, hala
2000’li yıllarda da, bu durum belki ezan Kuran boyutu kadar
kapsamlı değil ama kıyafet noktasında devam etmektedir.
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Devletin milletine sarılamaması ve birçok haklar konusunda
sahiplenememesi ile belirli korkular ardına sığınarak veya
bunları üreterek hep ve verilmesi muhakkak olan haklardan
kaçınılmış ve sonuç günümüz itibarı ile kemikleşmiş gayet sert
hatları
olan,
partilerin
kapatılabileceği
hukukun
siyasileşebileceği kadar tavizsiz bir hal almıştır.
Başörtüsü meselesi gün geçtikçe yumuşayacağına anlaşılabilir
bir konum alacağına, daha sert aşılması zor bir uçurum şeklini
almaktadır. Bu özü ile gayet masum konunun ardında bunca
derin düşünceler oluşması gerçeği aslında bu talebin ardında
yatan başka gerçeklerin dışa vurumudur. Aklı başında, biraz
haktan adaletten anlayan, insani değerlerini yitirmemiş, kendini
evrensel yaşam standartları ile donatmış ve kendini başkaları
tarafından enjekte edilen önyargılardan arındırmış her Türk
vatandaşının ve dünya insanının başörtüsü konusunda ki tavrı
net ve belirgin olmalıdır. Bu tavrın arkasında ki doğru ise, bir
vatandaşı tüm hakları ile –eğitim, sağlık, çalışma- bir diğer
vatandaştan ayrı tutmamaktır. Bana göre bu tavrı gösteremeyen
kişi her kim olursa olsun, hangi üniversiteyi bitirmiş, kaç bin
kitap okumuş, kaç ülke gezmiş olursa olsun dünya vatandaşı
değildir. Bu söylemim ardında yatan temel ise İslam’da açıkça
belirtilmiştir. Bir insanı bir diğer insandan ayıran üstün kılan
onun giydiği içtiği yediği ya da kullandığı cep telefonu bindiği
araba değil, kalbinde özünde olandır.
Bu konuyu aslında özgürlük adalet eşitlik gibi temel kavramlar
altında incelemek gerekirse hiç kuşku yok ki ülkemin
özgürlükler eşitlikler noktasında birçok diğer sıkıntılarını da
sonraki paragraflarda ele almak tarafsızlığın bir gereğidir. Bu
paragraflar içinde, alevi kültürü, Kürt ve diğer etnik kökenlerin
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talepleri, gibi birçok sorun da ele alınmalıdır. Ancak tüm bu
diğer adaletsiz uygulamaların da farkında olduğumu kısa bir dip
not ile bildirerek tekrar bu konuya dönüyorum.
Yıllardır üzerinden birçok kesimin nemalandığı bu konu basit
yalın hali ile ele alınmadığından, günümüzde adeta fethedilmesi
yahut mutlak suretle korunması gereken bir kale durumuna
gelmiştir. Duvarları gittikçe yükselen ve genişleyen bu kalenin
içinde ve dışında da aynı devletin vatandaşları yer almaktadır.
Ülkemizin rejim ve cumhuriyet savunucuları ise bu kalenin
yılmak bilmez bekçileri olmuşlardır. Bu tasvir ne kadar üzücü
ise de maalesef ki bir o kadar da gerçektir. Aynı apartmanın
canciğer olması gereken komşuları, konu buraya geldiğinde
birden birbirlerine komşu değil de başka gözlerle bakmaktadır.
Bu ümitsiz tablo aslında ülkemin sadece belirli ve minik bir
kesiminin ortaya koyduğu sonuçtur. Ülkemin birey olarak
bakıldığında soruna yaklaşımı gayet mantıklı ve çözümden
yanadır. Ancak bu bireyler bir ideoloji veya fikir etrafında
toplanmaya
başladıklarında
özgür
fikirlerini
evde
bıraktıklarından ve o fikir çerçevesi dâhilinde oluşan toplumun
bir organı olarak verilen emri yerine getirmeye çalıştıklarından
durum günümüzde “büyük”, “kocaman” bir kitlenin karşı
koyduğu bir hal almıştır.
Bu konuyu örnekle de anlatmaya çalışırsam içyüz şu şekilde
gelişmektedir. Miting haberini alan herhangi bir çağdaşlaşma
derneğinin aktif etkin aydınlanmış ve modern hanımı, bunu
hemen apartmandaki kendinden yana olduğunu düşündüğü
kişilere iletir. Alt kattaki –aslında bunu bir adalet özgürlük
eşitlik meselesi gören- Ayşe Hanım’ın zilini çalar. Ayşe Hanım
apartmanda “gerici”, “ laiklik karşıtı” bir unvan kazanmamak
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için az önce belirttiğim gibi özgür iradesini ve fikrini evinde
bırakıp, eline Türk bayrağını alarak yollara düşer. İşin aslında
kitlelere dökülmesi bu şekliyle olmaktadır. Evet, gerçekten
dışarıya çıktığında da fikrinde ve zikrinde bu söylemi
savunanlar yok mudur? Elbette var, ancak ben bu kimseleri
yukarıda da tanımladığım üzere bir dünya vatandaşı olarak
değil, bir ideolojik aygıt olarak görmekteyim.
Şimdilerde kimilerimizce bir bez parçası kimilerimizce de
namus göstergesi olan başörtüsü belki bir yirmi yıl önce takılma
sebebi şekliyle birkaç madde de sıralanabilirdi. Kültür, gelenek,
inanç gibi… Ancak günümüze gelindiğinde bu maddelere her
kesimden insanlar yenilerini eklemiş ve başörtüsü aslında
takılma sebebi ile belirlenen zemine, çok farklı kesimlerden
insanları da eklemiştir. Günümüzde başörtüsü kısa maddeler
halinde yazılması gerekirse;
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

İnanç
Kültür
Gelenek
Aile Baskısı
Siyaseten
Moda&Trend
Dikkat Çekmek

Gibi görüldüğü üzere bir kalemde yazdığım bu maddeler ve
belki daha da fazlası kadar geniş bir kitleye hitap eder hal
almıştır. Ancak burada önemli bir husus vardır o da türban ve
başörtüsü ayırımıdır. Belki de tüm bu sorunun temelinde bu
ayrımı doğru bir şekilde yapmamak alıyor. Türban bir kesimin
bu maddeler arasından bir kaçını seçerek o kesime yaftaladığı
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bir kelime. Başörtüsü ise yüzyıllardır süregelen bir gerçeğin
tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi bugün ki adı.
Bu maddelere kendimce kısa kısa değinerek aslında
başörtüsünün neden bir rejim tehlikesi oluşturmayacak kadar
minik bir sorun olduğunu aktarmaya çalışacağım.
İnancı gereği örtünen insanlar konusunda zaten çok bir şey
yapmaya gerek yok. İslam’ın emrettiği üzere sabit olan bu
anlayış ile 1400 yıldır devam eden bu tutum günümüzde de ve
kıyamete kadar da devam edecektir şüphesiz. Şu kısma biraz
değinmek gerekirse, belki inancı gereği örtünen kişi 20 yıl önce
farklı giyiniyordur şimdi de farklı, bu da gayet normaldir.
2000’li yıllarda, 1400 yıl öncesinin örtüsünü, giyim şeklini
yahut bağlama şeklini, baş örtme şeklini bugünde kullanmak
gibi bir zaruretin olmadığı ortadadır. Belki de sancının yayıldığı
yer burasıdır. Bilemiyorum.
Kültür gereği başını bağlayan kimseler de, özellikle şehirlerde
değil ama Anadolu’da bulunmaktadır. Bir izlenim yapacak olur
isem, örneğin başını başörtüsü ile kapatmış bir bayan, kollarını
ta dirseklerini kadar gösterebilmektedir. Ya da boynu açık
olabilmektedir ve bu onun için kendince bir problem değil
aksine gayet normaldir. Yıllardan beri oluşan kültür birikimi ile
bu şekil giyinmek de mümkündür.
Gelenekleri gereği başını kapayan kimseler de tıpkı kültürleri
gereği örtünen kimseler gibi bunu niye?sine çok da bakmadan
giymekte, annesinden teyzesinden komşusundan çevresinden
böyle gördüğü için başını örtmektedir.
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Aile baskısı gereği başını örtenler. Özellikle şehirlerimizde
karşılaştığımız bu durum, daha kişiliği kimliği yerleşmeden ve
başını niye kapatması gerektiği de izah edilmeden ailesi
tarafından kızım büyüdün artık kapat başını söylemi ile ortaya
çıkmaktadır. Kendisi istemese de ona mantıklı bile gelmese de
hatta saçma da bulsa, yine de ailesinden gördüğü baskı ile başını
kapatanlar da ülkemizde bulunmaktadır. Bu netice ile niye
başını kapattığını bilmeyen bir kız, haliyle o kıyafetle birlikte
gelen “sorumluluğu” da görememekte ve gereğini gerine
getirememektedir. Bu hususla ilgili birkaç şey daha söylemem
gerekirse, kişiye başını kapat demekten daha ziyade niye
kapatması gerektiğini anlatmak ve uygulama noktasını onun
iradesine bırakmak sonraki süreçler açısından daha sağlıklı
olacaktır. İmam – Hatip’te okuduğum yıllarda zorla okula
gönderilen kız arkadaşların bir kısmı bunu kalbiyle ve aklıyla
tasdik edemediklerinden içselleştirememişlerdi.
Siyaseten başını kapatanlar. Bu daha çok bürokraside, siyasetin
geniş yelpazesinde görev almak isteyenlerin ve eşlerinin talebi
sonucu ortaya çıkan durumdur. Böyle bir şey var mı? Evet, var.
Hele de günümüzde daha da izlenilebilirliği artmış bir gerçek.
İsim isim bunları örneklemek mümkün.
Moda yahut trend(eğilim) gereği başını kapatanlar. Garip ama
arkadaşlarımızdan duyuyoruz çevremizden duyuyoruz. Ooo
Serap Hanım başınızı kapatmışsınız diye sorulur karşı tarafta
bunu biraz da böyle takılalım diye cevaplar. Demem o ki, bu
tekstil ürünü nice şeyler adına kullanılmaktadır. Bir kimse şimdi
“biraz da böyle takılmak istediği” için üniversite kapısından
içeri giremez mi? Giremez, yani yazıyı yazdığım an için
giremiyor.
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Elbette çoğaltılabilecek maddelerimin sonuncusu da dikkat
çekmek için başını bağlayanlar. Giydiği kırışıksız kırmızı mini
eteği ile fileli çorabı ile geniş ve derin sırt dekoltesi(açık giysi)
ile üstüne istediği dikkatleri ve bakışları çekemeyen bir kısım
ülke vatandaşı da yine bu tekstil ürününün nimetlerinden
yararlanarak tüm Taksim’deki bakışları üzerine çekebilmeyi
başarabilmekte. Bir üsteki paragrafa benzer bir yaklaşım ile
şimdi zihnimde canlandırdım da acaba, anlattığım üzere mini
eteği ile üstüne bir de afrodizyak parfüm sıkmış amma, başını
boynunu sıkıca kapatmış tek saçı bile gözükmeyen böyle biri
laiklik karşıtı rejim karşıtı biri olarak kapılardan döndürülür mü?
Bence kapıdaki güvenlikler bu rezaletin farkına varamaz ve
döndürülür. Bu yazıyı okuyanlardan talebim, böyle bir girişimi
yapabilecek cesaretli bir arkadaşa bu önerimi söylemeleridir.
Türkiye ve dünya rejim ve laiklik karşıtı bu mini etekli
hanımefendiyi sanırım günlerce konuşur ve bizde rezilliğimizle
kalırız. Oh Olsun!
Kendimce ülkemde başını bir şekilde bağlayan kesimleri bazı
yönleri ile anlatmaya çalıştım. Şimdi mesele bu kadar geniş
kesimlere yayılmışken, gerçekten bir ülke sorunu mudur? Eğer
ben bu soruya evet cevabını verirsem, işsizlik, yoksulluk, kaçak,
yolsuzluk, enerji, dışa bağımlılık, sanayi atılımları, üretim, gibi
konular ne olacak? Yazının en başında söylediğim gibi bu
konuyu ülke meselesi yapan şey, birçok noktaya uzanmış derin
kollarıdır. Bu derin kollar Danıştay saldırı yapabilecek kadar da
kökleşmiştir üstelik.
Şimdi yazacaklarım ne zaman gerçekleşir bilmiyorum ama
gerçekleşmesi gerektiğinden doğru olan bu olduğundan sonu
belli olan ancak benim zamanını bilemediğim aşağıda
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söyleyeceklerim
sağlanmadan
kavuşmayacaktır gibi gözükmekte.

bu

mesele

çözüme

Çözümün sadece üniversitelerle sağlanacağı söyler isem,
sanırım gerçek manada bir çözümden bahsetmiş olmayacağım.
Aslında üniversiteler noktasındaki, çözümü dahi istemeyen
birçok kesimin de kaygısı bu. Buna evet der isek, ardından
kamuda çalışmak isteyecekler, ardından lisede ilkokulda başları
kapalı kızlar göreceğiz diyecekler. Haksızlar mı? Aksine
oldukça haklılar. Çünkü kendileri dahi bu endişelerini dile
getirirlerken aslında olması gerekenleri sıraladıklarının da
farkında değiller. Bu kimselere bu talepleri söyleten şey, önyargı
duvarları ardından bağıran vicdan ve aklın yükselen sesidir.
Şu an bunları söylemek birçoklarımız için “yok daha neler” gibi
bir fikri beyan etse de, İslam’ın emrettiği şartlar altında başını
örtmesi emredilen kız çocuğuna bu imkân verilmedikçe yine
aynı şekilde, devletten aldığı eğitim sonrası, devletine hizmet
adına, doktorluk, avukatlık gibi kamusal görevlerde de
bulunulabilirlik sağlanmadıkça bu talep sürekli gündeme
gelecektir.
Şimdi elbette şöyle denebilir, devlet vatandaşın her talebini
yerine nasıl getirsin ve oldu ki getirdi, bu yaratacağı sonuçlar
itibarı ile devlet aleyhine hükümler oluşturmaz mı? Elbette
birçok talep bu sonuçları da doğurabilir. Bu mesele, devletten
mutlaka çözmesi gereken olmazsa olmaz bir meselesi midir?
İşte bu soru önemli. Kendimce, ülkede yolsuzluk, işsizlik,
yoksulluk gibi çok ama çok daha önemli şeyler aşılmadıkça bu
konu üzerinde enerji harcamak bence şu an için doğru bir
yaklaşım olmayacaktır. Aslında çözüm öyle çokça enerji
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harcanacak bir mesele de değil, ama yaşanan Anayasa
Mahkemesi gerçeği ve gerekçesi ile “devletin dinamikleri”nin
de bu konuda oldukça etken olduğu düşünüldüğünde
önümüzdeki birkaç yıl, bu sorunda bir çözüm aramak pek de
doğru olmaz. Yasama kurumunun “yasayamadığı” bir gerçekle
karşılaştıktan sonra artık çözümü mecliste “yasa “yolu ile
aramak da ne derece doğrudur? Açıkça yazılmasa da içtihatlarla
ve rektörlerin keyfiyetine kalmış bu uygulamalar, aynı özgürlük
ve adalet anlayışı ile diğer konulara da aksettirilerek yeni bir
anayasa yine eritilmeli, bu kemikleşmiş yargılar ve yüksek
duvarlı kaleler yıkılarak ülkem bir daha bu gibi konulara
enerjisini harcamayıp yoluna devam etmelidir.
Ülkemizde şeriatın geleceğine, rejimin değişeceğine olan bir
kısım kesimdeki inancın çeyreği bile, bu ülkeye şeriat getirmek
isteyenlerde yoktur. O halde, korkular yaratarak ve bu korkular
üzerine kaleler inşa ederek masum bir eğitim hakkı, çalışma
hakkı talebini ertelemenin, buradan nemalananlar haricinde
kimseyi bir faydası yoktur. Bu ülke insanı kızlarını okutmak için
başka ülkelere göndermek zorunda kalmamalı yahut eline
doktorluk diploması alan vatandaşımız dini ile mesleğini beraber
yaşayamadığı gerekçesi ile bu topraklardan göç etmemeli.
Önyargılardan arınmış özgür ve ideolojilerden uzak temek ve
evrensel gerçeklere dayandırılmış bir akıl ile bu söylemi tüm
ülkede sağlamak hiç de zor değil. Yeter ki bunu biz isteyelim,
bizi yönlendirenler değil.
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İbretlik Ders
6 Kasım 2007

Kimi zaman yaşantımızda ki bazı anlar sonraki süreçler için bizi
farklı bakış açılarına farklı fikirlere ve anlayışlara sürükler.
Bunları bizzat yaşayarak tecrübe edinmek ise zihnimizde
bıraktığı izler açısından önemlidir.
Bir okul dönüşü otobüse binip eve doğru yol alıyordum.
Otobüsün en arkasında oturmuş henüz kitap okumaya
başlamadan önce Tem’e çıkmadan son durağa kadar inenleri
binenleri izledim. Tam bu sırada 30 35 yaşlarında hamile bir
bayan otobüse bindi ve ortaya doğru ilerledi. Orta kısımda 15 16
yaşlarında bir genç arkadaşın yer vereceğini düşünerek izlemeye
devam ettim. Ancak umduğum gibi olmadı, fakat kısa bir süre
sonra tüm otobüsün yüzünü kızartacak bir hamle yapan 70 75
yaşlarında dedem yerini hanımefendiye vererek hepimize
anlamlı bir ders verdi.
Sonrasında bir başka kişi de yerinden kalkarak yerini o dedeye
verdi. Utandım. Utandık. Sonra kendime kızmaya başladım.
Neden hemen ben yer vermek için hamle yapmadım da nasıl
olsa birisi yer verir diye her ne kadar kendime söylensem de
sonuç ortada idi.
Birileri nasıl olsa yapar diye birçok şeyi öteledik görmedik
görmemezlikten geldik tepkisiz kaldık. Dedenin yaptığı o
hamleden sonra başka birinin de dedeye yer vermesi en azından
hepimiz tarafından yapılan bu çirkin davranış sürecinin sonunda
bir pişmanlık halkası olarak da kulağımıza küpe oldu.
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Sanırım ömür denen sınırlı yaşamda unutamayacağım bir acı
ama anlamlı bir anı oldu.
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İstanbul Oyuncak Müzesi
14 Haziran 2008

Küçüklere büyüklere minik veya kocaman renkli plastik ahşap
teneke oyuncaklar..Kısacası İstanbul Oyuncak Müzesi.
Sunay Akın’ın hayalim dediği ve bir şekilde gerçekleştirdiği ve
bizlere, tarihe kazandırdığı bu eser farklı zamanlardan ve
mekânlardan alınan birçok oyuncak ile mutlaka görülmesi
gereken bir yer.
Oyuncaklara gelince özellikle 1920 1950 arası Almanya orijinli
birçok farklı alanda oyuncağı görmek mümkün ayrıca yine
benzer yakın dönemlerden Amerika ve Japonya’dan da birçok
farklı oyuncakla karşılaşabilirsiniz. Savaş asker maketleri polis
arabaları ambulanslar gemiler bebekler ve benzerlerinin yanı
sıra yakın dönemden oyuncak olmasalar da iz bırakmış eski
ahşap mandallar tırnak makasları ve gördüğümde en çok
etkilendiğim karton kutu içindeki “omo” :).
Türkiye’den de özellikle 1960 – 80 dönemi ve civarı ile ilgili
benim ve bir üst kuşağımın da sahip olduğu oyuncaklar teneke
arabalar ve daha niceleri.
Dikkatimi çeken şeylerden biri 2. Dünya savaşı yıllarında
oyuncakların dahi psikolojik bir savaş enstrümanı gibi
kullanılması ve bu yönde farklı farklı birçok savaş araç
gerecinin oyuncak maketlerinin yapılmış olması idi. Bir yandan
garipsesek de netice de o zamanın çocuklarının bunlarla
büyümüş olması da yaşanmış bir gerçek. Yine benzer bir şekilde
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aya çıkan ilk insan döneminde bu konu ile ilgili oyuncakların
gündemde olması gibi.
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Mevlana’dan Zamana Akanlar
2 Kasım 2007

Tasavvuf ikliminde yoğurmaya ve terbiye etmeye çalıştığımız
gönlümüzde nice beyitler, hikâyeler hapsoldu.
Bir kitap yazacaksınız ve gönülden gönüle zamandan zamana
akıp gelecek ve asırlar sonra ruhunuzu okşayacak. Bu
mümkünatın verdiği lezzet ile her bir sayfanın tadı daha bir
başka. Sizi bu dünyadan çekip de "öl"meye itecek kuvvetli bir
ilaç.
Hadiste buyrulduğu gibi ölmeden evvel ölmek için.. Tadınız..
Kısa olsun ki sen doldur ardında kalan boşluğu..
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Güç ve/veya İktidar üzerine
20 Kasım 2007

Güç yahut iktidar dediğimiz şey nedir? başlığı altında kişisel
olarak algılarımı yazmaya başlamadan önce kaynaklardan
edindiğim güç veya iktidar tanımlarını yazarak başlayalım.
Güç veya iktidar; Bireylerin bir şeyi yapabilme yetisi - bir işi
başarabilme etki ya da sonuçlar çıkarabilme yeteneği - fiziksel
bir etki yaratabilme ya da yaratılan bu etkiye direnebilme
yeteneği - başka bir iradeye rağmen egemen olabilme yetisi değişim yapabilme ya da olası değişim durumlarının önüne
geçebilme kapasitesi - toplum yöneticilerinin genel anlamda
yapıp etme becerilerinin temel dayanağı. Özetle bir çok farklı
açıdan iktidar ya da güç böyle tanımlanıyor. Yazının bundan
sonraki kısmında güç kelimesi yerine iktidar diyerek devam
edeceğim.
Politik veya siyaseten güç aslında rakibinizin ne kadar güçlü
olduğu ile birebir ilintilidir. Belirlenen amaçlara ulaşırken
geçilen süreçlerde, projenize karşı koyan güçlerin önünde durup
onların iradesine rağmen ortaya bir iktidar kavramı koymak
gücün ta kendisidir.
İktidar, toplumsal yönelimlerin ve beliren ilgilerin ne kadar
kontrol edilebileceğinin tartıldığı bir kapasite havuzu gibi de
düşünülebilir. İktidar diye bahsedilen kavram ailede, toplumda,
devlet işleyişinde ve askeri kurumlarda detaylarında farklılar
oluşturmaktadır. Bir çekirdek ailede ki iktidar sahibi kişi ile
devlet yönetiminde ki iktidar sahibi kişinin hem bu çerçeve
itibarı ile kapasite havuzları farklı hem de bu havuza girenlerin
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sayısı.
İktidarın bu geniş alanı içerisinde bu yazıda devlet-siyaset
penceresinden bakacak olur isek, eski devlet düzenlerinde ki tek
bir kişinin sahibi olduğu iktidar ile günümüz iktidar anlayışının
da oldukça farklı olduğunu görürüz. Locke bu konuda, yasama
yürütme ve yargı güçlerinin halkın elinden alındığını ve halk
adına kullanılmasına gerektiğini aksi takdirde ise halkın devlete
karşı ayaklanmasının temel bir hal olduğunu söyler. Bu noktada
güçler ayrılığından da bahsedecek olursak bunun da bir denge
oluşturmak adına 3lü platform açısından oldukça önemli olduğu
aşikârdır.
Weber bu konuda şöyle demiş Hobbes böyle demiş Foucault
şöyle demiş Marx böyle demiş diye konuyu akademik bir mini
tez gibi yapmaktan kaçınmak için bu yarı resmi üst bilgilerden
sonra kendimce iktidar nedir kısmına gelelim. İktidar benim
tanımıma göre " ben yaparım siz direnseniz de" dir. Böyle
olunca da nerede demokrasi nerede özgürlük gibi birçok alandan
bu konuya girilebilir.
Konuyu biraz politik zemine çekmek adına ülkemiz de iktidar
kimin elindedir? diye bir soru ile zihinleri bulandırmaya
çalışmak istesem de zihinler bir konuda az çok bir şey biliyorsa
bulanır hiç bir şey bilmeyen zihin nasıl bulansın diyerek bu
dertten de kendimi böylece azat etmiş oldum.
Ülkemizde iktidar burjuvazimsi bir hal alsa da yine arada bir
yapılan seçimlerle o sınıftan olmayanların da "kendilerini bir
yere koyabildiklerini" görüyoruz. Şimdi buradan elbette işçilerin
hakları sol yumruklar havaya gibi bir zemine gitmeyeceğim.
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Demek istediğim medya tüsiad siyaset üçgenin de açılar gittikçe
kapanıyor bu çizgiler birbirlerine gittikçe yaklaşıyor ama hala
üçgen bozulmuyor düzen devam ediyor ve iç açıların toplamı
hala 180.
İktidar; bu 3 kenarlı halden ve 180 dereceden askerlerimizin de
gelmesiyle 4 açılı ve her açısı gayet dik olan ve her an bu
çizgilerin birbirlerinden kopup tek bir doğru ile kısa dönemli
güçlerinde himayesine girebilir. Bunun örnekleri ülkemizde
maalesef fazlası ile mevcut.
Darbelere de bu şekilde biraz değindikten sonra ülkemizde
iktidar ve Abd diye yeni bir başlık açacak olur isem, nabızların
arttığı içimizden bolca küfür edesimizin geldiği bir hale ister
istemez bürünürüz nedense? Ülkemizde iktidar ve Abd.. Aslında
ve’nin öncesindeki kelimeler ile sonrasında ki kelime birbirleri
ardına dizilince aslında hiç olmaması gereken ama bu noktaya
sürüklendiğimiz manidar bir tablo çıkıyor. Bu Abd’nin Türklerle
veya Türkiye ile uğraşmayı çok sevdiğinden değil, tamamen
bizim üstünde oturduğumuz toprağın öneminden kaynaklanıyor.
Mevlana’nın dediği gibi su çamura karıştı..Sözü uzun etmemek
gerek..
Netice ile biz kendimiz, tamamen kendimizin kullandığı bir
iktidardan söz etmek istiyor isek, yüz binlerin Çanakkale’de
niye öldüğünü iyice anlamamız gerekir. Ve şu sıralar
Ortadoğu’da bolca dökülen kanları da.
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Mahalle Baskını
29 Eylül 2007

Mahalle Baskısı diye bir tabir kullandık bir kaç gün medyada ve
köşelerde, çok şeyler yazıldı ve çizildi ardından neticede bir
anlamlı sonuca ulaşamadıysak da yine de kalemler oynatıldı bir
şekli ile.
İki taraftan da bakmak istiyorum aslında bu duruma önce
Nişantaşı’nda yürüyelim.Etrafta örtülü kişilere garip bakışlar
,adeta kim bunlar dercesine,şimdi de fatih de çarşamba da
yürüyelim bu sefer de eteği henüz dizinin az üstünde olan bir
bayan..Tövbe ya Rabbi ..
Aslına bakacak olur isek ülkemin gerçekten böyle bir derdi yok,
sorun sadece olayın siyasi zeminde belirli alanlarda ve
zamanlarda tartışılması ile farklı boyutlara getiriliyor. Şimdi
daha düzgün bir hale gelmiş ama önceleri bir 3 sene öncesi ve
daha önceleri otobüslerin minibüslerin içinden Marmara
Üniversitesi girişi önünde başörtülerini -ya da türban ne
diyorsanız- çıkaran arkadaşları izleyen insanların yüzlerine
baktım hep, ve hiç bir zaman ohhh ne güzel.. bakışı göremedim
hep gözler uzaklara gitti bu benim tespitim tabii ki. Bugün bu
gerçeği okul içine yapılan kabinle saklamak niye? ve eğer bunu
talep eden bayan öğrencilerse "varsın görsünler ne olur! din size
başınızı kapatın mı dedi hem" !
Dindar bir vatandaş, dinen olması gerektiği gibi olmayan bir
konu üzerinde karşısında ki insanı eğer inanan ise yaptığının
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dinen yanlış olduğunu söyler, niye yapmaması gerektiğini
anlatır ama gidip de onu zincirlere vurmaz linç etmez, kılıçtan
geçirmez, aynı şekilde inanmayan bir kimse de bu hoşgörü
içinde dininin gereklerini yapan bir kimseyi hor görmez
aşağılayamaz. Bu en basit bir ilişkinin kurulmasında bile önemli
bir karşılıklı uslaşmadır. Özü itibarı ile ülkemde zaten -bir kaç
çizik ses hariç- bu şekil derin bir toplumsal veya kitlesel eylem
olmuyor, kimse namaz kılana niye kılıyorsun seni öldüreyim mi,
ya da bara gidene nasıl olsa yerin cehennem dur o zaman seni
iyi bir dövelim demiyor. Ortalığı kaşıyanlar bir şeyleri
savunduklarını
düşünerek
aslında
hizmet
ettiklerini
düşündüklere değerler sistemler bütününe isteyerek yahut
istemeyerek zarar veriyorlar. Ondan sonra da ılımlı İslam gibi
garip hala ne demek istenildiğini tam anlayamadığım kelime
grupları oluşuyor.
Mahallerimiz kime ne diye baskı yapacak, bir insan 15 cm
uzunluğunda bir etek giyiyor ve bunu giyerken de vicdanen
rahatsız olmuyor ise buna hangi mahalle ne yapabilir? Vicdanen
rahatsız olmanın üzerinde durmak isterim biraz. Bir kişi bir
davranış sergilerken mesela bir banka soyarken, eğer yaptığının
aslında yanlış olduğunu ona vicdanı söyleyebiliyor ise, aslında
çok de geç kalmış sayılmaz. Ancak, bir kimse bir kimseyi -bir
başka örnek- hiç umursamadan acaba demeden öldürebiliyor
ardından da böyle bir durumda bile vicdanım rahat diyebiliyor
ise, ya kendince haklı! sebepleri vardır(namus töre gibi) ya da
gerçekten vicdan, us, irade gibi bize layık özelliklerden
uzaklaşmıştır.
Bir başka kadın dini gereği örtünüyor ise, bunu hangi mahalle
değiştirebilir? -devlet mahalle değildir! -Bir de şuna değinmek
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lazım örtünmek var örtünmek var. Kimisi Allah emrediyor diye
örtünür. Kimisi de böyle daha gizemli oluyorum erkekler bana
daha çok bakıyor hele bir de etek de hafif bir yırtmaç var ise tüm
gözler ondadır. Bir kısmı belirttiğim gibi tamamen moda olsun
diye de bunu yapabilmektedir. Başı örtülü ancak etek boyu
dizde kollar açık boyun açık bir giyim de var ülkemde. Oldukça
zengin bir menü anlaşılan. Kimisi de annesinden teyzesinden
görmüştür ve kapanır, niye kapandığını bilmeden. Böylesi de
var ülkemde. Ama benim bu kimseler içinde üzüldüklerim,
Mevla’mın emrini yerine getirirken, bir dünya sınavı ile acı
çekenlerdir.
Diyecek kimileri Allah hangi ayetinde saçını tamamen kapat
diyor diye.. Susuyorum.. Verecek cevabım olmadığı için mi?
Yoksa meseleyi hala saçın gözüküp gözükmemesinde
gördüğünüz için mi? Sadece anlayış..
Peki niye mahalle baskını.. Çünkü baskın beklenmedik zamanda
olur…
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51 yıl geriden gelen “Batılılaşma”
1 Mart 2008

Demokrasimizle, özgürlük anlayışımızla, hoşgörümüzle
övünülecek bir düzeyde toplum olmak için 51 yıl daha mı
beklemek gerekiyor?
Niçin mi 51 yıl öncelikle fotoğrafla başlayalım. Malum
gazetelerde de yer buldu ve bence kim ortaya yeniden çıkardı ise
gayet anlamlı bir haber olmuş.
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Bir gün umarım (o gün uzak olmasa gerek) bizlerde kendi
vatandaşlarımızdan korkmayacak onları ötekileştirmeyeceğiz.
Onlardan korkmayacak, onları korkulması gereken “örümcek
kafalı” “çağdışı” yada “gerici” görmeyeceğiz.Ayrımcılık
yapmayacağız..
Bu fotoğraf; rezilliğimizin, utancımızın bir acı belgesidir..
Uzatmadan.. umarım bizim insanlarımız da bir gün yaptıkları bu
utanç duyulması gereken şeylerden ötürü bir özür dilemeseler
dahi en azından pişman olurlar..
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Sevmenin kaç çeşidi var?
24 Aralık 2007

Sevdim dediğimiz olmuştur illa ki ve hiç şüphesiz bizi seven de.
Ve hatta Volkan Konak’ın da dediği gibi aldattıklarım da oldu,
aldatıldığım da.
Üstteki kısım asıl itibarı ile dünyalık sonlu bir sevgi üzere
temellendirilmiş iken, siz, sevdikçe aldatılma şüphesi taşımayan
bir sevgiye de sahip olabilirsiniz. Madde âleminde çok
seversiniz yanarsınız amma bir maddeden has olan insan
karşısında bu sevgiye karşılık aldatılmamak yahut sevilmemek
gibi bir şüphenin de kimi zaman esiri olmaktan kurtulamazsınız.
Sizin bir sevmenizle on sevileceğiniz, bir Yar ile buluşmak
üzere yollara düşerseniz, deli olursanız, bu yolculuk ile bir güzel
kervana dâhil olmanın da şerefine ulaşmanız ile o Yar ile
sevişeceğiniz günleri beklemeniz kaçınılmaz ve aldatılma
şüphesi taşımayan bir sevgi ile bu yolculuğu sonlandırmanın
güzel neticesine varmanız madde sevgisinden çok daha uzun
süreli ve güzel izler bırakacaktır gönlünüzde ve gönlümüzde hiç
şüphesiz.
Bu bol virgüllü ve uzun cümlenin ardından sevmenin çok çeşidi
var diye bu konuyu dallandırıp anlamını zayıflatmak uğraşına
hiç girmeden, sevmeyi iki çeşit eder ve bu konudan da güzel bir
şekil üzere sıyrılırız herhalde.
Sevmenin birinci çeşidi günümüz popüler sevgisinin de temelini
oluşturan insan sevgisi lakin burada insan sen ben gibi insanlar.
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İnsanlıktan çıkıp da belli duraklarda konaklayıp son durakta
hasret gideren yüceler sevmesinden bahsetmiyorum. Bildiğimiz
Ali, Veli, Ayşe bu çeşit sevmek belirtildiği üzere karşında ki
nefis sahibi olduğundan ve şeytanı olduğundandır ki her an bir
hüzün ile sonlanması muhtemel olan bir sevmedir. İlkin siz
seversiniz o da sever ve bu sevmek ile has olana varmayı
amaçlamaktan ziyade başka dertlerin peşinde isek sonu hüsran
olan bir uğraşta olduğumuz gerçeği büyük bir ihtimal ihtiva
etmektedir.
Bu çeşit sevmenin karşılığı var ya da yoktur. Siz uğraştıkça sizi
oyalayan yahut sizinle oyalanan bir sevgi ve sevgili ile
muhabbete dalmış olabilirsiniz farkında olmadan. Aşkın gözü
kördür deyip de öyle ama hangi aşk? Diye sorarak
bulandırmadan zihnimizi bu madde sevgisinden mana sevgisine
araç edemediysek gönlümüzü, o halde üzülmeyi de
çeşitlememeliyiz fikrimizde. Birine kader deyip de diğerine
benim hatam da dememeliyiz misal.
Madde var madde var ve bu maddeler içinde de çeşit çeşit insan
var, değer vereni var vermeyeni var bu kadar çeşitlilik içinde en
iyisini aramak ve bulmak ister insan. Bir an için meyve olup da,
bir manavda onca bolluk ve çokluk içinde bekler iken bir
müşteri tarafından sizin seçildiğinizi düşünün. Tabiidir ki burada
zihnimizde seçmek mi seçilmek mi diye bir soru da belirecektir
kaçınılmaz. Özetle bu çeşit sevmenin bin bir dalı budağı var ve
bindiğimiz dalı kesebileceğimiz gibi, kesenlerin olmasını da
önleyemeyeceğiz gibi.
Bu kadar kafa yoran zihin bulandıran insan sevmesinden aslında
yine o çeşit sevmeye dâhil İnsan sevmesine de kısaca değinip
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diğer sevmeye Aslı sevmeye geçecek olur isek hiç kaçırmadan
ve bulma ihtimalinin gittikçe azaldığı bu zaman da var ise ve
tanıdı ise kalbimiz bu çeşit İnsan’ı sevmeli tanışmalı ondan
meyve toplamalı sevgisinden gönlünden muhabbetinden
faydalanmaya çalışmalı diyerek bu dala biner isek, keseni
sadece biz oluruz başkası değil.
Ve şimdi sevmelerin en güzeli, aslolanı sevmek, bir olanı
sevmek yaratanı sevmek varlığını şekillendireni sevmek,
yokluğunu belirleyeni sevmek… Bu çeşit sevmenin öncesinden
sevebilmek için yapılması gerekenler var. Bir “kapıdan geçmek”
gerek. Ve odaya alındıktan sonra bir hidayet çizgisi ile bu
sevmek beden sevmesi değil, bu sevmek madde sevmesi de
değil diye şaşırır ve âşık olur mecnun oluruz.
Kafa bulandıran sorular yoktur bu muhabbet dergâhında, şüphe
yoktur. Dal falan yoktur hani, kesilecek, o dalı kesmeye
uğraşanlar kapının ardında birbirleri ile dövüşmekte
didişmektedir.
Bu çeşit sevgi de zaman diye bir kavram da yoktur sadece bir
göç ile mekân değişmek vardır. Hicret vardır sonludan sonsuza.
Kaldı ki bu çeşit sevmeye nail olanın de zamanla ve nihayetinde
ölüm ile ne işi olur ki? Perdeden sıyrılmayı dahi bekler.
Netice ile sevgi var sevgi var diyorum bir yandan ve sonrasında
da tek bir sevgi var demeden geçemiyorum. Biliyorum
yalanlasam da kendimi şimdi yine de söylemeden geçemediğim
bu gerçek ile sevginin tek çeşidi var. Biraz daha değişik
söylemek gerekir ise o tek sevgiyi aramak için bin bir çeşit, bin
bir yol var. Söz uzun oldu..
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Kapıyı çalıp da ben geldim kabul et diyebileceğimiz has güne..
Doğa Turizmine Doğru
25 Ağustos 2008

Isınan dünyanın serin yaylaları. Yaz tatillerinin alışılagelmiş
deniz kum güneşi yerini doğa orman kısaca yeşil turizme mi
bırakıyor?
Her geçen yıl dereceler daha yüksek değerlere ulaşıyor ve dünya
artık önüne geçilmesi zor bir zaman diliminde hızla ısınıyor.
Doğanın ekolojik dengesi bu yeni duruma ayak uydurmaya
çalışırken aynı şekilde insanlar da yenidünya şartlarında
kendilerine uygun tatil planları yapıyor. Hızla deniz kum
güneşin sıkışmış plaj etkinliklerinden doğaya yeşile ve geniş
alanlara kültür gezilerine sağlık turizmine önemli bir akım
olduğu gerçek.
Bu noktada ülkemiz için Doğu Karadeniz gelecek yıllarda
turizmin önemli ve etkin merkezlerini bünyesinde barındırıyor
olacak. Bunu söylemek için çok da fazla bir bilgi birikimine de
gerek olmadığı muhakkak. Sıcakların gittikçe arttığı ve daha da
artacağı uzun soluklu bir dönemeçteyiz. Termometredeki
sayıların rahatsızlık verici düzeyleri gördüğü bu yıllarda yaz
aylarında daha serin doğayla iç içe yağmurla sisle her an yakın
ve samimi bir doğayı içinde bulunduran Doğu Karadeniz’in bu
potansiyelinin önümüzdeki yıllarda daha da dikkate alınacağını
düşünüyorum.
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Özellikle her yıl binlerce İsrail kökenli turistin Doğu
Karadeniz’de cip turları yaptığını da dikkate alırsak binlerce
kilometre ötelerden gelip buraları keşfetmek üzere zaman ve
para harcayanlar bir yanda, öte yanda ise ülkemin bu
güzelliklerinden bihaber birçoklarımız.
Rize’de yıllardır hizmet veren Ayder kaplıcaları ve bu yıl
hizmete giren İkizdere Ridos oteli ile termal sağlık turizmi de bu
bölgede kendinden ileri de bolca söz ettirecek gibi.
Ayrıca yayla turizmi kamp rafting dağcılık ve nisan ayında dahi
kayak yapılabilen Ovit dağı ile bu bölgenin turizm alanında
değerlendirilmesi gerektiği muhakkak.
Tüm bu eşsiz güzelliklerin değerlendirilmesi ile bölgenin büyük
problemi olan göç ve işsizlik konularının da çözümüne en net
çözümü getirecek turizm yatırımlarının bu bölgede hızla
gelişmesi ve Doğu Karadeniz’in Uzungöl Ayder markalarına
yeni yeni markalar eklemek dileği ile.
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Gündemden Uzak Kalmak
18 Ağustos 2008

Gündemden, dünyadan uzak bir üç gün.Telefonun olmadığı
elektriğin olmadığı.Teknolojiden uzak ve doğanlarla baş başa..
Yer Rize İkizdere Zorkal Yaylası Rakım 2560-2800.Yolu henüz
açılmış bir yayla, elektrik ve yan mahsulü olan tüm teknolojik
nimetlerden uzak..Şimdi nimet mi değil mi kısmına hiç
girmeden ve konuyu saptırmadan gündemden tamamen uzak
bihaber geçirilmiş günler.Pille çalışan radyonun Fm bandında
sadece Trt Erzurum Radyosu diğerlerinde ise Arapça Rusça
birçok yayın.Ses ve ışık kirliliğinin olmadığı 1 kilometre ötede
konuşan kişinin dahi sesinin gelebildiği kadar sessiz ve duru.Tek
eksikliği yaylacılığın 10 seneyi aşkın süredir yapılmadığı bu
yaylada sığırlar.
Evet belki her gün aşağı köylerden yaylada evi olmayıp
günübirlik ziyarete gelen birçok kimseler var ancak gariptir ki
ne gelenler ne de biz ev sahipleri, ne hükümet ne Ergenekon ne
de savaş ve ekonomi .. Kısacası hiçbirini konuşmuyor. Ayı
insana saldırır mı? Halamı yaylada nasıl korkuttum, emicemun
(amca) uşaği beni nasil yaldatti (kandırdı), bizz taa hau
(şu)sirtlardan komar (kafkas orman gülü) toplar odun ederduk,
şu yamacın su şurasından mı gelsin diğer tarafından mı? gibi
kısacası tamamen bir kaç kilometrekarelik bir alanda kurulan
küçük ama mutlu bir dünya.
Yazıyı uzatıp tadını kaçırmak niyetinde değilim. Anlamak için
yaşamak gerek diyor ve ben kuşak elektriğe muhtaç büyümüş bu
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neslin elektriksiz bir yaşamı en azından 1 hafta tatması
gerektiğini söylüyor hepinize yüksekler yükseği yaylardan
henüz inmiş ve tekrar kısa süre sonra oralara dönecek olan biri
olarak selam ediyorum.
Ağustos ayında kar(buz) topu oynamak, yayla çayı toplamak,
çimenlerde doyasıya yuvarlanmak, gece pilli radyodan türk
sanat müziği dinlemek, löküs (lüks) lambası altında doyasıya
sohbetler anılar, 2800 metrede uçurtma uçurmak, bulutlar
üzerinde güneşin batışını izlemek, 1 saat içinde rüzgâr yağmur
sis dolu ve güneşi aynı anda yaşamak, sayısız birçok doğanın
üzerinizde rüzgârla birlikte süzülüşünü izlemek ve daha
niceleri…
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Petrol için vurulan ülke
19 Eylül 2007

Geçenlerde söylediler kitlesel silahlar bahane petrol için vurduk
diye. İnsancıl bir yaklaşımla çok acımasız gibi gözükse
de,günümüz etik! lerine bakacak olur isek çok da acımasız ya da
üzüleceğimiz bir konu olmadığını görüyoruz maalesef.
Paranın, enerjinin yani hâkimiyetin, insanların yaşantıları ve
özgürlükleri üzerinde bir değer olduğu kıyametin öncesinde bize
alıştırılan bir durum haline geldi. Şüphesiz buna karşı koyup,
yaratanın üzerimize adeta bir sorumluluk belgesi olarak bize
teslim ettiği yaratılanların en şereflisi kimliği, tüm bu
paylaşılamaz, ortak yaşam alanlarının kısıtlandığı dünyayı en
azından son dakikalarında güzelleştirmek adına iyi bir reçete
aynı zamanda. Lakin sonsuzluk yaklaşıyor ve bu yaşanılanlar da
bir bakıma kaçınılmaz.
Enerjinin günümüzde ve ileriki zamanlarda kandan daha değerli
neleri hedef alabileceğini şimdiden kestiremiyorum. Petrol için
vurulan ülkeler olabiliyor ise eğer, su için vurulabilecek ya da
vurulması gereken ülkeler olur mu? Sorusunun cevabı da
zihnimde net değil.
İşgalin Saddam heykelini yıktığı an gözümün önünden gitmiyor.
Sevinçle coşkuyla alkışlayan insanlar. Bu, vatan toprağının şehit
kanlarıyla yıkanmamışlığından mı, yoksa gerçekten tek
kurtuluşun bu görüldüğünden mi. Bu da güneyindeki ülke
hakkında bir başka soru işareti.
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Şimdi ise birbirlerini kesiyor öldürüyorlar. Anlaşılan o ki, din
artık bölge halkı için bir anlam ifade etmiyor. Ayetlerde
yazıldığı gibi size karşı savaşanlarla değil, bize saldıranların
yanında savaşılıyor.
Hiç kuşkusuz Irak sadece, ileride ekonomik değerinin ne olacağı
öngörülemeyen bir meta adına trilyon dolarlar harcanacak bir
ülke değildir. Yapılan hizmetin karşılığında alınan bahşiş ne
olacaktır?
Tüm bu değişik açılımları olan sorulardan yola çıkarak
ulaşacağımız bir önemli konu, ülkem, Türkiye, bu oyunun
neresindedir? Yedek bir oyuncu mudur? Rakibi sakatlayacak ve
daha sonra oyundan atılacak bir defans oyuncusu mudur? Ya da
bekleneni veremeyen bir orta! saha oyuncusu mu?
Hepsinden de önemlisi 90+ ‘larda penaltı vuruşu kurtarmak
zorunda olan bir kaleci mi?
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Bir Sevdanın Gölgesinde Geçirirken Ömrümü
22 Eylül 2007

Ömür, hava olduğu sürece var, ya da sular tükenmediği gıdalar
bitmediği, ancak yaşam devam ediyor bunların da arkasında. Ne
gariptir ki sonsuzluğu yok farz ederek sonuna yaklaşmaktayız
ömrümüzün.
Nice sevdalara tutuldu insanlar ve nice yeminler etti
arkalarından. Aldattı kimi zaman ve kimisinde de aldatılan
oydu. Pişmanlık, nefret, sevinç, kıskançlık, inat gibi karışık
duygular bazı zamanlar aynı anda çaldı gönül kapımızı ve hoş
ettik ister istemez. Sonlu sevdalarla yorarken gönül kendini,
kendiydi bulmaya çalıştığı yorulan o can içinde. Karşısındakine
sonsuza kadar güvenebileceği birini aradı ama bulamadı ve
bunaldı. Sevmek istediği gönül sevdaya düşmek istedi, yakmak
istedi kendini bir sevda ateşiyle. Ama olmadı bulamadı.
Ömür azalmakta ve yaşam, her günün sonunda yine sonsuzdan
bir ömür eksikti.Gökyüzü niye mavi’yi sorgulamak için internet
reklamlarının aracı olduğu bu kablolar -hatta kablosuzlarağında,ağımıza takılması gereken nice sorular vardı aslında
sevdaya düşmek için.Aşık olmak istemiş miydik?,korkularımız
mı vardı insanların üzerimize ektiği?Soru üretebilmenin bile
cevap teşkil ettiği,karmaşık bir yaşam düzeni içinde neyi
sorguluyorduk ve hala sorguluyoruz biz?Var demek
Güneş,Ay’ın arkasında gökleri kararttığında dahi ne kadar
mümkün olabiliyor şimdi?
Bir sevda gölgesinde tüketiyoruz ömrümüzü,biz-kimimizistemesek de..
O hep sevdi biz-kimimiz- sevmesek de..
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Yok? Yok! Hele bir gör altından ırmaklar aktığında..
Kalan Pirinç Taneleri
22 Temmuz 2008

İki farklı dünya bugün kalemimde, ve kırmızı hatlarla çekili
değil sınırları, ne ülkeler arası bir dünya bu ne de mahalleler..
Kuruyor dünyamız tıpkı bol verdiği günler kadar hızlı..Bir
yanında dünyanın üstündeki “fazlalıkları” atmak için para
harcayan “zahmet çeken” insanlar ve diğer yanında da
bulduğunu ye vücudunda sakla ki olmadığında harcayasın gibi
düşünenlerimiz.. Bu iki dünyanın sınırı belki bir daire içinde
oturanların odaları, duvarları değil ama bir apartman dâhilinde
oturanlar kadar yakın olabiliyor bazen ve bazısında da büyük
kıtaların gelişmişliğinden söz ediyoruz biz.
Yağmurun yağdığı yer doymuyor artık ve üretilen üretildiği yeri
doyurmuyor.Taşınan malların yiyeceklerin ve nicelerinin sahibi
bir dünyanın çocuklarıyız biz şimdi.Üretenin ürettiği tadamadığı
bir dünyaya doğru yolculuğumuz ve aç ile tokların arasında hala
bedava olan bir hava..
Tüh bugün de yemeği çok kaçırdık yankıları boğazın iki
yakasında ve yakanın birinin bir otobüs durağında kaçıracak
yemeği olmayan, buğusu durak camında.
Hayat.. Doğarken seçme şansımız olmayan hani.. Bir zenginin
çocuğu olabileceğimiz gibi Darfur’da bir ailenin de komşusu
olabilme ihtimali de ihtiva eden..
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Herkesin ortak olduğu bir marketten fazla yiyecek aşıranlarız
biz ve sonra yine aşırdıklarımızı kusmak için bir o kadarı daha
alınabilecek kadar da para harcayan..Garip dünyanın bir yerinde
sınav hala devam etmekte… Ve işin garibi o bir yer hala bedava
olan havanın olduğu her yerde..
Niye böyle bir konuya böyle cümleler seçtiğimi çözememekle
birlikte tabakta kalan bir pirinç tanesinin de bir sahibi
olabileceği olması gerektiğini de düşünebilecek bir vicdan ..
Haydi tabaktakinin yarısını paylaşmaktan geçtim kalan
pirinçlerden konuşuyorum pervasızca..Kendimden utanmak için
dahi geç kaldığımı düşünsem de kimi zaman bu cümleleri
kurabilmek bunları düşünebilmek ve bir nebze okuyanlara da
tekrar hatırlatmak üzere…
Tabağın yarısında ki geçtim maalesef ve yine maalesef ki kalan
pirinçlerin de ekmekle süpürülen dudaklarımız arasında ki
masumluğuna!
Vicdan ile yutulan lokmaların tüm güzelliğinin bedava hava ile
bedavaya gitmemesi duası ile..
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Sorun cidden rejim mi?
11 Kasım 2007

Törende, salonda "türbanlı" var mı diye askerler sorar ülke
gerçeğini görmezden gelerek..Ve ardından, bu türbanlı kişiler,
ülke vatandaşı değillermiş gibi dışlanırlar ve askerler dışarıya
çıkarlar..Burası elbette Türkiye.
Haber şu şekilde "Törenin başlamasından kısa bir süre önce
5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şendoğan Karakuş,
salonda türbanlıların bulunup bulunmadığıyla ilgili bilgi aldı.
Tuğgeneral Karakuş, salonda türbanlıların bulunduğu bilgisini
alınca içeri girmedi, salondaki diğer askerler de kendileri için
ayrılan bölümden kalkıp, toplu olarak salonu terk etti. Tören
başladığında üzerlerinde komutanların adları ve ‘Askeri
personel’ yazılı koltuklar boş kaldı.".
Öncelikle haber doğru mu yanlış mı orasını tam olarak
bilmediğimi belirtmek isterim. Lakin doğru da olsa yanlış da
olsa bunlar daha evvelden de yaşandığından ve ileride de ne
yazık ki yaşanacağından kendimce bu konu üzerinden fikir
beyan etmek istedim.
Rejimi tehlikede görenlerin karşına dikilen ilk şey.TÜRBAN..
Aman Yarabbi eyvah ne yapacağız.Bunların sayısı artarsa
halimiz ne olur..Ülkemiz rejimini korumak adına bu kadar
çaresiz. Komik olan taraf ise "türbanın" rejim düşmanı olarak
inatla gösterilmeye çalışılması.
Sorun rejim falan değil. Aslında bu sorun da değil. Pazarlıkların
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üstünden yapıldığı, bir din gereği olmaktan öte siyasi bir
argüman. Bu olaya her iki taraftan bakan kesim için de
başörtüsü -üzülerek- bu şekilde kullanılmakta. Bu elbette benim
görüşüm.
Ak parti bu konu üzerinde çok fazla durmaktan kaçınarak siyasi
rant malzemesi gören bir parti imajından uzaklaşmaya çalışsa da
ülkemde bu çok da mümkün değil.Askerler her an her yerde
başörtüsünü cumhuriyeti içine sindirememiş insanların taktığı
bir obje olarak görmekte ama şehitlerimizin birçoğunu,
cumhuriyetin bölünmez ve değişmez sınırlarını korumak adına
askere gönderen ve yetiştiren türbanlı analar o zaman başörtülü
kişiler olurlar.
Bu ülke vatandaşlarını dışlayacaksınız, onların olduğu yerde biz
yoğuz diyeceksiniz, bunlar rejim düşmanı diyerek olmayan bir
şeyi var gibi göstermeye çalışacaksınız,ondan sonra da ülke
barışı vatan millet bütünlüğü..Kimilerimiz kimilerimizi bizden
görmedikçe -bizden diyerek bir ayırım yaptığımın ben de
farkındayım özür ile-bu ülke de siz biz laik dinci ocu bucu diye
öcüler ve kahramanlar türeyecek ise..Vay güzel ülkeme ki etrafı
aç kurtlarla çevrili iken bir basit keçi koyun sürüsü olmuşuz da
haberimiz yok.
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Facebook ve Arkadaşlık Üzerine
31 Ekim 2007

Eh önceleri sessiz sessizdi ..Sonra ne olduysa bir anda -en iyi
reklam kulaktan kulağa olandır- google.com live.com ardında
youtube u geçerek 3.oldu :).Artık bu anlamda henüz cıvığı
çıkmamış altyapısı güzel hazırlanmış bir site var. (Şu an
cıvığının çıktığını söyleyebilirim)
Kimler nasıl kullanır bilmiyorum. Kız tavlamak için kullananı
da vardır elbet, geyik olsun diye kullananı da ama gerçek
amacıyla kullanılıp cıvığı çıkmasa sanırım daha güzel olur.
Bende bu amaca yönelik ilkokul ortaokul ve lise arkadaşlarını
bulmaya özlem gidermeye ah gidi günler demeye niyetlenenler
safındayım. Kısmen de olsa biraz da bu konuda şanslı olduğum
söyleyebilir.
Özellikle 80 90 arası ve sonrası kuşak bilgisayar ile daha bir iç
içe olduğundan bu noktada çok bir sıkıntı çektiğimiz
söylenemez. Eski dönem okul arkadaşlarımızın nette yeni
hallerini görüp vay be ne kadar değişmiş demek ve aynı şekilde
"ne kadar değişmişsin"leri duyarak aslında büyüdüğümüzü bir
başka dil ile dinlemek sanırım daha bir manidar.
Ben yaş civarı arkadaşlar için fiziksel anlamda fazla bir
değişiklik olduğunu söylemek belki çok doğru olmaz ama 30
′lu
40′lı yaşlara dayanmış kişilerin ilkokul ortaokul arkadaşlarını
görmesi sanırım "ben daha gencim" fikrinin ölmesi için bir
sebep olabilmekle beraber, bunu yeşertecek bir besin de olabilir.
Öyle ki saçları dökülmüş derisi buruşmuş kısmen yüz hatlarında
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çizgiler olan bir ilkokul arkadaşınızı nette bulup da kendi
halinizle kıyasladığınızda ki yüz ifadeniz bu iki durum arasında
hangi noktada olduğunu size söyleyebilecektir.
Böyle bir şey olmasaydı da yolda yürürken karşılaşıp da aaa
sen? demek .. Sanırım daha lezzetli daha heyecanlı olacaktır.
Şöyle ki sanal alemin bir anlamda kimi insanlar için
vazgeçilmez olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, kişi
arkadaşını nette bulur.Aaa sen der, biraz bir iki sohbet ve sonrası
gelmez.Bu genel anlamda böyle oluyor.Şimdi birde 20 sene
öncesine gitsek ve böyle bir şey yaşansa eminim bu kadar soğuk
olmazdı.Telefonlar adresler alınır,uzaksa mektuplaşılır.En
azından ben öyle düşünüyorum.Kim bilir belki de çok duygusal
ya da iyimserim.
Ancak günümüzde arkadaşlık bağından öte kardeşlik ve aile
bağlarının bile artık sorgulanabilir veya tartışılabilir boyutları
artık gözden kaçmamakta. Bu da kötümser bir bakış mı oldu?
Garip ama iletişim imkânları arttıkça yalnızlaşıyor ve başka bir
deyişle, dünya küçüldükçe büyüyor kayboluyor yalnızlaşıyoruz.
Bu konuda benim gibi düşünenlerinin sayısının az olmadığını
takip ettiğim yazılardan yorumlardan ve haberlerden
çıkarabilmek mümkün. Bu garip! Tezat durumla birlikte yine de
hayat devam ediyor.
Unutulmayan uzun soluklu muhabbetlere!
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Din ve Ahlak
21 Ekim 2008

Nadir iki kez aldığım derslerden biri olan ethics dersindeyiz.
(Bu ilk cümle yalanlarla doludur). Konu Divine Command
Theory (Kutsal Emir Kuramı) ve ders içersisinde sorulan peş
peşe ve gayet ters köşe sorular. Dersi sıkkınlıkla dinlemekte
iken bir anda ilgimi çeken bir hal almayı başarabildi ve istem
dışı bende konuya bir yerden dâhil oldum.
Konuya gelecek olur isek, aslında 2 soru ile temellenen bir şey;
Birincisi iyinin kaynağı Tanrı mıdır? Bir diğeri ise iyi vardır ve
Tanrı bir şeyi iyi olduğu için mi ister? Tam böyle olmayabilir bu
kısmı notlayamadan kaçırdım ama anlatmak gerekirse biraz,
şöyle ki Tüm iyilerin kaynağı Tanrı mıdır? Yani bizlerce iyi
olarak bilinen şeyler kaynağını Tanrıdan mı alır? Diğer sorunun
açıklamasında ise iyi zaten vardır ve Tanrı da bunları bizden
kendileri zaten iyi oldukları için mi ister?
Şimdi buradan İslam penceresine geçiyor ve Tanrı kelimesini
Allah ile değiştiriyorum. Olaya ve sorulara İslam penceresinden
baktığımızda ( ki ben de derse tam bu noktada müdahil oldum )
üstteki sorulardan ikincisi Allah’ın her şeye Kadir olması gücü
yetmesi her şeyi bilen olması, ezeli ebedi olması sıfatları ile
çatışmakta. İyi zaten vardır ve Allah bunları bizden ister
dediğimizde Allah’tan daha önce veya onla birlikte olan bir
kavram ortaya çıkar ki bu tümü ile başı olmayan Allah sıfatının
hiç bir kısmı ile uyuşmaz. Bu noktada ilk soru yani iyinin
kaynağı Allah mıdır? Kısmına gelmek gerekirse, buna kendi
cevabım şu şekilde olmuştur. İyiyi ve kötüyü yaratan Allah’tır
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ve biz İnsanlar irade sahibi bireyler olarak bunlar arasında tercih
yaparız. Hemen ivedi bir soru Allah kötüyü de yarattı ise o halde
Allah kötü müdür?
Bir şeye iyi diyebilmek için, bir de kötü tarifi olması gerekir mi?
Eğer öyle ise kötü olan bize iyiyi gösterdiği için aslında iyi bir
şey midir? Bu son soru bence fazlası ile önemli. Musibetten ders
çıkarmak gibi bir şey. Kötüyü gör ki iyiyi bilesin durumları.
Buraya kadar ki kısmı kısa bir özet geçmem gerekirse yazdığım
bölümden çıkarılacak özet, ahlâkın temelinin dine dayandığıdır.
Buna inananlar olmakla birlikte tamamen inanmayanlar karşı
çıkanlar da olabilir. Ve bir an inanmayanlar tarafına geçip şu
soruyu soruyorum. Bir ateist dine inanmıyor ise Ahlaki
değerlerden yoksun mudur? Yalan söyler hırsızlık yapar kötülük
yapar çalar öyle mi? Kuşkusuz Hayır. Bir ateist de kendince
ahlaki değerler oluşturabilir. Öyle ise madem Din ahlâkın
temeli, temeli olmayan bir şeyi nasıl sonradan oluşturabiliriz?
Bu soru cevaplanması gerekenlerden.
Bir başka pencereden, din eğer Ahlaki değerler için bir temel
oluşturmuyorsa yani Kur’an da yazılanlar (hırsızlık yapma, zina
yapma, içki içme, faiz yeme, vs vs) bizlere rehberlik etmiyor ise,
dünya üzerinde bir genel ahlak ve ilkeler bütününü
oluşturmuyor ise, burada yazılanlar yanlış mıdır? Eğer Allah’ın
dedikleri tümü ile doğruysa ki Allah’a inanan (iman eden) bunu
kabul etmiş demektir, öyle ise hem iman edip hem iyinin (temel
ahlaki iyi kavramlarının) kaynağı Allah değildir diyebilir miyiz?
Yine ders içinde geçen bir başka problem, Allah her şeye gücü
yeten ise, bizlere her zaman iyiyi yaptıramaz mı? Ya da iyiyi
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değiştirme gücü yok mudur? Varsa, iyi, genel kabul görmüş bir
iyi olmaktan çıkar mı? Bir önceki dinde iyi olan bir sonraki
dinde kötü olabilir mi? Bu sorulara da “Tevhid’e” gidebilmek
için yanıtlar vermek gerekli.
Hocanın sorduğu bir güzel soru Allah Hz İbrahim’e bana
oğlunu kurban et dedi ve Hz İbrahim’de oğlunu kurban etmek
için bıçağı boğazına çekti, eğer şimdi bize Allah böyle bir mesaj
iletse (buna benzer) ve dese ki şu insanları kulluğunun gereği
olarak hemen şimdi öldür. Benim kulum olduğunu bana göster
dese bunu yapar mıyız? Ya da Allah bizden böyle bir şey ister
mi? Bu noktada aklımızı mı kullanırız? Yoksa ilahi emri
sorgulamadan dinler miyiz? Peygamberler nasıl yapmışlardır?
Aklımızı kullanıyoruz desek dahi, bu, Allah’ın dediğini
yapmamak anlamına mı gelir? Aklımız bize bu insanları
öldürmelisin mi der?
Bu konu üzerinde gerçekten türetilebilecek birçok soru var. Ben
çıkışı şu şekilde buldum. Bir noktada aklımıza bir yerde dur
demez isek sonu gelmeyen sorularla Hâşâ inkâra kadar
gidebiliriz. Bir yerde (aklımızın ötesini kesmediği yerde)
durmalı, Her şeye gücü yeteni, Zamanın ötesinde olanı,
Zamanı yaratanı
düşünmeli.
Tıpkı
ruhlar
hakkında
peygamberimize sorduklarında gelen ayet gibi (”Ve sana ruh
hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir
şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.”) İsra /85
Toparlamak gerekirse Din ve Ahlak arasında birebir bağlantı
olduğunu ilişki olduğunu düşünenlerle birlikte bunların
birbirinden bağımsız olduğunu düşünenlerde mevcut. Tercih
sizin. Hiç zamanı yaratan bir Tanrı düşündük mü? Bunu
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aklımıza sığdırabildik mi? Zamanı yaratmak? Nasıl bir şey?
Tavsiye ederim Ara ara düşünün.. Dehşete düşmemek mümkün
değil.
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Özlemi gözlemek
7 Kasım 2007

Yine patlamış mısırın son anları gibi dopdolu ve yine yazmak
ister içinden geldiğince. Özlemek ister gözlerinde ve sonunda
öylesi bir özlem olmalıdır ki bu gözlerinde özleneni, unutmalıdır
satırlar, gönül kitabında.
O kadar çok seversin ki .. Sevdiğin dahi anlamaz tattığın
acıyı.Sevdikçe acır ,kanar gönlün bazen..Yo hayır sevdikçe
üzülmek nasıl olurun şaşkınlığını atmalı önce beden.Var elbet
anlatacak açıklamaya bir çok neden.Sevdikçe ağlarsın hani hiç
oldu mu bilmem..Aşık olursun ara ara ilk günlerin heyecanını
kıskandırırcasına ve yine ağlar yine sızlar bedenin gözlerinden
önce.
Gözleriniz hiç özledi mi bedeninizden önce..Bilmiyorum..
Yoksa hep özleyen gözler miydi? Gözlenen olmamanın -belki
de olamamanın-verdiği tatlı bir acımıydı tadılması gereken ve
yine yoksa acı, gözlerin ta kendisi miydi?
Hiç özledin mi sevdiğini o her gün yanında iken.. Hangi
yaşanmış satırları çağırmaktaydı yüreğin bunca yazılmış
sayfalar arasında..Umutla kuru gül yaprağını arama uğraşında
mıydı gözler.. Yoksa özlenmesi gereken satırlar bulma telaşında
mı?
Çok seversin ve kalbin acır en umulmadık zamanda.. En güzel
en mutlu günlerinde ağlarsın sebebini arama zahmetine dahi
düşmeden.Çünkü o kadar içtedir ki kaynağı tuzlu
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duyguların,sorgulamazsın nereden çıkışlı olduğunu..Gümrüklü
müdür? O da bilinmez.. Uğramış mıdır kalbine kim bilir..Her bir
damlanın vergisi akamayan yaşlar mıydı gözbebeğinin yanında
komşu..
Özlemek istersin, günleri, sohbetleri..gözlerinle.. Ve gözlersin
bu gününü..Karşılaştırılan iki farklı zamanda ortak satırlar
ararsın .. bulamazsın.. ağlarsın.. vergisi çoktur bu ağlayışın ve
bilmez tüketicisi..Oysa nice zahmetlerle paketlenmiştir..Ve
tuzlanmıştır bozulmasın diye.. Çoğusu beklese de gümrük
muhafaza da bir kaçı kaçmayı başarmıştır. Lakin gideceği yeri
bilmeyen damlaların zordur geri dönüşü.. kapıda bekleyen
kirpikler kızgındır vergisiz duygulara..
Her duygunun bir vergisi olmalı mı bilinmez.. Ama çok
seviyorsan eğer ağlamaya mahkumsun..Ve Mevla aşkı ile
sonlandırsan da aşkını..Sen yine ağlarsın..Vergisiz duygularla..
Özlemi gözledin mi hiç? Garip ama, sevdiğinlesin,
gözlerinlesin..tüm bunlara rağmen..özlemi gözledin mi hiç..
Bilinmez..
Özlemek karıştırmak gibidir bir bulmaca sözlüğünde
bulamadığın kelimeleri..Şimdi hissedemediğin duyguları ararsın
sözlükte..ve yine g ile başlayan kelimelerdesin..Önce
gözlersin..sonra görür gözlerin.. ve sonra ıslanır..
Ahhh diye uzun bir karmaşalar bütününe uzanmaktır,sarmaktır
hepsini özlemek.. Ardı ardına gülüşen kelimelerin verdiği tadı
arasa da dilin.. Konuşmak istemez hatırladıkça.Belki de içinden
gelmez kim bilir..
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Oysa daha konuşacak çok kelimeler vardır..
Vardır dinleyeni bulur ise gözlerim..
Gözlerim günleri sabırlar arasında..
Arasında olmalı kuru gül sayfaların..
Sayfaların mürekkebi kurumadan gelmeli..
Gelmeli sevdalım bu yarayı görmeli..
Görmeli aşkını vergisiz duygularla..
Duygularla sevmeli, gözlemeden özlemi.
Vergisidir duyguların
Bu üstte yazılanlar..
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Demokrasi ve Dtp
4 Ekim 2007

PKK’ya terörist demeyip, onlar kardeşimiz diyenleri muhatap
almayız. Bu sözler Başbakanımıza ait. Eğer ileride "duruma
göre" davranmazsa ve arkasında durursa bu söyledikleri bence
oldukça önemli.
Avrupa Konseyi’nde konuşan Gül’e de Kürt sorunu üzerine
birçok doğrudan ve dolaylı soru geldi, mümkün olduğu kadar
yuvarlak ve özelden çok geneli kapsayan cevaplar verilerek bu
sorular geçildi iyi bir devlet adamı dili ile. Ülkemin en büyük
sorunu tek ve çözümü başkalarına kalmış bir sorunu olarak mı
gözüküyor Avrupa’dan yoksa öyle mi gösterilmek isteniyor bu
da farklı bir boyutu elbet.
Siyasi bir şiddet ile aslında Dtp genel anlamda meclisten
dışlandı. Meclis’in açılışında ki ilk iyimser söylemler şimdi
farklı zeminlere taşındı. Seçimlerden sonra demokratik
taleplerimizi ileteceğiz görüşlerinin yerini, Abdullah -isme
saygım olduğundan büyük harfle başladım kişiye değil- öcalanın
cezaevinde ki durumunu sorgulama aldı.
Baştan beri Mhp’nin tavrında ve uzak duruşunda bir değişiklik
olmadı, ancak Ak Parti’nin bu parti ile nasıl bir diyalog içinde
olacağını tam da kestiremiyordum. Ama başbakanın üsteki
cümlesine bakacak olur isek sanırım Dtp meclis içinde sadece
fikirlerini söyleyen bir parti olmaktan öteye geçemeyecek. Bu
fikirlerin de ne kadarını kürsüde dillendirebilecekler o da ayrı
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bir gündem konusu. Fikir yelpazelerini açtıklarında içinden
hangi kelime ve söylemler dökülecek izleyip göreceğiz.
Uzun bir maraton, daha 5, referanduma göre 4 sene bu insanlar
birlikte bu çatı altında kalacaklar, bu uzun süreçte neler yaşanır
siyaset hangi sonuçları önlerine getirir elbet bilinmez ama
başbakanın bu kadar kesin konuşması, benim bu cümleyi
ezberlemem için yeterli bir gerekçe. Bakalım ileri de fikirleri
değişecek mi? Muhatap alacakları mı? Siyaset bu her şeye gebe!
Buradan tekrar görüyor ve fark ediyoruz ki demokrasi dediğim
şey sadece bir makyaj. Bu bizim ülkemizde değil, bence
kendilerinin en ileri medeniyet olduklarını söyleyen ülkelerin
tümü için bile böyle. Devletle rejim çatışma noktasına
geldiğinde yahut demokrasi tehlikeli! olmaya başladığında
hemen silinebilecek kadar kalitesiz bir makyaj. Gerçek bir
demokrasi olması ve yaşanması, sadece ideal olandır. Oysa
hakikat, bunun sadece bizlere gerektiği zamanlarda yaşandığını
söylüyor.
Ne kadar ihtiyaç o kadar demokrasi, peki bunu verenler kim?
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İslam’ı anlamak
19 Aralık 2007

Hz. Mevlana’nın Mevla’sına kavuşmasının 734. yıldönümünde
ölebilmenin, ölmeyi istemenin verdiği lezzetin ne demek
olduğunu az da olsa anlama gayretine düşmemiz dahi benim
bizim açımızdan iyi bir kazanç oldu diyebilirim.
Başbakanın konuşmasında söylediği yüksek dil tabiri ile aslında
günümüz ve ötesinin çok öncelerden yazılmış reçetesine bir
başka kaynaktan aracılığı ve yorumu ile erişebilmenin verdiği
bu güzel topraklarımız ve insanlarımız için gerçekten çok büyük
bir kazanç. Barış ve İslam her ne kadar aslında tek bir kelime
iseler de 11 Eylül “Gerçeği”nden sonra bu kavramı İslam ile
birlikte insanlara anlatmak oldukça güç ve inandırıcılığı az olan
bir hal üzere gelişti. İslam’ı dünyaya anlatan kaynakların bu
güzel dini yanlış yorumlayıp yaşayanlar tarafından
sahiplenilmesi ile bu İslam korkusu dedikleri hadise belirgin bir
hal aldı. Ancak Peygamber yaşantısından ve İslam
büyüklerinden alınan zerre miktarı kadar insanlık erdemi ile
bunun hiç de böyle olmadığını insanlara göstermek elbette
mümkün. Bu netice ile Hz. Mevlana -belki isminin önüne Hz.
yazdığımız için şu an bize kızabilecek tevazu sahibi mübarekİslam’ın anlatılması ve doğru yorumlanması açısından günümüz
problemlerine ve ahlaki değerler sistemine de bir şifa olabilecek
büyük bir değerler bütünüdür. Peygamberimiz yaşantısını
mümkün olduğunca tüm ahlaki değerleriyle bugüne bir anlık
dahi aktarabilecek olsak dünya bu büyük temizliği üstünde
barındıramayacak kadar kirli bir halde olduğundan bu güzel
nimetten yararlanmamız da uzun süreli olmayacaktır.
74

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

Aile bağlarının insan-insan, kadın-erkek ilişkilerinin artık iyice
çirkin bir hal aldığı ahlaki değerlerin mide kaldırmaz bir hale
doğru hızla sürüklendiği bu “kaçınılmaz” çağda üstelik tüm
bunları kötü kabul edip gerici ve örümcek kafalı olduğunuz bir
dönemde ahlak gibi “garip” bir kavramdan bahsetmek ne kadar
doğru bir açılım olacaktır. Müziği ruhumuza gıda televizyonu
ise evimizdeki arkadaşımız yaptığımız bir zamanda insan
aslında ne kadar da uzak bir canlı gibi gelse de bize, gönül
aynamızda kendimizi görebilme erdemini henüz yitirmediysek
çok da geç sayılmaz sanırım. İslam bu noktada hem ruhunuza
gıda hem evinize huzur hem gönlünüze arkadaş olmak gibi
birçok önemli parantezi layıkıyla dolduracaktır. Bana seni gerek
seni gibi aklımızın dahi almayacağı bir anlayıştan, milli
piyangodan kazanacağımız paraları saatlerce hayal ederek boşa
vakit harcadığımız bir anlayışa sürüklendiğimiz bu zaman
diliminde uyumak uyanık kalmaktan daha değerli değil
midir.1400 sene evvelinden bahsedilen bu tanımlama şimdi ne
kadar da doğru ve anlamlı bir hale gelebildi. O zamanın
sahabeleri namaz kılmak oruç tutmak varken uyumak uyanık
kalmaktan nasıl daha hayırlı olur gibi düşünürken, günümüzde
bir gözümüzü her ne tarafa çeviriyorsak bir haramla karşılaşma
gerçeğinden kaçamayacak bir hale geldiğimize göre uyumak
gerçekten de uyanık kalmaktan daha değerli değil mi?
Dünyaya Mevlana’nın baktığı bir pencereden bakabildiği o göze
bizim sahip olmamız ne derece mümkündür. Bunu kendimizi
alçak görmek ezmek ve yapabileceklerimize bir set çekmek için
söyleyemiyorum. Sadece ne derece mümkündür diye sorarak bu
bakışa sahipliğin derecesinin bu gün ne düzeyde olması
gerektiğini merak ediyorum. Bugün dünyalık menfaatlerden
sıyrılıp tamamen arınmış ve ölmüş bir nefisle yaşamanın ne
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kadar mümkün olduğu elbette hepimizin kendi yaşantılarıyla
farklı cevaplar verebileceği bir göreceli sorudur.
İslam’ı öcü gibi gösterenlerin şimdi Müslümanlara sevimli gibi
gözükmelerini de anlamaya çalışmıyorum aslında. Bizim
dostlarımızın sadece ancak ve ancak inananlar olduğu
gerçeğinde kaldığım zaman bunun anlaşılması gereken bir yanı
da yok gibi. Dünya’yı tarla, sınav yeri, sabır yeri, görenin şimdi
sorarım size ne işi olur tüm bu dünyalık işlerle. Dolar yükselir
mi sorusu ne anlam ifade eder böyle bir kapıdan geçen zat
için?..Yahut şu arabadan benim de olsa, benim niye bir evim
yok, gibi madde üzere kurulmuş binlerce soru..
Bir hikaye ile bitirelim..
Mesneviden alıntıdır.( kısacık özetle)
Bir zat bir verene 10 verileceğine o kadar iman eder ki kendince
bunu sınar.
Evinde 2 ekmeği vardır bunları birine verir başkada hiç yiyecek
bir şeyi kalmaz vakitler geçer yiyecek gelmez.. Ancak
geleceğinden emindir ve sabırla bekler.
Bir gün bir kişi 18 ekmek ile kapısına gelir adam sevinçlidir
ancak niye 20 ekmek gelmedi diye getiren kişiye sorunca
Ekmekleri getiren kişi şaşkınlık içerinde gelirken 2 ekmeği ben
yedim der.
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Sıradaki “Beklenenler”?
2 Eylül 2008

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimselere yedirmeyeceğini
söyleyen partide bir yolsuzluk istifası.
Yıllardır o ya da bu parti benzer söylemlerle geldi geçti ve ne
yazık ki gelecekte. Basında internet portallarında haber şu
şekilde geçiyor: Ve beklenen oldu Şaban Dişli istifa etti. Hemen
sorasım geliyor madem beklenen buydu yani yolsuzluk
yaptığına dair çok kesin belgeler olan bir kişi bu partiden istifa
eder etmeli görüşü hâkimdi de neden bundan önce birçok
belediye başkanı veya birçok partili için “beklenen” olmadı yani
gereği yapılmadı?
Amacım şimdi oturup da bu partide yaşanan yolsuzlukları
araştırmak incelemek ortaya dökmek elbette değil bu parti değil
bir başkası olsa- herhangi biri istisnasız- onlar da ülkemin bu
deniz malını afiyetle yiyecek ve yedireceklerdi. Bu eleştiriye
daha partiler üstü ve siyaset penceresinden bakmak gerekir
sanırım. Ülkemin değişmez rejimi sebebiyle bizler yine bu
insanları iktidara getireceğiz ve hadi bizi yönetin diyeceğiz.
Yolsuzlukla yoksullukla mücadele etmeyi görev edinmiş sayısız
iktidar geldi geçti. Herkesin evi olacak diyenleri de gördü bu
millet ve yaşımın genç olması nedeniyle göremediklerim
kitaplardan okuduklarım..Kısacası daha birçokları Ha halkım
inandı mı hayır hiç sanmıyorum ama birilerinin ülkeyi
yönetmesi gerekliydi ve oy verdiler..Her gelende bir şekilde
yedi yedirdi. Zenginleşti yatları katları gemileri arsaları villaları
oldu.
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Avrupa’nın birey ve ülke tabanlı ahlaki değerlerini çoğu zaman
ezer küçümser sevmeyiz öteleriz. Ama basit bir yolsuzluk
iddiasıyla dahi koltuğunu terk etme erdemini gösterebilen
“medeni” insanların yaşadığı bu ülkelerden gelişmekte olan biz
taraflara geldiğimizde hakkında mahkemeyle sabit bir karar
çıkana kadar direnenlerin dahi olduğunu gördük ve yine ne
yazık ki göreceğiz de.
Ülkemin kirlenmiş siyaset düzleminin bir yeni güven altyapısı
ile inşa edilmesi gerektiği muhakkak ancak bu nasıl olur onu
bilmiyor tasvir edemiyorum.Yine dileklerle umutlarla dualarla
bir yazımı daha bitirmek üzereyken aslında bir yandan ironik bir
şekilde başka çarem olmadığını da düşünmüyor değilim!
Bu yazının dileği duası da şöyle olsun o vakit. Ülkemde
yolsuzluk yapmayan çalmayıp çırpmayan erdemli şerefli
namuslu ahlaklı ve hepsinden önce insan sıfatına layık
yaratıkların siyasete soyunması dileğiyle.
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22 Temmuz ve Bugün
13 Temmuz 2008

22 Temmuz sonrası başbakanın partisinin merkez binasında
yaptığı konuşmaya ve bugün gelinen noktaya kısa bir
değerlendirme..
%47′nin partisi olmayacaklarını ve geriye kalan ve aslında
çoğunluk olan 53′ünde taleplerini dileklerini, endişelerini ve
ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen bir 22 temmuz
gecesinden bugüne baktığımızda söylenenler ve yaşananların
birbirini tutmadığı birbiri ile örtüşmediği aşikardır.
Gerilimli bir Cumhurbaşkanı seçim süreci ardından velev ki
diye “verilen start” sonrası gelinen bu aşamada parti kapatma
ergenekon savcılar paşalar hukuk yargı savaşları demokrasi gibi
birçok terimin iç içe girdiği bir sürecin ne şekilde
sonuçlanacağını elbette şu an için kestirmek çok mümkün değil.
Ancak
parti
kapatılırsa
veya
kapatılmazsa
diye
belirtebileceğimiz iki yollu bu dava sonunda her ne şekilde
olursa olsun ülkenin şu an ki ekonomik durumunu göz önüne
aldığımızda Türkiye her şekliyle kaybetmiştir.
Cumhuriyet sonrası bir türlü oturamayan devlet millet
kaynaşması ve kendi içimizde sürekli var olan iç çekişmeler
bugün de hala devam etmekte.Öyle görünüyor ki maalesef
kıyamete kadar edecekte..Sanırım bu Osmanlıdan aldığımız bir
miras olsa gerek.
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Halkın partisi merkez parti olma yolunda kendine hedef koymuş
ve her şey Türkiye için diyebilecek kadar da kendine güvenen
ve kendinden emin bir partinin genel başkanı son mkyk
toplantısında “İnsanlar fani, kurumlar da fani. Bugün olabilir,
yarın olmayabilir. Ama bizim ilkelerimiz var. Biz bu ilkeler
üzerinden hayatımızı sürdürmeliyiz” der iken, ister istemez
neymiş bu ilkeler diye de sorasım gelmiyor değil.
Zenginlerin daha zengin olduğu ve fakirin ise daha fakirleştiği
kısaca terimsel olarak makasın daha da açıldığı bir ülkenin
evladı olarak Akp yanlısı tüm iş çevrelerinin fazlası ile
zenginleştiğini söyler isem sanırım hiç de yanılmış olmam.
Başbakanın Temmuz seçimlerinin hemen arkasından yaptığı o
müthiş konuşmadan bu güne bize nasıl bir miras kalmıştır.
Söylediklerinin ne kadarını sağlayabilmiştir? Evet, bugün yine
bir seçim olsa büyük olasılıkla yine tek başına iktidar olması
muhtemel bir partinin genel başkanı bu sonucu kendi partisinin
veya hükümetinin başarısı olarak mı görmektedir? Yoksa bu
sonuç muhalefetin yetersizliğinin, beceriksizliğinin ve aynı
tabana hitap edecek güçlü bir başka liderin olmayışından mıdır?
Bu noktada bir kaç kelam da Şener hakkında söylemem
gerekirse kendisinin etik açıdan çok ama çok geç istifasını
vermesi her ne kadar eksi puan oluştursa da, Ak parti karşısında
yine aynı tabandan çıkmış birinin muhalefet edebilecek olması
adına yanlışları dile getirebilecek biri olması adına kendisine bu
yolda başarılar. Ancak umarım sonu Sayın Mumcu gibi olmaz.
(Bu yazı kitaba eklenirken sonunun Mumcu gibi olduğu
gerçeğini bir dip not olarak eklemek isterim.)
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Aynı devletin aynı istatistikleri ile farklı sonuçlar çıkaran bir
siyasetin içinde yaşıyoruz. Biri ticaret hacminden milli gelirden
ihracattan bahsederken, diğer taraf cari açıktan, borç stokundan
bahsetmekte ve bu sıkıcı oyunun ülkemize de hiçbir faydası
olmadığı ortada. Rakamlar üzerinden gelecek siyasi kazanım ne
ola ki?
Ülkem insanının demokrasi dışı müdahalelilere karşı tepkisi,
mağdurdan yana olmuştur. Şimdi bir kaç cümle parti kapatma
davası adına edecek olur isek, şu an petrolün acaba 200 olur mu
söylentileri ile geçtiği bir ekonomik ortam içerisinde ekonomi
konuşması gereken bir ülke siyasetinin parti kapatmalarla
uğraşıyor olması sonucu ülkemizin ileriye doğru tek adım dahi
atmasına hizmet etmemektedir. Bu süreç sonunda rahatlıkla
söyleyebilirim ki sonuç kapatma olsa da olmasa da kaydeden
Türkiye olmuştur ve kazanan ne şekliyle olursa olsun yine
Akp’dir.
Hiç bir istatistiksel ve bilimsel araştırmaya dayanmadan ve az
bir yanılgı payıyla söylemem gerekirse - ki bunu Akp
yöneticileri de söylüyor- bu partinin alabileceği oy 25 30 arası
bir rakam civarıdır.Ancak zamları enflasyonu faizi ekonomik
göstergeleri değerlendirmesi gereken Baykal Ergenekon
avukatlığına soyundukça ve - göstergeler hakkında değil de Akp
üzerine konuştukça oylar 35 45 aralığında gezinmekte..
Bir an için kapatma davasının konuşulmadığı ve Ergenekon
avukatlığını üstlenmemiş bir muhalefet düşünelim. Her gün
ekonomi konuşulduğu, sosyal adalet konuşulduğu, gelir
dengeleri, alım gücü gibi parametrelerin değerlendirildiği
anayasal reformun tartışıldığı bir ülke düşünelim. Bunların tümü
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altından Akp’nin kalkması mümkün değildir. Ama işine gelen
bir kaç gündem üzerinde daima durarak ve gerçekleri bu
gündem ile gizleyerek, halkı parti kapatma eylemi üzerinde
tutmakta ve tüm bu gerçekleri gözler ardına itmektedir. Bu
kısmı özetlemek gerekirse rahatlıkla söyleyebilirim ki, parti
üzerine değil de laiklik üzerine değil de rejim üzerine değil de,
yürütme eylemleri üzerine konuşulduğu her an Akp puan
kaybetmeye mahkûmdur. Ancak bunu henüz kavrayamamış
Baykal ile bu çok mümkün gözükmemektedir.
Yeni anayasa çalışmaları bende ilk başlarda büyük bir heyecan
yaratmıştı ve aslında halkın çok büyük bir bölümünün de bu
noktada beklentileri olduğu apaçık. Büyük kısmı diyorum çünkü
anayasa değişikliği ile rejimin değişeceğini savunanların da
olduğu bir ülke aynı zamanda burası. Ancak başörtüsü sorunu
ile gelinen nokta ardında ve anayasa mahkemesinin verdiği
“siyasi” karar sonrası bu çalışma da öylece kalmıştır. Akp
birçok noktada yapılması gerekeni değil yapması gerekeni
yapmıştır. Yapılması gerekenler ile partinin yapması gerekenler
22 Temmuz’dan bu güne bir hayli değişmiştir. Ab yolunda
atılması gereken adımlar, istihdam üzere hazırlanması gereken
programlar, tarım politikası, enerji politikası, yargı reformu,
sosyal güvenlik çalışmaları, Irak problemi, Kıbrıs ve Ab süreci
gibi birçok önemli ana başlık dururken önce başörtüsü ardından
parti kapatma ve sonrasında derinleşen Ergenekon ile bu kısır
döngü dâhilinde seyretmekteyiz.
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Adalet kime ne için lazım?
15 Eylül 2007

Adalet; yaşam ve bunun en önemli unsuru insan için
vazgeçilmez bir kavram. Olması muhakkak olan. Bir şekilde kişi
örgüt kurum veya devletlerce korunan ve sürdürülen.
Adalet hakkında kitaplarda birçok tanımlar yazıyor.-Adil
davranma ilkesi, dürüstlük, eylemin ahlâksal akla uygun olması,
hakkın hüküm sürmesi-gibi. Adalet kavramını aslında ahlaksal,
akla ve vicdana uygun olanın uygulanması olarak toplumsal bir
kalbi
sözleşme
olarak
görebiliriz
sanırım.
Adalet denildiğinde aklımıza hemen şeklî bir adalet anlayışı
gelse de aslında bu kavramın sadece mahkeme koridorlarında
yaşamadığını görürüz. Evimizin içinden sokağa oradan mahalle
şehir ülke ve dünyaya uzanan ve akıl ve vicdanlarda insanlığın
en başından beri her zaman yer etmiş bir yaşam öğesi olduğu bir
gerçektir.
Adalet denilen bu öğe bir ucundan da cezalandırmak ile
ilişkilendirilebilir. Bu ceza kişinin özgürlüğünü kısıtlamak
olabileceği gibi, maddi yahut tamamen toplumsal ortak bir
vicdanla alınmış bir sosyal yargı ile gerçekleşiyor da olabilir.
Adaletin kime ne için lazım olduğu noktasına konuyu taşıyacak
olur isek, özünde adalet herkese hakların eşit dağıtılması ve
kullanımına izin verilmesi açısından elzem. Bu kavram kişilerin
maneviyatında oluşabilecek onarımı zor hasarlar bırakmaması
için birebir veya çoklu ilişkilerde her zaman akıl ve kalbimizin
bir yerinde mutlaka bulunması gereken bir sosyal belge.
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Günümüzde adalet ekonomi ve siyasal kararlar ile de oldukça
ilintili. Toplumsal ya da kimilerince bölüştürücü adalet olarak
anılan, bireylerin hak ettiğini, payına düşeni alması özünde
vicdanlara hitap etse de. İnsanoğlu bir yandan da egoist ve hepsi
benimci ruhunu gizleyemeyebilir. Bu durum da ister istemez
ekonomik
adaletin
sağlanması
açısından
güçlükler
oluşturmaktadır. Herkesin eşit bir maddi zenginlikle hayat
sürebilmesi bir ütopya da olsa kulağa hoş gelen bu kelimeler
toplumun
fakir
ve
işçi
kesimleri
tarafından
benimsenebilmektedir. Bu nokta, adalet ve siyasetin de bir
şekilde
kesişim
noktasını
oluşturur
ister
istemez.
Adaletin bireyin zemin olduğu bir toplumsal yapıda taşıyıcı bir
malzeme olduğunu söyleyebilirim sanırım. Geçmişten
günümüze çıkan birçok isyanda adaletsizlik önemli bir tema
olmuştur.
Dünya üzerinde adaletin tam olarak sorunsuz işlediği ve
vicdanlarda soru işareti oluşturmayan bir yaşam kıtasına sahip
olduğunu düşünmüyorum. İşin aslında bakacak olur isek
bizlerde bunun için çokça çaba sarf ediyor değiliz.
Adaletin kime ne için lazım geldiğini söylemek yerine kimlere
adalet yaramaz bunları yazmak, kelime israfını önlemek adına
sanırım daha doğru bir karar olacaktır. Adalet, kapitalist bir
düşünce sistemi içinde sermayeyi insandan üstün tutan kimseler
için beyhude bir söylemdir. Burada sosyalizm komünizm
bağlantıları kurmak isteyenler için, bu söylemimi İslam’da
adalet
zeminine
yerleştirdiğimi
belirtmek
isterim.
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Kişinin kendisini birey olarak diğer kimselerden üstün tutması
durumunda da adalet kavramanın laf-u güzaf olduğu
söylenebilir.
Şimdi yazarken düşündüm de, sanırım adaletin gerekli olduğu
kimseleri yazmak daha bir tasarruflu olacak imiş!
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Bilgisayar ve Net Güvenliği
3 Aralık 2008

Gerek bireysel gerekse de kurumsal anlamda internet ortamı,
uzağı yakın eden bir gerçek ve hızlı etkileşim ve bilgi transferi
konusunda da son yüzyılın en büyük buluşlarından biri olarak
karşımızdadır.
Gelişen teknolojik araçlar ile küçük ve daha dinamik bir hal alan
dünyamız, günümüzde neredeyse tüm ticari faaliyetlerde
internet alt yapısını kullanmaktadır. İnternet artık hepimizin
evlerine giren, sınırsız bir bilgi kaynağı ve/veya çöplüğü
olmuştur. Elbette böylesine paylaşılan bir altyapıda güvenlik
sorunu oluşması da kaçınılmaz bir gerçektir.
Kurumsal anlamda büyük ve ciddi şirketler, sadece net güvenliği
konusunda bile bir departman(bölüm) kurup bu alanda birçok
kişiyi istihdam etmektedirler ve net üzerinden gelecek güvenlik
sorunları ve akabinde oluşabilecek ticari kayıpları da minimize
etmek için para harcamaktadırlar. Net güvenliği elbette ticari
olarak bakıldığında kurumsal anlamda çok ama çok önemli
olmakla birlikte kişisel anlamda da önem taşımaktadır. Her an
elimiz altında olan bilgisayarlara biz haberimiz yokken birebir
ya da uzaktan temas sağlanarak normal şartlarda asla farkında
olamayacağımız küçük ajan programlar ile tüm özel hayatımız
yanında ayrıca banka hesapları kredi kartları bilgileri gibi bizi
maddi anlamda sıkıntıya sokacak birçok bilgi de elimiz altından
kayıp gitmektedir.
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Bu noktada yazıyı, öncelikle kurumsal ve kişisel anlamda alt
başlıklara ayırıp daha sonra bireysel bilgisayar kullanıcılarına
yönelik yıllardır edindiğim tecrübeleri, yaşadığım ve
karşılaştığım problemleri de göz önüne alarak net ortamında ya
da değilken alınabilecek önlemleri yazarak noktalayacağım.
Kurumsal olarak bakıldığında büyük bankalar, ticari web
siteleri, milyon kişi düzeyinde kullanıcı barındıran forumlar,
kredi kartı banka hesabı bilgisi saklayan siteler, özel bilgilerimiz
ile beslediğimiz kişi etkileşimli arkadaşlık ve iletişim portalları,
kötü niyetli kişilerin ya da organizasyonların sürekli hedefi
olmuş ve olacaktır da. Siber savaşların yaşandığı günümüzde
kimi zaman ekonomik çıkarlarında ötesinde kullanıcı veya kişi
veri bankası oluşturmak adına bu sitelerin veritabanları sürekli
tehdit altındadır.
Özellikle ticari olarak bakıldığında kredi kartı ve banka hesap
bilgileri barındıran siteler ilk göze çarpan hedefler olmakla
birlikte, bugün mail bilgilerinin dahi satıldığını düşünecek
olursak, milyon kişileri üye olarak barındıran forumların da bu
ticari pastadan payını alması gayet normaldir.
Kurumsal noktada şirketlerin bir kısmı, önceleri illegal yollarla
çalışan ve kendini bu noktada geliştirmiş kişilerle dahi
çalışabilmekte ve bu kişilerin teknolojik saldırı noktasında
deneyimlerinden bile yararlanmaktadırlar. Bunun dışında net
güvenliği konusunda kurumsallaşmış ticari şirketlerle çözüm
ortaklığına giden, ya da bireysel olarak net güvenliği konusunda
personel istihdam eden şirketler bulunmaktadır. Net güvenliği,
üstte saydığım kurumsal yapılara sahip olan tüm firmalar ve web
87

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

sitesi sahiplerince bir şekilde daima öncelikli olarak
düşünülmesi ve dikkate alınması gereken konulardan biridir.
Kurumsal yapılar bir şekilde bu sorunlarını zaten profesyonel
anlamda ya başka şirketlerle paslaşarak çözmekte ya da kendi
bünyelerinde bu soruna çözüm oluşturmaktadırlar.
Burada bizler, birey bazlı(tabanlı) kullanıcılar olarak nelere
dikkat etmeliyiz ve nelerden kaçınmalıyız? Yazının bundan
sonraki bölümünde bu konulara değineceğim. Net güvenliği
elbette
önemli
ancak,
bireysel
olarak
bilgisayarlarımıza,taşınabilir
veri
depolarımıza
direk
erişebilecek insanlara karşı da yerel olarak önlemler almak da en
az net güvenliği kadar ehemmiyet arz etmektedir.
Nette dolaşırken yapılması gereken ve/veya alınması gereken
önlemlere geçmeden, bilgisayarımıza netten bağımsız gelecek
saldırılara ve özel hayatımızı etkileyecek olaylara karşı birkaç
önemli gelişmeyi yazarak başlayalım.
Teknik Servisler:
Bilgisayar kullanıcılarının artması ve bilgisayar konusunda
gerek donanımsal gerekse de yazılımsal olarak yeterli bilgilere
sahip olamamaları ile birlikte teknik servisler, bilgisayar bakım
onarım merkezleri her yerde yerini almıştır. Bilgisayarlarımızı
teknik servislere vermeden önce ilk sormamız gereken soru, bu
kuruluşa güvenip güvenmediğimizdir. Güven noktasında sizde
olumlu bir iz bırakamayan bir teknik servis sizlere daima soru
işaretleri yaratacaktır. Şöyle ki;
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Bilgisayarı servise vermeden önce sildiğinizi düşündüğünüz
özel video ve fotoğraflarınız, kişisel bilgileriniz, ticari
dokümanlarınız, aslında çok kolay ve basit yazılımlarla geri
çağrılabilmekte ve kötü niyetli kişilerce ele geçirilebilmektedir.
Bu noktadan sonra başınızın hangi konularda ağarabileceğini
sanırım tahmin edebiliyorsunuz.
Yine kötü niyet sahibi servislerce bilgisayarlarınıza casus
yazılımlar yüklenip siz evinizde ya da herhangi bir net bağlantısı
olan yerde dahi olsanız tüm yazdıklarınızı ve aktivitelerinizi ele
geçirebileceklerini unutmayın.
Bu iki konu temel olarak dikkate alınması gereken hususlar
bunlar haricinde elbette kişinin kötü niyetine bağlı olarak birçok
başka başka uygulamalarla da karşılaşabilirsiniz. Bilgisayarınızı
asla güvenmediğiniz servislere bakım veya tamir için
göndermeyin. Gönderdiğiniz servislerle mutlaka, gizlilik ve
kişisel bilgilerin saklanması konusunda iki taraflı sözleşme
metni imzalayın.
Diğer Kullanıcılar:
Her gün hareket halinde olmak zorunda olan birçok bilgisayar
kullanıcısı
yanlarında
taşınabilir
bilgisayarlarını
da
götürmektedirler. Bu da tabii ki benzer sıkıntıları da peşinde
getirmektedir. Tıpkı üstte yazdığım şeyler gibi, siz farkında
olmadan kişisel bilgilerinizi ele geçirmek isteyen bir kişi,
bilgisayarınıza 2-3 dakika içerinde minik ve profesyonel
kullanıcıların asla göremeyeceği “keylogger” benzeri yazılımlar
yükleyerek tüm yazdıklarınızı, girdiğiniz web sayfalarını,
çalıştırdığınız programları ve daha birçok şeyi sizin haberiniz
89

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

bile olmadan internet üzerinden mail yolu ile ya da ftp benzeri
transfer protokolleri ile kendi sistemlerine ulaştırabilmektedirler.
Bu noktada güvenmediğiniz ortamlarda bilgisayarlarınızı açıp
bırakıp 5 dakikalığına bile olsa bir yere gitmeyin ya da
bilgisayarlarınızı güvenmediğin kişilerin kullanmasına izin
vermeyin. (Kendim evimde bunu denediğimde yaklaşık 2,5
dakika içerisinde bu programları yükleyip gerekli mail ayarlarını
ve gizlilik ayarlarını da yaparak programı tamamen görünmez
hale getirebilmiştim.)
Taşınabilir veri depoları:
Artık birçok bilgiyi dosyaları fotoğrafları videoları belgeleri
dijital platformlarda da yanımızda taşımak zorunda olduğumuz
zamanlar olabiliyor. Bu gereksinim sonucu yapılmış olan
taşınabilir hard diskler de birçoklarımız için sıkıntı
oluşturabilmekte. Eğer taşınabilir veri depolarımıza önemli
şirket bilgilerini, kişisel dosyalarımızı, özel fotoğraf ve
videolarımızı yükledi isek, başımız her an ağarabilir. Yukarıda
da belirttiğim üzere sildiğimizi düşündüğümüz birçok dosya
aslında çoğu zaman (büyük kapasiteli depolarda bu daha
mümkün) silinmemekte sadece bizim göremeyeceğimiz bir
formata dönüşmektedir. Bu nedenle, yine bu veri depoları kötü
niyetli kişiler eline geçtiğinde görünürde önemli bir bilgi olmasa
da eğer önceden bahsettiğim nitelikte bilgiler yüklenmiş ise
canımız yanabilir. Bu nedenle gerek masaüstü bilgisayarları
içindeki sabit harddisklerimiz gerekse de taşınabilir
harddisklerimizi ikinci el olarak bilgisayar satıcılarına veya
arkadaşlarımıza vermeden önce tekrar düşünsek hiç de fena
olmaz. Bu bilgileri tamamen yok etmek mümkün mü? Elbette
ancak konumuz bu olmadığından burada buna değinmeyeceğim
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ancak internette bu konuda bilgiler ve programlar bulmak
mümkün.

Bir başka bilgisayarda isek:
Her zaman kendi bilgisayarımızı yanımızda taşıyamıyoruz ve
kimi zaman başka bilgisayarlardan maillerimize banka
hesaplarımıza ve benzeri ortamlara giriş yapmak zorunda
kalabiliyoruz.
Tabii ki yine en önemli sorun güven ve güvenlik problemi. Eğer
gerçekten kullandığınız bilgisayara güvenemiyorsanız ve
girdiğiniz bilgiler sizin için önemli ise, (banka hesap bilgisi,
sürekli kullandığınız mail bilgisi gibi) çok ama çok zorunlu
değilse bunu yapmaktan kaçının. Ancak o bilgisayarı kullanmak
zorunda iseniz de yine bazı minik pratik çözümlerle birçok
sıkıntıyı aşmanız mümkün. Bu gibi durumlarda en çok
karşılaşılan problem, klavye ya da ekran kaydeden
programlardır. Eğer biraz iyi bir bilgisayar kullanıcısı iseniz
bunları fark etmeniz mümkün ancak şimdi söyleyeceklerimle de
yine bazı engelleri aşabilirsiniz. Başlat> Donatılar>Erişilebilirlik
sekmesi altında bulunan sanal klavyeyi kullanmak “log”
noktasında sizi birçok sıkıntıdan kurtarabilir. Bir diğer sorun da
ekran kaydediciler.. Masaüstünün tamamı siz farkında olmadan
bir program aracılığı ile kaydedilip daha sonra izlenebilmekte.
Bu da sizi sıkıntıya sokabilecek bir durum. Örneğin banka hesap
sayfanızı açtığınızda tüm ekonomik tablonuz gözler önüne
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serilebilir! Ya da daha kötü şeyler! Ekran kaydetme işlemi
bilgisayarı biraz yoran bir işlem olduğundan, sürekli yanıp
sönen bir harddisk ışığı görüyorsanız sorun var demektir.
Başka bilgisayarlarda iken bu hususlara dikkat etmemiz
gerektiğini asla unutmayın. Kimse sizin kadar iyi niyetli
olmayabilir.
Bu çevresel önlemleri sıraladıktan sonra, kişisel olarak nette
gezerken, kendi bilgisayarınıza uygulayabileceğiniz önlemleri
de burada kısaca yazalım.
Tabi ki ilk önce unutulmaması gereken en önemli şey eğer
bilgisayarınız açık ise, güvende olmanız %100 mümkün
değildir. Bu acı gerçeği dile getirdikten sonra bilgisayarımızda
olmazsa olmaz bazı yazılımlar olmalıdır. Bunlar virüs, worm,
Truva atı, backdoor, dialer, keylogger, hijacking, spyware ve
daha niceleri gibi birçok malware aracını kontrol edebilmelidir.
Bunların birçoğunu kontrol eden denetleyen yazılımlar birçok
firma tarafından sağlanmaktadır. Bunun haricinde nete
bağlandığınız portları tarayan bir dinleyici, bir firewall da
bilgisayarınızda olmazsa olmaz yazılımlardandır. Ancak ne
acıdır ki birçok kullanıcının kullandığı Microsoft tabanlı işletim
sistemleri ve diğer sistemler kendi bünyesinde bile bu casus
faaliyetlere izin veren açıklar barındırmaktadır. Zaten mantıklı
düşünüldüğünde tamamen ulaşılamaz ve %100 güvenliği
sağlanmış bir bilgisayar ile neler yapılabileceğini siz düşünün.
En başta söylediğim gibi %100 güvenli ve asla bilgi sızdırmayan
net ortamında bir bilgisayar yoktur. Ancak amacımız daima
güvenliği maksimum şekilde sağlanmış bir bilgisayar ile nette
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dolaşmak ve bunu yaparken de olası tehlikelerden ve güvenlik
açıklarından da bihaber olmamamız gerektiğidir.
Tüm bu üstte sıralanan yazılara endişelere ve sorunlara rağmen
internet günümüzde vazgeçilmesi birçok kesim, kurum ve birey
için imkânsız ya da anlamsız hale gelmiş bir altyapı olmuştur.
Bizler insanlığın oluşturduğu bu nimetten yararlanırken, yine
insanlığın oluşturduğu tahmin edilebilir ve edilemez olan
güvenlik konularında da daima aktif ve bilgili olmak
durumundayız.
Bunları sağlayamadığımız noktada, evimiz herkesin evi, web
kameramız da dünyaya açılan bir pencere olabilir. Güvenle
kullanılan net’lere!
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Suyun Yüzey Gerilimi
26 Eylül 2007

Öyle başlıkta yazdığı gibi suyun yüzey gerilimi üzerine makale
yazacak değilim. Zaten öyle sonsuz bir bilgiye de sahip değilim.
Evet, gerçekten de sonsuz, hala tamamdır denilemeyen bir konu.
Akışkanlar mekaniği dersi alanlar ya da alacaklar olanların
bildiği ya da bu konularla ilgilenenlerin bilebileceği üzere
akışkanlarda ki yüzey gerilimi daha özelde sıvılarda ve suda ki
yüzey gerilimi konusunda birçok çalışmalar yapılmış ve garip
deneysel sonuçlara rastlanmış ve rastlanmakta. Google’a surface
tension of water yazdığımız da zihnimizi durdurabilecek kadar
çok şeylerle karşılaşıyoruz.
Aslında bugün bu konuyu işlememin temel nedeni derste
sorduğum soru oldu.Hocamız yüzey gerilimi konusunda çeşitli
grafikler çizip zaman gerilim sıcak arasında ilişki gurup oluşan
grafiklere
günlük
hayattan
pratik
örnekler
verirken(sabun,sakız,yağ,su gibi) sonradan ders İngilizce
işlenmesine rağmen Türkçe olarak peki ya kan dedim..Hoca ıı
dedi ve koyacak bir yer bulamadı onca grafik arasında.Kan bir
sıvı idi akışkan idi,ama viskozite ve yüzey gerilimi hakkında bir
şey söylenememiş idi.
Mikron mertebesinde çaplara sahip kılcal damarlarımızın içine
her saniye bu tarifi derste yapılmamış sıvı dolup dolup
boşalıyor.Tekrardan ne mükemmel bir canlı olduğumuzu ve
hatta yaratık olduğumuzu düşündüm.
Söyleyeceklerim sadece bunlar
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Arif olan elbet anlar..
Fena Fi’llah
30 Haziran 2008

Tasavvuf terimleri içinde baka bi’llah öncesi bir nefisten
arınmadır fena fi’llah.. Allah’da fani olmaktır.
Bizler için oldukça zorlu ve çetin bir nefis mücadelesi sonu
dünyadan vazgeçmek..
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*’nde bu terimin manası şu şekilde
açıklanıyor.
“Arapça, Allah’da fani olmak demektir. Kulun zat ve sıfatının,
Allah’ın zat ve sıfatında fani olmasıdır. dünya ilgilerini tam
anlamıyla ortadan kaldırarak, Allah’a yönelmek demektir. Bu
yönelişte istiğrak hali meydana gelir. Sufi, bu makama ulaşmak
için her şeyi terk ederTıpkı bir ölünün dünyayı terk edişi gibi
İşte buna “Ölmeden önce ölmek” denir.Ölen kişi nasıl Allah’a
rücu ederse,bu makama gelen kişi de Allah’a vasıl olmuş,O’na
rücu etmiştir.Hz. Peygamber (s) bu konuda “Yaşayan ölü
görmek isteyen Ebu Bekir’e baksın” demiştir.Hz.Ebu Bekir,
ölmeden önce ölmenin sırrına ermiş b,r sahabi-i celil idi.”
Yine aynı başlık altında Yunus Emre ve Basri Dede’nin şu
mısraları yer alıyor:
Hakkın dergahına tuttum elim
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Gördüğüm halleri şerh eylese dilim
Yokluk ummanına uğradı yolum
Fena fi’llah oldum elhamdülillah.
…..
İfna et sıfatın fena fi’llahda
Yok eyle zatın beka bi’llahda
…..
Kat edilmesi güç bir aşama.. Hele de günümüzde.. Belki o yolda
olup da sona ulaşamayabiliriz.Ama yine o yolda olmak da
büyük bir kazanç kanaatimce.Düşe kalka da olsa.. Aklımızda her
zaman ulaşılması gereken bir nokta olarak kalmalı.Bu yönde
uğraşmalı ,Aşk’a buradan ulaşmalı..
* Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Prof Ethem Cebecioğlu, Anka
Yayınları,3. Basım sf 210.
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Tersane Ölümleri
8 Haziran 2008

Tersane ölümleri hız kesmeden devam ediyor ve bu konu
hakkında henüz belirgin ve etkin bir icraat da yapılmış değil.
Yaklaşık taşeron şirket çalışanları ile birlikte 20.000 kişinin
çalıştığı bu bölgede somut hiç bir gelişme olmaması ve ölenlerin
ailelerine verilen kan parası ve sus payı ile geçiştirilen bu
olaylar neticesinde şantiye dâhilinde önlem alınmaması işçilerin
yeterince eğitilmemesi, kar amacı nedeniyle aceleye getirilen
kimi işler ve işçilerin de iş güvenliği konusunda kimi zaman
duyarsız kalmaları nedeni ile yaklaşık her ay 1 kişinin yaşamını
yitirmesi ile sonuçlanan üzücü gelişmeler.
Arttırılması planlanan iş müfettişleri ile bu konuda ne kadar
denetim sağlanır bilinmez ama hiç şüphesiz bu gibi konularda en
etkin denetimin öz denetim olduğu muhakkak. Evlerinden
ailelerinden ayrılırken helallik isteyerek evden çıkan bu işçilerin
iş güvenliği ve hatta can güvenliği konusunda mecliste de
çalışmalar başlayacak.
Bir işverenin, işçi ölümleri konusunda
altında olduğunu söyleyebilmesi dahi ne
bilginin doğruluğunu sorgulamıyorum
sendikalarda sivil toplum kuruluşlarında
sessiz kalınması da elbette üzücüdür.

dünya ortalamasının
kadar acı iken - bu
bile- mecliste ve
bu benzeri olaylara

Bu konuda her hangi bir eyleme mitinge dâhil olamamış bir
kimse olarak başta kendimi ve sessiz kalan diğer
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vatandaşlarımızı da bu konu hakkında daha duyarlı davranmaya
davet ediyorum.
Umarım Ufuk Uras’ın dediği gibi “Önümüzdeki 3 yıl içerisinde
tersanelerinin sayısını ikiye katlamak istiyorlar. Bu, ölümlerin
de cinayetlerin de ikiye katlanacağı anlamına geliyor” bu tespit
gerçekleşmez ve bir yandan bu iş alanında büyürken bir yandan
da olabilmesi muhtemel ölümleri minimize ederiz.
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Ne Ülkesi Oluyoruz?
5 Haziran 2008

Biz ne ülkesi olduk? Seçimler Niçin yapılıyor? Bizi kim
yönetiyor? Yasama neyi yasıyor?
Bugün açıklanan A.M. kararı ile ülkemizde siyaset hangi
düzleme geldi?
İptal edilen yürürlüğü durdurulan bir mahkeme kararı... Üstüne
söylenecek o kadar şey var ki, Meclis iradesinden alın da yargı
devletine, demokrasiden kuvvetler ayrılığına özgürlükten
laikliğe ve tüm bu başlangıç noktaları arasında en güzelini
seçiyorum.Susmak…Ta ki konuşabileceğim bir zemin doğana
kadar..Ta ki ülkemde giysiler üzerinden rant sağlanmayana
kadar, belirli kaleleri fethetme arzusundan vazgeçilene
kadar.Din sömürüsü bitene kadar Atatürk üzerinden siyaset
yapılmayana kadar Susmak ne kadar güzel..
A.M. yi en içten dileklerle kutluyor, başarılarının devamını
diliyorum.
Kıyafetlerin laikliği yıkamayacak kadar güçlü bir rejime sahip
olduğumuzu düşünmek isteyen bir vatandaş!
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Duran Bir Arabaya Çarpmak
19 Kasım 2008

Duran bir arabaya çarpıyorsanız eğer, ya acemisinizdir, ya
fazlası ile dalgın, ya da fazlası ile meşgul. Bir başka sebep
olabilir mi bilmiyorum ama bu, dalgın ve fazlası ile meşgul
birinin kocaman ve dolu dolu bir kısa ama uzun yaşantısından
kesitin hikâyesidir bu.
Sanalın gerçek olması… Kablosuz ağlar ötesinde birbirlerine
karışan Elvira ile Ahmet’in ilk göz göze gelişi, nefeslerinin
birbirlerine ilk defa bu kadar yakın ve araya ahizelerin ya da
duygusuz cep telefonlarının girmediği ve karışmadığı bir gerçek.
Ta ki bu gerçek, gerçek olana kadar acabaların birbirleri ardına
yer değiştirip yüreklerde ve akıllarda soru olarak dönegelmesi
öncesi bir o kadar gergin ve midelerde ağrı yapacak kadar da
yoğun.
Neyse ki kalabalık trafiklerin aşıldığı uzun ama keyifli yollar
ardında yolu bilmese de bir şekilde çekildiğini hisseden yürek
tabelalarının heyecanlı yolcusu Ahmet. Elinde sanalda bağımlı
ve Elvira’sına ulaşmaya tek araç duygusuz da olsa yine o telefon
çoğu zaman kulaklarına dahi sesi gitmeyen ve hislerle
cevaplamasına sebep olan birçok soruyu. Saatler beklenenden
önceleri gösteriyor ve midede dem vuran bir manidar sancı,
sancıların en güzeli, bir yeni doğum sancısı.
Arabaların her minik hareketi bir kocaman yürüyüş Ahmet için,
tekerlekler döndükçe yuvarlanıyor kelimeler.. Az kaldı..
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Geliyorum.. Şuradayım.. Ve işte o an. Sanalın gerçek olduğu
hani yılların kimi zaman acılarla kimi zaman gülücüklerle
beslediği bir ayrı ama yakın yaşamın şimdi tek bir araç içinde
aynı havayı soluyacak kadar yakın olması hali. İnanmak için
dahi birçok kelimeye güvenilmemesi gerekecek kadar da hayal
gibi üstelik. Ama gerçek, öyle ki ta karşımda. Şimdi zaman daha
hızlı akmakta ve vakitle yarışmakta mutlu saniyeler. Trafik mi o
da ne? Anlamsız birikmiş araçlar bütünü.
Yolculuk, garip sürprizleri içinde barındıran.. Ahmet’in minik
hediyeleri Elvirası’na. Şaşırmış utanmış ve kendi deyimiyle
tuhaf bir hal üzere üzerine saatler sonra bakılmamacasına
kapatılan kapak, beyaz bir gül ve çeşit çikolataların daha sonra
Elvira’sının elinden yenileceği.
Hikâyenin tam da bu anı belki günü unutulmaz yapan anlardan
ve başrolü komik haller dâhilinde. Gözlerini tuhaflığından
kaçıran Elvira’ya yönelmiş bir ayna ve Ahmet’in ayrılmak
istemez gözleri.. PATTT! – Yahu kardeşim duran arabaya da
vurulmaz ki diye başlayan ve biten bir serzeniş ile yoluna devam
eden “Duran Araba” ve plakasını eline alarak geriye dönen
Ahmet’in Elvira ile gülüşmesi. Biri arka koltukta ve biri de
arkasında arabanın plakalarının.
Duran bir arabaya çarpmak böyle bir şey işte!
Sonrası mı? Soğuk ve sert havanın eşliğinde devam eden yollar
ve hala gözler Elvira’sında Ahmet’in. İlerleyen zamanı fark
edemeyecek kadar yoğun ve hisli dakikalar ardında, kısa ama
titreyen bir deniz yolculuğu, içi, dışarıya bakmaya zorlanmış,
mahkûm Ahmet’in, martıları izlemek zorunda ya da uzaktaki
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Kız Kulesi’ni ama asla bakmamalı bakmak istediklerine.
Çiftlerine.
Biraz geç de olsa bekletilen araçların “sevda” hoş görüsü ile
devam eden yolculuk, İstanbul onların o gün ve kaçacak hiçbir
yeri de yok. Bu tutsak hali ile İstanbul, yaklaşan akşam vaktini
ve gecesinin güzelliğini taşımakta bu ayrı ama bir gönüllere.
Vaktin henüz geçmemiş dakikalarında ödenmiş bir vakit borcu
ve sonrasında sıkılacağını söylediği bir şişe devirmemece.
Adaların karanlık hali ve yansımayan ışıkları ile biraz serin ama
biraz da soğuk adı konulmamış heyecanlı, utangaç, tuhaf
soluklar ve Elvira’sının bitiremediğini ikinci dürümü aç bir âşık
hali üzere tüketmeyi bilmiş Ahmet.
Dönüş yolu, saatler kaldırılamayacak kadar büyük yalanlara
doğru ilerlemekte ve yalanın anlam bulduğu dakikalar
tükenmeden önce birkaç görülesi mekân daha, boğazın karşı
tarafında. O gece tüm yollar tutulmuş trafik sokakların dar
yerlerinde gizli. Işıklarıyla şehre güven veren köprünün, hemen
altından bir diğer ışıksız ama adı Fatih olan köprüye yolculuk.
Hayat birbirine uzak şeyleri ve kişileri çoğu zaman köprü
eylemeye vazife ve şimdi o köprüler arasında bir o tarafa bir
diğer tarafa yolculuk.
Ahmet’in minik, sessiz ve sevdasının korkusunu çok sonra itiraf
ettiği karanlık göl ve içinde uyanmışlığın yansıttığı panik ile
kaçışan ördekler. Zamanın cimri ve kendilerince anlamlı olduğu
dakikaların son yelkovanları, ve son adımları.. Radyo’da bir
garip müzikal haller asla Ahmet’e değil ama belki yanındakine
hitap eden sempatik ve uzun havamsı jingle’ı ile. Gece de olsa
bir yolculuk bu ve elbet bir son durağında müşterisi. Issız ve
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sisli yollar içinde geçen yolculuğun saatler dakikalar ve
saniyeleri şimdi.
Ahmet’in tebessümle izlediği, bir surat saklayışı, geceden ve her
daim bizi izleyenden. Kendince haklı sebepler dâhilinde
yanaşılan, bir adı bakmaya vakit bulunamayacak kadar kocaman
insanlar yerleşkesi binalar bütünü içinde, gecenin sisli, ama
soğuk ama mutlu, içinde, elinde çok sevdiği çikolataları bile
olmayan bir Elvira ve son kez son saniyesinde ellerin ritmik bir
vedası, tüm çekingenliği ve masumiyetiyle.
Teşekkürler Elvira ve teşekkürler bu günü daima tebessümle
hatırlamamıza neden olan sempatik suratlı şoförün içinde olduğu
“Duran Araba”.
Yanındaki Elvira ise ve sende Ahmet isen eğer, daima
çarpılacak bir “Duran Araba” vardır.
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Ramazanlaşmak
14 Ekim 2007

Bir Ramazan ayını daha nefsimize galip gelmenin ya da
gelebiliyor olmayı görmenin sevinci ile geçirdik,ibadetler
ardında-geçirmeliydik-!.Bu
Bayram,
Ramazanına
sahip
çıkanların,ve onun içindir ki bayramlaşmak değil de
ramazanlaşmak.
Anlatacaklarınız
sohbetlerinizde
gizlidir,ve
nasılsınız
görüşmeyeli diye başlamamalıdır cümleler.Hangi daireydi yahu
diye sormamalı idik.Ve öpülesi eller kuru kalıp da
çatlamamalıydı hiç.Huzur evinde, ismini arayanlara isim
olmalıydık,huzur
olmalıydık.Bayramlaşmanın
ötesinde
Ramazanlaşabildik mi?.
Çorapları yırtık şehit çocuklarının görüntüsü gözünüzün
önünden gitmiyorsa eğer, bayramlaşmanın sınırlarında
yaşarsınız bu günleri. Biraz da kızgınızdır kendimize vicdan
sahibi isek eğer. Ama çareyi hep onlarda -birileri yapar, yardım
eder- ararız oysa onlar bizizdir.
Kurulu ramazan çadırlarında bol emek ve su içebilenleri çadırlar
kaldırıldıktan
sonra
düşünebiliyorsak
eğer,
biz,
bayramlaşmaktan öte ramazanlaşmalıyız. Açlığı hatırlamalıyız,
sadece imsak ile güneş batışı arasındaki ve yine hatırlamalıyız
peş peşe günler doğuşunda. Hangisi açlık diye sorabiliyorsak
eğer bayramlaşmanın ötesinde Ramazanlaşmalıyız biz.
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Nefsimizi biraz yendik diye yüzümüzde bir tebessüm varsa
şayet, bayramda da tutsak etmeli "ölmeliyiz" Mevlana dili ile.
Ki bayramlar yaşayalım bayramın ötesinde. Biz nefsin savaşını
verdiğimizi biraz düşünebildiysek eğer, açlıktan öte olduğunu
anlayabildiysek
orucun,
biz
bayramlaşmaktan
öte
Ramazanlaşmalıyız. Sokakta yürürken, karşımızda bir dekolte
(açık giysi) görüp de gözümüzü çekebilmenin, bakmamanın
tadına vardıysak eğer, yol almışızdır biz bayramın ötesine.
Sigarasız olmaz deyip de sigara uğruna nicelerinden
vazgeçenlerin, karısına çocuğuna eşine kimi zaman sigarayı
tercih edebilenlerin aslında ramazanda onsuz da yapabildiğini
fark edebilmesi, Ramazan ötesinde bir Ramazanlaşma
gerektirmez mi o kişi için. İçinde var olan bir sevdaya duman
üflemek niye?
Böyle çokça paragraflar aşağılara doğru gidebilecek iken, şimdi
kendimiz de bunlara okuduktan sonra ekleyebiliriz elbet. Ve
ekledikçe
bir
ömrü
1
aya
yaklaştırabilmeli,
Ramazanlaşabilmeliyiz. Biz Ramazan yaşayamasak da…
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1 Mayıs İzlenimlerim
1 Mayıs 2008

Bugün 1 Mayıs tüm dünyada ve ülkemizin bir kısmında bayram
şeklinde kutlanan emekçilerin günü.. Ben gitmedim ve bu
haliyle hiç bir zaman gitmem de.. Fakat uzaktan izlenimlerim..
Sabahın ilk saatlerinden beri belirli bölgelerde kesintisiz haber
yapan görüntü alan belki bir kan görürüm yahut şiddet belki bir
apo posteri ya da üzerlerine ateş açılan bir kaç kişi.. Bu
beklentilerle yola çıkmış onlarca genç “foto muhabiri”..
Diğer tarafta adeta güç gösterisi yapan, Taksimi ve çevresini
binlerce polis ve destekçisi jandarma ile ablukaya alan
polis..”Emniyet”
Ve günün en önemli parametresi daha sabahın ilk saatlerinden
beri disk genel merkezinde ve daha birçok bölgede sarılan
kuşatılan ıslanan coplanan gazlanan “işçiler”.
Günün benim için gördüklerim arasında en üzücü karesi;
sevgilisi ile bir kafede otururlarken, gözü dönmüş bir robokop
tarafından sebepsiz yere (sebep egoların tatmini olabilir)
coplanan ben yaşlarda bir genç.
Devlet ile “sendikaların” restleşmesi bu şekilde sonuçlandı. Disk
başkanın dediği gibi “duyarlı davranmamız gerektiğinden ve can
güvenliğimiz olmadığından Taksim Meydanından vazgeçtik.”
Ne kadar da duyarlılar..
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Ak Parti ya da akp 1 milyon kişiyi neden Taksim’de değil de
çayırda ovada İstanbul’un bir ucunda topladı? Üstelik bunu
gayet kolay yapabilecek iken?
Ve niye sendikalar bunu böylesine adeta devletle restleşircesine
diretti?
1 Mayıs bu sene de birçok sene gibi bayram şeklinde değil, güç
gösterisi anarşizm ve bazı “legal” ve illegal yapılanmaların
otlanabileceği bir zeminde gerçekleşti.
Yine medyadan izlediğim gibi Van da gerçekleşen 1 Mayıs
kutlamaları gerçekten bayram gibiydi.. Şeker gibiydi.. Günü
anlamıyla yaşamayı bildiler.. Ama belli yerlerde ve şehirlerde
alışıldık görüntüler ve beklenenler yaşandı..
Çok uzatma niyetinde değilim.. Sevindirici olan ölen bir kişi
olmaması..
Bunun da devletin üstüne kalacağı kesindi..
Talebim ise; 1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanılması.. Halaylar
Türküler orta oyunları tiyatrolar fotoğraf sergileri şiir okumaları
eşliğinde..
Neden olmasın?
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Zamlanmış Anlar
21 Kasım 2008

Doğdunuz ilk an, bir başka söyleyişle ölmeye başladığınız ilk.
Daha ilk anda bile doğmak ile ölmek bu kadar iç içe işte. Her
anın bir bir üzerine bindiği bir toplam ve bu akımda her birinin
bir öncekinden daha pahalı olduğu daha zamlı olduğu bir vakıa.
Zaman; bir insan için başı ve sonu olan bir kâinat boyutu. Yine
en başa dönüp tekrar belirtelim. Anların bir bir üzerlerine binip
ve bir sonrakinin bir öncekinden daha pahalı çünkü daha az
olduğu bir nefesleşme yarışı. Anların en pahalısıdır şu halde son
soluğun. Burnuna yürüyen ilk havanın anlar birikmişliği
ardından içinden bir ruh kelamı olarak çıkışı. Yanında iyiliklerin
ve kötülüklerin ile.
Zaman, gerçekten de anlar birikmişliğinin zamlı halleri aslında.
Öylesi bir zam ki, zamlandıkça değerlenen yahut aşağılarda bir
yer beğenen. Bu tamamen nefesini nereye ve ne şekilde
harcadığınla ilintili ve güneşin gökten ayrılamayacağı kadar da
bir gerçek. Her ana yüklediğimiz değerlerin ve anlamların,
an’lam içindeki o “an” da gizli olduğunu idrak edebilmek; ne
kadar zamlansak ve kırışsa da yüzlerimiz, yürek damarlarında
akmıyorsa eğer senin O’nun eseri olduğun, biçare uğraşlarla
zamlanıp değersizleşenlerdensin o hal.
Zaman, içinde anları ve zamları barındıran soluklara belki sıcak
ve soğuk belki de bir yuva. An’ı anladık amma bir de zammı var
öncesinde, yaratılan varlıkların en şereflisine verilmiş en büyük
zam. Zamlandıkça değersizleşiyor yahut değerleniyor hayat işte.
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Bir dünya maddesi 10 lira iken satılmaz halde onu 20 lira
yaptığınızda etiketi ile kalitesi artıyor, zamlanıyor ve
değerleniyor, pahalı olanın kaliteli olduğu bir gerçeğe gidiş.
Zammın diğer boyutunda ise 10 lira olan mal 20 lira oluyor,
zamlanıyor, ancak bu sefer dükkâna giren sinekler dahi gelmez
oluyor. Aynı zammın böyle farklı yansımasında ki temel ise,
zammın neye hangi mala yapıldığıdır muhakkak. Eğer olması
gereken ederi altında bir ürünü etiketlediğinizde satılmıyorsa,
ona gereken değeri vermek gerek. Ve yine hak etmediği bir zam
ile bir ürünü şereflendirmeye çalışıyorsanız, tezinden onu kendi
haline ötelemek gerek. Zam böyle bir şey işte, biz insanlar da
değerimize buradan baktığımızda zamlanmış anlara layık olup
değerimizi arttırıp arttıramayacağımızı sormalıyız, kendimize.
Anlaşılmaktadır ki, bir insanı değerli ve O katında “pahalı”
kılan, ne üstündeki “zamlı” kıyafetler ne de tabanı sürekli
parlayan 2 giyimlik ayakkabılar. İnsanın bu noktadaki değeri,
özüne kendi hayatına kattığı, kendi aklı ile değerlediği anların
zamlanması ile mümkün. Öyle olduğunda ancak, zam ile an’lar
birleşip bu kısa sonlu boyuttan zaman ötesine, huzur ile
gidebilmek muhtemel olur. Yoksa biz insanlar kendimizi nice
büyük aynalarda aynanın da gösterdiğinden büyük görür isek, bu
bize olsa olsa aynanın biçtiği değer olur.
Bu biriken anların bize kattığı gerçek bir olgu yaş. Yaşlandıkça
kuruyan bir yaş hal. Minik bir bebeğin taze ellerinin
yaşlandıkça, “yaşlanmak” kelimesine tam manası ile ters olarak
kuruması büzüşmesi çizgili hatlar oluşturması. Yaş ile
yaşlanmak arasında, zaman birlikteliği kadar bir paralellik de
çoğu zaman olmamakta. İnsan 20 yaşında olup 45 yaşı yaşlamış
olabilmekte yahut 55 yaşlık nefes çeken biri 20 yaşı yaşlamış
hal ile seyredebilmekte. Yaşlamışlık, zamanın sizden aldıkları
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ile ilerlerken, yaş ise sizin zamana verdiğiniz nefes sayınız ile
sayılmakta. 40 yıllık nefes verenin, 60 yaşı yaşlaması, bu gerçek
hayatın her kaldırımının başında ve her sokağının ucunda bizler
ile birlikte süregelmekte. Yaşadıkları ile zamanın anlarını öyle
değerler ve haller ile dolduruyor ki insan bazen ve bazen de bu
bir sınav oluyor aslında, işte öyle olduğu vakit 20 yaş nefes
verenin, saçlarına ak düşüyor, gönlü bitap kalıyor.
Özetle;
Yaş dediğin soluk sayısıdır, yaşlanmak ise yürek atışı.
Zamanın anlarında, zamlanıp da değerlenen günlerin sahibi
olmamız duası ile.
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İslam’da Başörtüsünün Yeri - Sorular, Cevaplar
8 ve 10 Mart 2008

Başörtüsünün İslam’da ki yeri üzerine birçok kaynaktan bilgiler
aldım.Tefsirleri karıştırdım bakabildiğim yorumlara da baktım.
En sonunda da diyanete bu konuda bir kaç soru
yönelttim.Cevaplar şu şekilde..
Cevaplara geçmeden önce soruları yazmak gerekir ise;
Merhabalar… Kendimce önemli gördüğüm bir konu hakkında
sizlere soru sorma gereği duydum..
Nur 31 ve Ahzab 59. ayetlerde örtünme ile ilgili hususlar var.
Ancak burada Arapça manası ile örtü olan kelimeler
Türkçeleştirildiğinde başörtüsü olarak çevriliyor.
Bu konuda ki çevremdeki eleştirilere yeterli cevap verebilmem
için şu hususlarda bana bilgi verebilir misiniz?
1-) ayetteki örtü kelimesi başörtüsü anlamına nasıl geliyor?
Arapça karşılığı örtü olan kelimeyi başörtüsü olarak nasıl ve
neden algılamamız gerekiyor?
2-)ayetlerde saçların tamamının örtünmesi ile ilgili bir bilgi açık
olarak (benim bildiğim kadarı ile) yok. Avret konusunda el yüz
ve (Hanefi mezhebi için ayaklar) dışında saçlarında örtülmesi
gerektiği ve hiç bir saç telinin gözükmemesi gerektiği yargısına
hangi şekilde ve nasıl varabiliyoruz?
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3-)Kur’an yolunda ilerlemek isteyen ve size sadece Kur’an yeter
yolunda ilerlemek isteyen bir kişi din yolunda değil midir??
teşekkürler..
soru metni virgülüne dokunulmadan böyle..
gelen cevap ise beni tatmin etmese ve asıl almak istediğim
yanıtları vermese de biraz diplomatik ve biraz da yandan
dolanılarak verilen cevaplar.. Yine de sizinle paylaşmak istedim.
02.03.2008 tarihli ve 02032008212512 kayıt nolu, Dini Sorular
Komisyonuna sorduğunuz sorunuzun cevabı;
Sorduğunuz konuyla ilgili genel bir bilgi iletiyoruz..
İslam Dininde kadının kıyafeti ile ilgili olarak zaman zaman
sorulan sorular dolayısıyla konu Kurulumuzca ele alınıp
incelendi:
Nur Suresinin 30. Ayetinde, mü’min erkeklerin harama
bakmamaları, namus ve iffetlerini korumaları emredildikten
sora 31. Ayetinde kadınlarla ilgili olarak mealen: “Mümin
kadınlara da söyle: Gözlerini (bakmaları haram olan şeylerden)
çevirsinler, edep yerlerini korusunlar-kendiliğinden görünen
müstesna-zinetlerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının
üzerine salsınlar” buyrulmakta ve ayetin devamında kadınların
kendiliğinden görünmeyen zinet yerlerini, kimlerin yanında
açabilecekleri belirtilmektedir.
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1-HARAMA BAKMAMAK VE İFFETİ KORUMAK
Görüldüğü gibi bu iki ayette hem erkeklerin hem de kadınların
harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup, iffet ve
namuslarını zina fuhuş ve onlara sebep olabilecek durumlardan
korumaları emredilmektedir.
Hz. Peygamber (S.A:V) de; “…Gözlerin zinası şehvetle
bakmaktır…”buyurarak harama bakmayı, göz zinası olarak
nitelemiştir (Buhari, “Kader”, 9; Müslim, “Nikah”, 44).
Ancak, gözün harama tesadüfen ilişmesinin, kasıtlı bakmak
hükmünde olmadığı da hadisi şeriflerde belirtilmiştir.
İslam alimleri, yukarıda mealleri yazılı ayetlere ve konuyla ilgili
hadislere dayanarak, erkeklerin ve kadınların, nikahlı eşleri
dışında herhangi bir kimseye şehvetle bakmalarının haram
olduğu üzerinde müttefiktirler. Tedavi, şahitlik ve evlenme
maksadı gibi, zaruret veya ihtiyaç halinde bakmalara, fıkıhta
belirtilen şartlar ve ölçüler dahilinde müsaade edilmiştir.
Fitne tehlikesi ve şehvet korkusu olmamak kaydı ile, gerek
erkeklerin ve gerekse kadınların, kendi yakınlarından ve
yabancılardan
kimselere
ve
nerelerine
bakıp
bakamayacaklarına dair hükümler, delilleri ile birlikte fıkıh
kitaplarında mevcuttur.
2- ÖRTÜNME
Nur Suresinin 31. Ayetinde zikredilen bu emirlerden sonra
kadınların örtünmesi ile ilgili olarak da, kendiliğinden
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görünenler müstesna zinetlerini, zinet yerlerini açmamaları ve
başörtülerini yakalarının üzerine salmaları emredilmiştir.
Cahiliyye devrinde başını örten kadınlar, başörtülerini
enselerine bağlar veya arkaya salıverirlerdi. Allah Teala, bu
ayetle, İslamdan önceki bu adeti kesinlikle yasaklayarak
Mü’min kadınların -kendiliğinden görünen hariç- zinetlerini,
zinet yerlerini açmamalarını ve başörtülerini, saçlarını,
başlarını, kulaklarını, boyun, gerdan ve göğüslerini iyice
örtecek şekilde yakalarının üzerine salmalarını emretmiştir.
Hz. Aişe (R.A): “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye,
Yüce Allah: “Mümin kadınların başörtülerini yakalarının
üzerine salsınlar” ayetini indirince, onlar eteklerinden bir parça
keserek, onunla başlarını örttüler.” der.
Yine Hz. Aişe (R.A) bir gün Ensar kadınlarından sitayişle
bahsederken, buna benzer bir ifade ile, başörtüsü emrine nasıl
uyduklarını anlatır.
3-ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLMAYAN KISIMLAR
Örtülmesi emredilen, zinetten istisna edilen ve mücmel olarak
geçen “kendiliğinden görünen” ifadesi; Ashabtan Hz. Ali, İbni
Abbas, İbni Ömer, Enes, Tabiilerden Said b. Cübeyr, Ata,
Mücahid, Dahhak, Müctehid İmamlardan Ebu Hanife, Malik ve
Evzai (R.A) nin de dahil olduğu İslam alimlerinin çoğunluğu
tarafından ; “Yüz ve bileklere kadar eller” olarak tefsir
edilmiştir.
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4- ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLAN KISIMLAR
Ayetteki “kendiliğinden görünen” mücmel ifadeyi -az da olsafarklı tefsir eden alimler, kadınların, istisna dışında kalan
zinetleri ve zinet yerleri olan saç, baş, boyun, kulak, gerdan,
göğüs, kol ve bacakların örtülmesi olarak anlamışlar ve
herhangi birini açmalarının caiz olmadığı hükmünde ittifak
etmişlerdir. Kadınların, bu zinet yerlerini kimlerin yanlarında
açabilecekleri ise ayetin devamında bildirilmektedir.
Bu ayeti kerime nazil olunca, yukarıda rivayet edilen hadislerle
de sabit olduğu üzere, Ensar ve muhacir kadınların,
eteklerinden bir parça keserek, onunla başlarını örtmeye acele
etmeleri, Hz. Aişe (R.A) nin ablası Esma (R.A) nın ince bir
elbise ile Hz. Peygamber (a.s) ın huzuruna çıktığı zaman, Hz.
Peygamber’in “Ergenlik çağına gelen bir kadının elleri ve yüzü
dışında kalan yerlerini göstermesinin caiz olmadığını”
bildirmesi, yine Hz. Peygamberin bileklerin dört parmak
yukarısını işaret ederek “Allah’a ve ahiret gününe iman eden
bir kadına, ergenlik çağına gelince yüzü ve şuraya kadar elleri
hariç, herhangi bir yerini açması caiz değildir. “buyurması; söz
konusu ayetteki emirlerin vücub için olduğuna, kadınların
yukarıda sayılan zinet yerlerini örtmekle yükümlü olduklarına
delalet etmektedir.
3-ÖRTÜNMENİN GAYESİ
Dinimizin emrettiği örtünmeden maksat, kadının zinetini ve zinet
yerlerini eşi veya mahremi olmayan erkeklere göstermesi ve
yabancı erkekler tarafından görülmesine meydan vermemesidir.
Bu itibarla örtünün; saçın, ten renginin ve zinetlerin
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görülmesine engel olacak kalınlıkta, vucut hatlarını
göstermeyecek nitelikte olması gerekir. Bu konuda yukarıda
meali zikredilen hadisi şerifler dışında daha pek çok hadisi şerif
bulunmaktadır.
Ahzab Suresinin 60. Ayetinde ; “Ey Peygamber! eşlerine,
kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle: (Evden çıkarlarken)
üstlerine vücutlarını iyice örten dış elbiselerini giysinler. Bu,
onların iffetli bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini
daha iyi sağlar” buyrulmaktadır.
Bu ayette müslüman hanımların evlerinden çıkarken, üstlerine
vücut hatlarını belli etmeyecek bir dış elbise almaları, ev
kıyafeti ile sokağa çıkmamaları emredilmektedir.
Nur Surenin 60. Ayetinde ise, yaşlanmış kadınların, 31. Ayette
örtülmesi emredilen zinet ve zinet yerlerini örtmek kaydıyla
(manto, pardesü, çarşaf gibi) dış elbiselerini üstlerine almadan
dışarı çıkabilecekleri belirtilerek şöyle buyrulmaktadır: “Bir
nikah ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların
zinetlerini, (yabancı erkeklere) göstermeksizin, dış elbiselerini
çıkarmalarında, kendilerine bir vebal yoktur. Yine de dış elbiseli
olmaları, kendileri için hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.”
NETİCE
1. Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların gözlerini haramdan
korumaları.
2. Kadınların, vücudun el, yüz ve ayakları dışında kalan
kısımlarını aralarında dinen evlilik caiz olan erkekler yanında,
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vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise
(örtü) ile örtmeleri.
3. Başörtülerini, saçlarını, başlarını boyun ve gerdanlarını iyice
örtecek şekilde yakaların üzerine salmaları, dinimizin Kitap,
Sünnet ve İslam alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin emridir.
Müslümanların bu emirlere uymaları dini vecibedir.
Bu itibarla, kadınların örtünmesi o zamana ait bir hükümdür
denilemez. Bu görev sadece o dönemde yaşayan Müslümanları
değil, her dönemde yaşayan Müslümanları kapsar. İnsan
gerçeğinin bir parçası olan cinselliğin ve özellikle kadınların
bugün her zamankinden daha fazla istismar edildiği herkesçe
görülebilen bir olgudur. Kur’an-Sünnet ve dolayısıyla İslam bu
konuyu bir bütünlük içerisinde ve her çağda geçerli olacak
şekilde ele almıştır.
Dinimiz, insanların bugüne kadarki gelişmelerine uygun olarak
Allah Teâlâ tarafından geliştirilen ve her türlü ihtiyaca kıyamete
kadar cevap verebilen çeşitli hükümlerden oluşur.
İslâm’da hükümler denilince inanç, ibadet-muâmelât ve ahlâkla
ilgili temel ilkeler anlaşılır.
İslâm bilginlerine göre ferdin diğer fertlerle ve toplumla
ilişkilerini düzenleyen ve Kur’an’la sünnetten çıkarılan
hükümler de zamanın, mekanın ve örfün değişmesiyle
değişikliğe uğramazlar. Ancak örfe dayanan hükümler
değişebilir.
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Kur’an ve sünnetle belirlenmiş helal ve haram hükümlerinde de
zamana, kişilere ve örfe göre değişme söz konusu olmaz.
Haramlarla ilgili hükümler ancak zaruret hallerinde ve
miktarınca değişebilir.
Kur’an, sadece Hz. Peygamber dönemine ait bir kitap değil,
varlığını ve rehberliğini dünya durdukça sürdürecek olan,
çağları aşan ve kucaklayan bir kitaptır. Sadece ilk indiği Arap
toplumunun değil bütün insanların kitabıdır.
Kur’an zamanın geçmesiyle eskiyen değil daima tazeliğini ve
güncelliğini koruyan, insanları geriye değil daima ileriye
götüren, ilim, teknik ve gelişmelerle çatışan değil örtüşen ve
kucaklaşan bir kitaptır. Emir ve yasakları, helal ve haramları,
hüküm ve tavsiyeleri, öğüt ve ilkeleri, misal ve kıssaları, va’d ve
vaidleri, geçmişe, geleceğe, Allah’a, insana ve diğer varlıklara
dair bildirdiği gerçekler, bilgiler ve tanımlar, zamanın
geçmesiyle değişmez ve değerini yitirmez (Kehf, 18/27; En’am,
6/115).
İslami ölçülere riayet edildiği takdirde, kadının sosyal hayatta
yer alması, dini hükümlere aykırı değildir. İslâmî ölçülerden
kastımız, birbirlerinin mahremi konumunda olmayan bir erkekle
bir kadının, başkalarının bulunmadığı bir yerde baş başa
kalmamaları, tesettüre riayet edilmesi, erkeğin veya kadının
müşterek ortamlarda cinselliği davet edici hareket, tavır ve
konuşmalarda bulunmamaları ve bunlara benzer hususlardır.
Bu ölçülere riayet edildiği takdirde kadının sosyal hayatta yer
almasında bir sakınca yoktur.
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Sosyal hayatta kadın erkek ilişkilerinde dikkat edilecek husus,
harama yol açabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmaktır.
Mahremiyetle ilgili tedbirler tamamen buna yöneliktir. Bütün bu
tedbirler, Kur’ânı Kerim’de ifade edildiği gibi (Müminun suresi
23/5-8) iffetini koruyarak saadet, mutluluk ve kurtuluşa
erebilmiş Mü’minlerden oluşan bir toplum oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Peygamberlerin (dolayısıyla Peygamberimiz (s.a.v.) in)
görevlerinden birisi de Allah’a nasıl ibadet edileceğini
göstermek ve açıklamaktır. Kur’an-ı Kerim Allah’tan
gönderildiği gibi elimizde, Peygamberimiz (s.a.v)in hayatı en
ince ayrıntılarına kadar ortadadır. İslâm’ın en büyük
özelliklerinden birisi de, O’nun hiç bir değişikliğe uğramadan
günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Bundan sonra da öyle devam
edecektir.
Kur’an’da ibadetler(Örnek olarak, namaz) icmalî olarak
emredilmiştir. Farz kılınan bu ibadetleri kimlerin nasıl yapacağı
Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından uygulamalı olarak
gösterilmiştir.
Buna göre, kadınların namaz kılarken el, ayak ve yüzleri
dışındaki bütün uzuvlarını örtmeleri gerekir. Kadınların baş ve
kolları açık olarak namaz kılmaları caiz değildir. Buluğa ermiş
müslüman bir hanımın namaz kılarken saçlarını ve diğer avret
mahallini örtmesi gerektiği Hz. Âişe’den rivayet edilen bir hadis
ile sabittir. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah
buluğ çağına ulaşmış bir kadının başörtüsüz namazını kabul
etmez”(İbn
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Mâce,”Tahare”,132;Tirmizî,”Salât”,160;A.B.Hanbel,4,151218-259).
Ayrıca peygamberimizin eşlerinin evlerinde başörtüsü ile namaz
kıldıklarını ve Peygamberimizin başı açık namaz kılan genç
kızlara müdahale ettiğini ve buluğa eren kadınların başlarını
örterek namazlarını kılmaları gerektiğini bildiren hadisler
vardır.
Namaz kılan bir kadının-yanında örtünmesi gereken yabancı
erkekler olmasa bile -bu ibadeti Peygamberimiz(s.a.v.) in
öğrettiği ve gösterdiği şekilde yapılması gerekir. Çünkü kişi
Allah’ın huzurundadır. İbadetler taabbüdidir. Hangi namazın
nasıl ve ne şekilde kılınacağı konusu, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in
uygulamasına dayanmaktadır. Bunlarda özel bir sebep ve
hikmet aranmaz. Bu tür hükümlerin hikmetleri, tesbit edilse de
edilmese de gerekleri müminler tarafından yerine getirilmek
durumundadır. Peygamber(s.a.v.) zamanından günümüze kadar
ki uygulama da böyledir. Bu konuda İslam toplumunun ortak
görüşü hasıl olmuştur.
Verilen cevapların sorularla tam birebir örtüştüğünü söylemek
mümkün değil ve bu konuda kafalardan soru işaretlerini kaldıran
bir cevap da alamadığım ortada. Ancak bu konuda okumaya
öğrenmeye sormaya devam edeceğim.
Bir önceki yazının devamı olarak başka görüşlerle sorularıma
cevap buldum. Bu sefer cevap İstanbul Müftülüğünden ve
cevaplar tam da “almak istediğim” türden.
Öncelikle sorduğum sorular yine aynı idi;
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Merhabalar… Kendimce önemli gördüğüm bir konu hakkında
sizlere soru sorma gereği duydum..
Nur 31 ve Ahzab 59. ayetler de örtünme ile ilgili hususlar var.
Ancak burada Arapça manası ile örtü olan kelimeler
Türkçeleştirildiğinde başörtüsü olarak çevriliyor.
Bu konuda ki çevremdeki eleştirilere yeterli cevap verebilmem
için şu hususlarda bana bilgi verebilir misiniz?
1-) ayetteki örtü kelimesi başörtüsü anlamına nasıl geliyor?
Arapça karşılığı örtü olan kelimeyi başörtüsü olarak nasıl ve
neden algılamamız gerekiyor?
2-)ayetlerde saçların tamamının örtünmesi ile ilgili bir bilgi açık
olarak (benim bildiğim kadarı ile) yok. Avret konusunda el yüz
ve (Hanefi mezhebi için ayaklar) dışında saçlarında örtülmesi
gerektiği ve hiç bir saç telinin gözükmemesi gerektiği yargısına
hangi şekilde ve nasıl varabiliyoruz?
3-)Kur’an yolunda ilerlemek isteyen ve size sadece Kur’an yeter
yolunda ilerlemek isteyen bir kişi din yolunda değil midir??
ve İstanbul Müftülüğü’nün verdiği cevaplar:
Sayın Kenan Ekşi,
1.Nûr Süresinin 31. ayetinde geçen “humur” kelimesi Arapçada
“himâr” kelimesinin çoğuludur ve başörtüsü anlamına
gelmektedir. Aynı kökten gelen “hamr” kelimesi de şarap (içki)
anlamındadır ve kişiyi sarhoş edip aklını örttüğü için bu isim
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verilmiştir. Bir başka deyişle, başın içini örten şeye “hamr”,
dışını örten şeye ise “himâr” denilmiştir. Bu kelimelerin kök
anlamlarında “örtmek ve kaplamak” anlamı olduğu halde her
bir kelimenin özel bir anlamda kullanılması Arapçada
örfleşmiştir. Bunun gibi, sözlükte “artma, çoğalma, temizlik,
bereket, iyi hal ve övgü” anlamlarına gelen “zekât” da, dinî bir
terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için
muayyen kişilere verilmesi şeklindeki özel bir ibadeti ifade
etmektedir.
2. Başörtüsü, hem İslam’dan önce hem İslam’dan sonra
kadınların kullandıkları ve birçok batıl dinde bile kadınların
örtünmekle yükümlü tutulduğu geleneksel bir giysidir. Bu
yüzden Kur’ân-ı Kerim, başörtüsünü ilkten ortaya koyup
mahiyetinin ne olduğunu tarif etmek yerine bağlama usulünün
nasıl olacağını bildirmekle yetinmiştir. Dinimizi kendisinden
öğrendiğimiz Allah Teâlâ’nın elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) de bu
konuda ve genel olarak örtünme ile ilgili ilkeleri bize
öğretmiştir. Kurân’daki ayette, “başörtülerini yakalarının
üzerinden bağlasınlar” ( Nûr Süresi 31. ayet) emri vardır. Bu
emir bir Câhiliye âdetini değiştirmekte, kadınların uygun bir
örtüyle başlarını, boyun ve göğüslerini örtmelerini gerekli
kılmaktadır. Bu emirden önce kadınların çoğu, eski âdetlerine
uyarak başlarına aldıkları örtünün uçlarını omuzlarının
arkasına atarlar ve ön tarafı açık bırakırlardı. Hz. Âişe’nin
anlattığına göre bu âyet tebliğ edildiğinde camide bulunan
kadınlar hemen alt giysilerinden (izar) birer parça yırtarak
bunu başörtüsü yapmışlar ve istenen yerleri kapatmışlardı.
(Buhârî, “Tefsîr”, 24/12; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 30-32) Yine,
“Rasûlüllah (s.a.v), bileklerinin dört parmak yukarısını işaret
ederek “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadın ergenlik
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çağına varınca yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir
yerini açması helâl değildir!” (Buhari, Kitabü’l-Kader, 8. bab,
Müslim, aynı kitab 5. bab, Ebû Davud, Nikâh, 4. babta, Ebû
Hüreyre, (r.a)’den.) buyurmuştur. Bu manada Hz. Peygamberin
birçok sözü (hadis) vardır. İslâm bilginleri âyet ve hadislere
dayanarak avret mahallinin (yabancılara karşı örtülmesi
zorunlu yerlerin):
a) Erkekler için diz kapağı ile göbek arasının,
b) Kadınlar için;
ba) Müslüman kadınlara karşı göbek ile diz kapağı arasının;
bb) Mahremlere yani dinen evlenemeyeceği erkeklere karşı;
yüzü, başı, saçı, göğsü (sadrı), ayakları, bacakları, elleri ve
kolları hariç diğer uzuvlarının,
bc) Namahremlere yani dinen nikahlanması helal olan erkeklere
karşı; yüzü, elleri ve ayakları hariç bütün uzuvlarının,
avret yeri olduğunu söylemişlerdir.
Başörtüsü konusunun İslam’ın, tesettür, cinsellik, iffet vb.
konulara yansıyan genel dünya görüşünden bağımsız, münferit
bir mesele olarak düşünülmesi de yanlıştır. Yukarıda belirtilen
hükümlerin yanında aşağıdaki hükümlere de göz atılması
konuyla ilgili dinimizin bakış açısını bütüncül olarak
kavrayabilmemize yardımcı olacaktır:
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1) Hz. Peygamber (s.a.v), vücut hatlarını belli edecek tarzda
giyinmeyi, karşı cinsi tahrik edecek şekilde, dar ve şeffaf
giyinmeyi yasaklamıştır. Bu konuda bir fikir edinmek için şu
hadisi hatırlayabiliriz: “Cehennemliklerden iki sınıf vardır ki,
ben onları dünyada görmedim: Birincisi ellerindeki öküz
kuyruğu gibi kırbaçlarla halkı kırbaçlayan kimselerdir. İkincisi
giyinmiş çıplak, kalçasını oynatarak, kırıtarak, salınarak
yürüyen, başları deve hörgücü gibi kadınlardır. Bunlar cennete
giremezler, onun kokusunu da alamazlar. Halbuki onun kokusu
çok uzun mesafelerden alınır” (Müslim, “Libâs”, 125).
2) Başörtüsünü emreden Nûr Süresi 31. ayette, açılması
yasaklanan uzuvların örtülmesi emredildikten sonra, şu
kimselerin yanında zinetlerinizi açabilirsiniz şeklinde ruhsat
verilmesi bu ayetteki örtünme emrinin kesin olduğunu
göstermektedir.
3) Nûr Süresi 31. ayetin devamında kadınlar hakkında,
“gizlemekte oldukları zinetleri bilinsin diye ayaklarını yere
vurmasınlar” buyrulmaktadır. Câhiliye devrinde kadınlar ayak
bileklerine halhal gibi ziynetler takarlar, sokakta yürürken ses
çıkarsın da dikkat çeksin diye ayaklarını yere vururlardı. Bunun
menedilmesi, örtünmenin amacı bakımından çok önemli ve
anlamlıdır; çünkü meselenin özü karşı tarafın dikkatini
cinselliğe çekmemektir. Bir kadın örtündüğü halde sesi, kokusu,
tavrı vb. ile kasıtlı olarak karşı cinsin dikkatini üzerine çekmeye
yönelirse, o da, hadislerde geçen “giyinmiş çıplak”lardan olur.
4) Bir başka âyette (el-Ahzâb 33/59) kadınların bir ihtiyaç için
dışarı çıktıkları zaman ev kıyafetiyle dışarı çıkmamaları ve“dış
örtülerini üstlerine almaları” istenir ve bunun “onların
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tanınması ve incinmemesi için en emin yol” olduğu bildirilir.
Başka bir ayette “Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı
kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin bazı elbiselerini
çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur.”(Nûr Süresi, 60.
ayet) denerek yaşlı kadınlara, dış elbise konusunda kolaylık
sağlandığı ancak diğer kadınlara bu kolaylığın verilmediği
belirtilmiştir.
3. İslam fıkhının hükümleri, yalnız sözlüklerden yararlanarak
veya belli bir kelimeye takılıp kalarak ortaya konmaz. Hüküm
çıkarma konusunda fıkıh usulü dediğimiz İslam fıkıh esaslarına
uygun bir çıkarımda bulunmak gerekir. Fıkıh usulünde, genel
olarak dinî hükümlerin kaynaklarının ne olduğu, bu kaynakların
ne zaman ve hangi şartlarda sahih olduğu, bu kaynaklarda yer
alan ifadelerin anlaşılmasında hangi metotların takip edileceği,
emir ve tavsiyelerin hangisinin bağlayıcı ve zorunluluk
hangisinin serbestlik ifade ettiği, metindeki kelimeler haricinde
hükümlerin mana ve ruhunun ne olduğu vb. konulardaki esaslar
yer alır.
Bir kişinin, İslam fıkhındaki hüküm çıkarma usullerini ve hele
hele bu dinin peygamberi olan Allah Elçisinin söylediklerini
dikkate almaksızın Kur’an’ın ifadelerini sırf kendi isteğine göre
açıklaması art niyetinden değilse bir cehli mürekkeptir. Böyle
bir kişinin, yalnız kendi görüşünü din diye tanıtması ise
tahammülsüzlüğünün bir göstergesidir. Çünkü ayet ve
hadislerden yola çıkarak ve fıkıh esaslarını kullanarak kesin bir
hükme ulaşılamadığında alimlerin ortaya koyduğu görüşler,
dinin bizzat kendisi değil ictihattır. Geçmiş dönemde fıkha büyük
hizmet vermiş âlimler, kendilerine ait görüşlerle dinin kesin
hükümleri birbirine karışmasın diye kendi içtihatlarına “bu
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benim reyimdir” demişlerdir. Dolayısıyla, dinin hükmü budur
denebilecek kesinlikle sabit olmayan ve sırf bir şahsın görüşü
olan bir yorumun İslam’ın ta kendisi olduğunu iddia etmek ilim
geleneğinde bir görgüsüzlüktür. Günümüzde, “bize Kuran
yeter” diyen ve gerek Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’in (s.a.v)
sözlerini gerekse İslam ilim geleneğinin metotlarını görmezden
gelen kimselerin birçoğu, kendi kişisel yorumlarını din diye
sunmaya kalkan tahammülsüz ve ilmî edepten yoksun
kimselerdir.
Kaldı ki, başörtüsü konusunda yukarıda açıkladığımız hüküm,
âlimlerin kişisel yorumu değil, bizzat dinin kendinden olan ve
üzerinde icma bulunan kesin bir hükümdür.
Allah yâr ve yardımcınız olsun.
İstanbul Müftülüğü
Diyanet işlerinin verdiği cevap, ilgisi ve alakası ile bu cevap
arasında dağlar kadar fark ve bunu da sanırım diyanetin
yoğunluğuna bağlamak gerekir en iyi niyet ile.
Sonuçta almak istediğim duymak istediğim cevapları çok çok
detaylı olmasa da en azından bana bu soruları soran kişilere
verecek cevabım ve temelim olması açısından yeterli
görüyorum.
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Başarı Üzerine
7 Mart 2007

Başarmanın ya da başarının tarifi kişiden kişiye kurumdan
kuruma değişse de ortada bunu isteyenin lehine bir durum
vardır. Başarı deyince bu kelimeyi sağlayan hedeflere ulaşmak
için birçok yol olabileceği düşünülebilir. Bu yollarda ilerlerken
birçok zorlukla karşılaşabileceğimiz gibi bu zorlukları da aşmak
adına irade sabır azim hırs insanda var olan değerlerle başarıyı
elde etmek mümkün olabilmektedir.
Ancak belirlenen hedefe ulaşmak adına tüm iyi niyetli
davranışları ve uygulamaları sergilesek de kimi zaman
istediğimizi elde edememe durumuyla da karşılaşabilmekteyiz.
Bunu bazılarımız şanssızlık olarak nitelemekte bazılarımız ise
kader deyip geçebilmektedir. Tam bu noktada gerçekten başarı
nedir? Diye bir soru sormak gereklidir.
Elinden gelenlerin tümünü yapıp ta istediği neticeyi alamayan
kişi acaba başarılı sayılabilir mi? Bununla beraber kimi zaman
da başarısızlıklarını şanssızlık olarak niteleyebilen kısmette
yokmuş diye dillendirebilse de insan, özünde zihnine bunu
hükmetse de vicdan safhasından geçememektedir. Başarıyı ne
kadar istersen o kadar başarırsın diye kısa ve mutat bir
betimleme ile tanımlamak kendimce çok da doğru değil gibi
gözüküyor. Günümüz dünyasında başarmak hedefiniz ne olursa
olsun çokta kolay olmuyor. Hiç hesap etmediğiniz birçok faktör
bir anda taş olup yolunuza düşebilmekte.
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Özetle, başarmak hala mümkün ancak eskisi kadar kolay değil
ve artık başarmak için istemek de yetmiyor günümüzün küçük,
“rekabetçi” ortamında. Birçoklarının sorunları bir anda sizin de
sorunlar paydanıza eklenebiliyor. Ve başardım diyebilmek
önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir duygu sözcüğü olarak
görülecek sanırım.
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Göz ucundaki acı gerçek
1 Mart 2008

Kara harekâtı neden nasıl bitti? Başörtüsünde son durum ne?
Gibi ülke içi bulanık gündemler arasında kaçırdığımız acı
gerçeğin hikâyesi.
Bu
kardeşimin
suçu ne idi?
Tecavüze uğrayan
anneleri
ablaları
için savaşmak mı?
Yoksa işgal edilen
toprakları
ve
ülkeleri
için
susmayıp da direnmek mi? İşgal altında ki topraklarını
kurtarmak için attığı bir taş mı?
Bizler ülkemizin gündeminde takılırken kaçırdığımız bu acı
sorun için neler yapılabilir diye kafa yormamakta neden
ısrarcıyız?
Ülkemin her kesiminden bir çok insanın ortak düşmanı olan Abd
ile, onun zulmü ve sözde adalet ve demokrasi çabaları ile nasıl
mücadele edebiliriz, yayılmacı İsrail anlayışı ile nasıl
çatışabiliriz? Bunları da “bir nebze” konuşmamız gerekmiyor
mu?
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Kızıyorum yalancı dindar geçinenlere..
Kızıyorum yalancı milliyetçi geçinenlere
Kızıyorum yalancı ümmetçi geçinenlere..
Kızıyorum yalancı Atatürkçü geçinenlere
Kızıyorum yalancı liberal geçinenlere..
ve kızıyorum yalancı özgürlükçü geçinenlere…
Her kesimden bin bir yüz sahibi ile nereye kadar ve nasıl?
sorulacak çok soru var ve çözüm için konuşanlar da “gerici”
bulunmakta..ve daha bir çokları burada ve başka başka
yerlerde… Kendi “iç dinamiklerimiz”le birbirimize düşman
kesilip de, birbirimizi öcü görüp de, asıl zalime ve zulmedene
karşı
bir
olamamak
niye?
Her 20 yılda bir ekilen ayrılık tohumları ile beslenen bir çorak
tarla mı olmalı bu coğrafya? Yoksa adaletin, insanlığın hüküm
sürdüğü barış dolu bir medeniyet mi?

130

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

Kara Harekâtı ne getirir?
25 Şubat 2008

21 Şubat’tan beri başlayan kara harekâtı ile ülke gündemi
oldukça meşgul.
Medya bu konu üzerine eğilmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı
diyorum çünkü aslında onlar için asıl olmak zorunda olan ve
mutlaka eşilmesi gereken bir başörtüsü sorunu var. Ülkenin
görünür gündemi kara harekâtı olmakla birlikte gizli ve bence
gerçek gündemi hala başörtüsü meselesi. Bu gün okula girerken
karşılaştığım kameralar ve sayısı arttırılmış güvenlik elemanları
bir an için gözüme din avcılığı şeklinde göründü. Neyse sabır ile
az kaldı diyelim. Kanunda açıkça yazılı olmadan kimse yüksek
öğrenim hakkından mahrum edilemez dese de rektörler açıkça
yazılı bir kanun bulmuş olacak ki böyle davranıyor (bir kısmı).
Açıkça anayasaya karşı geliyor suç işliyor.
Görünür gündeme ve aslında gerçek olması gereken gündeme
gelecek olur isek, Baykal’ın da dediği gibi ameliyat yapılırken
içeride pislik kalmaması gerekir. Buna tamamen katılıyorum.
Görünen ve bilinen tüm kamplar yok edilmedikçe
dağıtılmadıkça bence büyük bir sonuç alınamaz. Elbette şu hali
ile de büyük kayıplar veren pkk, umutlarının tamamen
yitirilmesi ve bir daha rahatça doğrulamaması için yapılabildiği
kadarı ile ulaşılabildiği kadarı ile yok edilmelidir.
Abd, Avrupa ve İsrail destekli pkk’nın görevini tamamlayıp
tamamlamadığına elbette bu odaklar karar verecektir. Bunu da
zaman ile göreceğiz.
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Büyük bir mücadele ve kararlılıkla devam eden operasyonlar
sonunda, Barzani, Talabani ve bölgesel Kürt yönetimi sanırım
konuşabilecekleri
kelime
sınırlarını
daha
dikkatli
belirleyeceklerdir.
Başbakan’ın Amerika’ya gitmesinden önce Barzani’nin yaptığı
açıklamaları hatırlayacak olur isek, sınırın geçilmesi halinde
peşmergelerle çatışacaklarından hatta ileri giderek Irak’ın
kuzeyinin Türklere mezar olacağından bahseden Barzani’nin
şimdi suskun olması oldukça düşündürücüdür.
Operasyonların getireceği siyasi kazanımlar bu noktada çok
önemlidir. Bu süreç sonunda bir daha bölgesel Kürt yönetiminin
önceden olduğu gibi edepsiz konuşmalar yapmasına fırsat
vermeyecek güçlü bir zemin oluşturulmalıdır.
Tüm bu düşüncelerimden sonra ne getirir sorusuna cevap
vermeye çalışacak olur isem, kısa ve maddeler halinde şunları
yazabilirim.
-Pkk ne oranda olursa olsun büyük kayıplar vermiştir,
verecektir.
-Bölgesel Kürt yönetimi ve Irak, Türkiye kararlılığını bir kere
daha anlayacaktır.
-Uluslar arası güç odakları bölgedeki projelerini tekrar gözden
geçirmek zorunda kalacaktır, kalmalıdır.
-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zor koşullarda yaptığı başarılı
operasyonlar ile tüm dünyaya anlamlı bir mesaj verilecektir.
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-Kerkük, Musul ve Süleymaniye konusunda Türkiye’nin
kararlılığının altı çizilecektir.
-Ülkemizde ve komşularımızda var olan ayrılıkçı Kürtlerin
umutları ve hayalleri zayıflayacaktır.
Tüm bu olmasını istediğim ve beklediğim gelişmelere rağmen
içimi kemiren şu önemli soruyu sormadan sanırım yazıya son
veremeyeceğim.
Türkiye bu operasyonları tamamen kendi iradesi ile kimseden
izin veya onay almadan ve karşılığında hiçbir şey vermeden mi
yapmıştır? Eğer öyle ise “Ne mutlu Türküm Diyene” Fakat
değilse “Ya İstiklal Ya Ölüm”.
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Unutmak Unutmamak
14 Şubat 2008

Unutmak bir nimet midir bizler için yoksa bizler için bir kayıp
mı? Elbette farklı durumlar için farklı sonuçlar
çıkarabileceğimiz bir durum.
Bir profesörün ya da bilim adamının bir açmazı çözüm
metodunu unutması ya da bir öğrencinin sınavda çalıştığı yerleri
unutması bu elbette üzücüdür. Ancak sevdiğimiz birinin
gözlerimizin önünde ellerimiz içinde öldüğünü ise o an gibi
hatırlamak da çok iyi bir şey olmasa gerek.
Yaptığımız hatayı unutmak ve tekrarlamak bizim için unutmanın
kötü tarafı ise, bir acımızı üzüntümüzü o an ki gibi
hatırlamamak ise bence büyük bir kazançtır. İyidir ya da kötüdür
diye unutmaya kesin bir değer biçmek elbette mümkün değil.
Ancak kişisel olarak unutma haline kesin olarak kötüdür demek
ya da hiçbir faydası yoktur demek yanlıştır diyebilirim.
Elbette tarihi unutmak büyük bir kayıp, yaşananları
değerlendirirken bir eksikliktir. Bugün, 1930′lu yıllardan beri
zorunlu olarak yükseköğretimde gösterilen İnkılap dersinde
hocanın dediği Cumhuriyet üstten bindirme ile tepeden değil,
tamamen tabandan gelişerek olmuştur söylemi unutmanın ve
unutmamanın kazançlarını bir an bana hatırlattı. Ve bunun
tepeden inme olduğunu söyleyenlerin salak olduğunu
söyleyecek kadar da katı ve kendinden emin.
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O an İstiklal Mahkemelerini idamları sürgünleri hocaya sormak
istedim, ama dersi geçmek adına susmak gerektiğini daha
önceden sosyoloji dersinde Vf alarak anlamıştım. Ve sustum.
Malum. Başı kapalı öğrencilere hak ettikleri notu
vermeyeceklerini söyleyen öğretim görevlilerinin olduğu bir
ülkede yaşıyoruz ve siyasi görüş nedeni ile bu dersten kalmamak
adına sustum.
Susmak.. Nereye kadar?
Bir soru: Şu an bir X kişisine bir ordu verilse bu ordu ile Pkk’yı
bitirse İsrail’i silse süpürse Abd’nin Asya’da hiçbir unsurunu
bırakmasa ve Türkiye’ye de şeriat getiriyorum dese buna hayır
diyebilir misiniz???
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Din Bu Kadar Ucuz mu?
27 Ocak 2008

Din ne kadar da kolay öğrenebilir bir hale gelmiş.. Cuma
namazını kazaya bıraksın diyebilecek kadar. Üstelik bunu
söyleyen Habertürk canlı yayınında Özlem Gürses(baş harflerini
insana
saygım
olduğundan
büyük
yazıyorum).
Bu sabah Habertürk kanalında bu hanımefendinin sunduğu
programı izliyordum. Konuşmacı olarak Bahçeşehir’den bir prof
sosyolog türban konusu ile ilgili konuşuyordu. Konu türban
kanal Habertürk sunucu Özlem Hanım olunca gülmemek
eğlenmemek mümkün değil. Lakin sosyolog hanımın bilim
üzerine yaptığı konuşmalardı beni bu programa bağlayan. Misal
olarak girişte de yazdığım gibi, reji içeriden Uludağ da kar
üzerinde cuma namazı kılan insanlar görüntüsünü yayına verir.
Spiker bakın nedir bu der gibilerinden sorar. Konuşmacının
cevabı gayet bilimsel. Şu şekilde>>Dindar ve muhafazakar
insanlar burjuvalaştıkça kayak buz hokeyi jimnastik gibi sporlar
da yapmaya başlıyor bu durum sonucunda da bu şekil ihtiyaçlar
doğuyor. Eskiden oraya yeterli gelen cami şimdi yetmiyor
insanlar dışarıda namaz kılmak zorunda kalıyor. Diyor
hanımefendi. Bunları söyler iken şunları da ekliyor gözlemlerine
dayanarak eskiden dindar insan dinini kendi yaşar kendi bilirdi
şimdilerde dindarlık daha bir dışa vurulur hale geldi diyor.
Ve işte koptuğum güldüğüm ve acıdığım an. Sayın spiker hanım
e bunlar da namazını kaza etsinler böyle bir görüntü
oluşturmasınlar ne var bunda diyebiliyor. Yani neresinden
yazayım bilmiyorum ki. İmkân var iken bir anlamlı sebep veya
zorunluluk olmadıkça namazı kazaya bırakmak? Buradan mı
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yazayım? Yoksa cuma namazı kazaya bırakılır mı diye sorarak
buradan mı?
İşte din hakkında ahkâm kesenlerin durumu bu kadar acı.
Tepkisiz kaldım mı tabi ki hayır Sayın Gürses’e ulaşabileceğim
iletişim araçlarını kullandım mail ile bu saçmalığı kendisine
hatırlattım. Umarım okur ve dini öğrenmeyi çalışmaya
gayretlerini arttırır.
Bu konuları karşısında ki konuşmacıya sorduğunda ise ben
bilemem benim alanım değil cevabını alıyor.Bilen ile bilmeyen
meselesi.. Din bu kadar ucuz mu? Bu kadar yere mi düştü. Kitap
ayet nerede? Keyif ile sırf Uludağ’da kar üzerinde namaz kılmak
görüntüyü bozuyor diye üstelik de cuma namazını kazaya
bırakıversin diyen zihniyet gibilerden daha ne kadar var acaba?
Üstelik bunlar kendilerini aydınlanmış laik medeni modern vs vs
vs görenler ve tüm bu üstün meziyetleri ile de türbanlıları
aydınlatmayı kendilerine görev edinmiş kimseler.
Ağlayanınız varsa ne güzel..
Ben sadece gülüyorum.
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Hayat Tablosu
1 Ocak 2008

Yeni bir yıla yazarak başlayalım..Batılın da dediği gibi hep
yazarak geçer diye umarak..
Bir çok garip batıldan sonra buna kırmızı don da dahil, şimdi bu
yersiz inanışları bir tarafa bırakarak ömrümüzün kalanına dair
bir hesap tablosu yapalım..
Bu yazdıklarım, ilerde olurda inanmayan kişiler tarafından da
okunacak olur ise, o kişiler üzere değildir. Hesap tablomuzun
ana parametresi zaman. Bu sonlu değeri bilinmeyen
parametreden yola çıkarak tablomuzu oluşturmaya başlıyoruz.
Ancak tablonun aşağıya doğru ne kadar uzun bir yer alacağını
bilmediğimizden biz ortalama bir değer alarak hata paylarını da
göz önünde bulundurmak sureti ile başlayalım.
Tabloyu şimdi ikiye bölüyoruz. Uyurken ve uyumuyorken.
Uyurken kısmı tek bir hücreden oluşuyor. Uyumuyorken
kısmına ise yapmamız gereken ödevleri yazalım. Gerçi uyumak
da emanet olanı dinlendirmek adına bir görev ama o sadece o
kadar. Henüz uyurken zikredenlerin nasıl bir hal içinde
olduğunu bilmediğimden yazamayacağım. Ödevler kısmına bir
soru ile başlıyoruz. Bugün Allah için ne yaptın? Aslında bu soru
klişe bir yapı amma benim burada demek istediğim özü ile
bugün kendin için ne yaptın? Binaenaleyh ne yapıyorsak
kendimiz için sonsuza hazırlanmak için yapıyoruz. Zaman
çizelgemiz aşağıya doğru indikçe bizde o gün yaptıklarımızı
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yazıyor ve bir hafta sonunda bakıyoruz. Burada bize orda
yazdıklarımızı yazdıran el vicdan eli olmalı hani mahşerde her
organımız konuşacak ya!
Bu şekilde haftalık kendi mahşerimizi kuruyoruz. Aslında aylık
da yapılabilecek bir genel toplam bu, ancak bir aydan bir
diğerine çıkabilmek haftadan haftaya geçebilmekten daha az
ihtimalli bir şey olduğundan bunu böylece yapmak daha doğru
olacak gibi.
Tablomuzun uyumuyorken ki kısmı sadece ve sadece bu
sorudan ibaret ancak bu sorunun ne demek istediğini anlamak
için bilmek okumak ve ödevlerin yerine getirilmesi gerekliliğini
iyice algılamak gerek. Yoksa bir kişi bugün kendim için yemek
yedim yemek yedim ve yine yemek yedim diyerek bu kısmı
elbette doldurabilir. Oysa bu açıdan değil de şuradan bakacak
olur isek bugün, yarın da insanlığa ve İslam’a hizmet için
sağlıklı ve tüm gücümle çalışabilmek adına yemek yedim.
Aktivite ikisinde de aynı olmakla yarın bir evi soyacak kişinin
yediği yemek ile üstte bahsettiğimi yapmak amacı ile yemek
yiyen şimdi bir olur mu?
Bu sorunun anlamını iyice anladıktan sonra tablomuzu her gün
doldurmaya başlıyoruz. Ve bizi günlük olarak kontrol eden
önemli bir parametre daha var. Bir sonraki gün o güne en fazla
eşit olabiliyor ise o günün zararla kapattığımızı da anlamamız
gerekiyor!
Şimdi bu dediklerimi oturup da bir Excel tablosunda
hazırlamaktan ziyade işin şekline takılmaktansa özüne iner isek..
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Bu yazıya nereden geldiğimi yazmak isterim öncelikle.
Geçtiğimizde bir akrabamız trafik kazası geçirdi ve ilk anda
ölüm tehlikesi olabileceğinden hepimiz gerildik, üzüldük. Yer
Göztepe SSK acil önü. Bir yoğun hayat telaşesi. Sanırım zaman
parametresi burada daha da bir önemli. Sonraki günümüzden
önce sonraki saatimizi dahi düşünmeden böyle bir tablo
yapmanın ne anlamı olabilir ki?
Asla unutmamak üzere.
Bir sonlu aralıkta
Sonsuzluğadır bu yol
Nice halin bu kılıkta
Tez zamanda Adam Ol
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İsrail-Filistin Barışı
14 Kasım 2007

Güne başlarken İsrail Filistin arasında gelişen haberleri biraz
takip etmeye çalıştım medyamız aracılığı ile. Elbette tüm haber
kanalları kadehte su olmasını bile farklı çizgilere çekerek kendi
duruşlarını itina ile muhafaza ettiler.
Bu barışın yapılacak bir kaç toplantı ile sağlanabilecek olması
ümidi tarafımca bir hayli az. Lakin masaya oturanların barış
yapılacakmış gibi bir samimiyet ile toplantılara başlaması ise
oldukça önemli. Nasıl olsa bir şey çıkmaz diye, adı görüşme
olsun diye bir araya gelmenin bir anlamı yok.2 tarafın da ne
şekil bir -başbakan Erdoğan terimi ile- samimiyet sınavı
vereceklerini bilmiyorum. Ancak benim gördüğüm ve bildiğim
2 gerçek var.
Birincisi; İsrail uzun vadede yayılmacı politikasını
değiştirmedikçe, yani burayı şurayı ve daha sonra şuraları da
işgal edip Yahudi yerleşimcilerle doldurmalıyız fikrini
kafasından tamamen atmadıkça bu olası barışın ne kadar
süreceği yahut nasıl bir anlam kazanacağı sonucu elbette aşikâr
olacaktır. Bu bağlamda İsrail -hadi işgal ettiklerini geri
vermekten geçtim- toprak konusunda artık net olmalıdır.
İkincisi: Şimdi düşünelim ki ülkemizin bir kısmı işgal altında ve
o topraklar işgal eden ülkenin himayesi altında kalmak şartıyla
işgalci ülke ile masaya oturur muyuz? Bu yenilgiyi kabullenmek
ve ileride yeni başlayacak olan yayılmacı politikalara yeniden
kapı açmak olacaktır. Bu netice ile: Filistin’de seçimi kazanan
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Hamas’ın lideri Mahmud El Zahar, “ateşkes” için İsrail’e şartlar
öne sürdü: “1967 öncesi sınırlara dönün, Filistinli mahkûmları
serbest bırakın, işgal ettiğiniz Filistin topraklarından çıkın…
Sabah 31.1.06

Görüldüğü üzere İsrail’in 67 öncesi sınırlarına çekilme olasılığı
ne kadar varsa barış da o kadar var. Ya da bir diğer deyişle
Filistin bu 67 öncesi sınırlara çekilme talebinden ne kadar
vazgeçerse barış o kadar var.
Bu şartlar altında her gün karşılıklı olarak düzenlenen saldırılar
ile, ve işgal sınırlarına örülen duvarlar ile bu barışın ne şekilde
sağlanacağı elbette karmaşık bir durum. Ayrıca bu barış sadece
2 ülkeyi ilgilendiren bir durumda değil. Vaktiyle İngiltere’nin
bölgede ki onca uğraşı acaba Yahudileri çokça sevdiği için
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midir? Elbette birçok farklı kafa karıştıran soruları kendimize
sorabiliriz.
Sonuç olarak genel bir hükme varacak olur isek artık İsrail’in
bebek öldürme konusunda ki acımasızlığını da göz önünde
bulundurmak gerekir ise bölgede akan kanların durması adına ve
dünyaya muhtemel bir mahallî barış sağlamak adına bölgede 2
tarafında belirli tavizler vererek sağlayacağı bir barış insanlık
için gayet yararlı olacaktır.
Bir dipnot: İsrail’in pkkyı desteklediği çok kişilerce hatta söylettirildi mi orasını bilmem- itirafçılarca da söylendi ve başka
birçok belge ile de desteklendi. Şimdi ise İsrail ülkeme roketler
ve istihbarat amaçlı uydular satma peşinde. Basit bir matematik
hesap ile pkk’ya verilen destek ile kaybedilen maddi pozisyon
satılacak silahlar ve uydular ile fazlası ile + değere dönüşecek
ise İsrail bundan vazgeçer mi?
Silah satmak istiyor isek silah kullanmaya mecbur etmeliyiz
değil mi?
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Hangi Eser
20 Ağustos 2008

Aklımdan çıkmayan bir tespit.. Sonunda yazmaya karar verdim.
Bayraktar Hoca der ki :
Rize - İkizdere 2. İkizdere Kurultayı birçok alanda birçok
profesör akademisyen, İkizdere’nin geleceği ve HES Projeleri
ile ilgili sorunları ele alıyor. İlk başlarda hayli yoğun olan salon
dakikalar saatler ilerledikçe boşalıyor, izleyiciler yoruluyor.
Konuşma sırası kendisi Güneyce beldesinden olan Prof.
Bayraktar Bayraklı’da. Kendisi de konuya kirliliğe farklı bir
bakış getirerek gönül kirliliği ahlak kirliliği çevre kirliliği
noktasından yaklaşmakta. Bir ilahiyatçı olduğundan çok da
şaşırmadığım bir konuşma oldu. Ve muhteşem hitabeti ile sesi
duyanlar salonu yavaş yavaş doldurmaya başladı. Buna da
şaşırmadım doğrusu. Koca kurultayda (yaklaşık 4 saat) aklımda
kalan bir kaç ilginç tespitten birini de Bayraktar hoca yaptı.Tam
kelimesi kelimesine hatırlamıyorum ama mealen:
İnsanlar kendileri yaptığı eserlere bir şey olduğu zaman dünyayı
ayağa kaldırıyorlar. Bir bakın bakalım Ayasofya’ya
SultanAhmet’e bir şey oldu mu ne oluyor? Ama iş Allah’ın
eserlerine gelince duyarsız oluveriyoruz gibisinden, anlamca bu,
bir cümle sarf etti ki aklımdan hiç bir zaman çıkmayacak bir
tespit bir değerlendirme oldu.
Sonra ben haricinde birçok kimsenin de aklının bu cümlede
kaldığını düşünüyorum. Gerçekten de öyle değil mi? İnsanlar
kendi yaptıklarını, kendi eserlerini önemser değer verir korur
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iken Allah’ın en büyük eseri olan başta insan olmak üzere
çevreye hayvanlara canlılara dünyaya kâinata karşı duyarsız bir
yaşam üzere ilerlemekteyiz.
Bu noktanın hayatımızın her köşesinde ve soluduğumuz her
virgülde daima yorumlanması ve irdelenmesi gerektiğini
düşünüyorum. Bunu ne ölçüde yapabileceğimizi bilmemekle
beraber bu yolda adım atmanın dahi bir kazanç olduğu
muhakkak.
En büyük eser olan İnsanın kendi eserlerini, kendisini en büyük
eser kılandan daha üstün tuttuğu bir dünyadan hepinize,
hepimize acı ve mana dolu selamlar..
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2007′yi uğurlar iken
31 Aralık 2007

2007′yi uğurlar iken nasıl bir yıl daha erittik diye sormak gerek
vakit ambarımızdan..Ve yeni bir yıla yeni bir yapılacaklar ve
yapılması gerekenler listesi ile girme gayretinde insanlık.
Kimilerimiz şunu artık yapmayacağım gibi kendi kendine sözler
verir iken bazılarımız yaşayış şekline köklü değişiklikler yapma
kararı verirken, ülkem de, yoğun seçim temposundan, Irak’la
ilgili sorunlardan ve Ab Abd birlikteliğinden çeşitli şekillerle
geçerek bu yılı sonlandırıp yeni bir yıla “belirlenen?” hedefler
doğrultusunda ilerleme gayretinde.
Ülkem ve dünya açısından bu yılı kendimce bir değerlendirecek
olur isem, en önemli değinilmesi gereken konunun Temmuz
seçimleri olduğu kanaatindeyim. Ülkemde bu seçim sonucu ile
bazı kesimlere derin sonuçlar çıkartmaları gereken bir sonuç
milletim tarafından hazırlanmış oldu. Ardından gelişen
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile “devlet” millete direnmenin
yanlış olduğunu anlamış olacak ki bu sürece “razı” ol(mak
zorunda kaldı)du.
Ekonomik parametrelerin ne dediğine gelecek olur isek bu yıl
için işsizlik hala önemli bir sıkıntı olmaya devam etti ve çözüm
için de atılan adımlar yeterli olmamakla birlikte bu
çalışmalardan da verimlilik sağlanamadığını söyleyebilirim.
Ülkeme gelen para, paradan para kazanmaktan öte bir meta
üretmek amacı ile kullanılmadıkça liramızın değerlenmesinin de
çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum. IMF ve dışa borç
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konusunda da önemli miktarda ödemeler gerçekleştiyse de bu
ancak “kaybolan” paranın bir kısmını telafi etti diyebiliriz.
Eğitim konusuna da değinmek gerekir ise 2008 in muhtemel
popüler konularından olacak başörtüsü yahut kimilerince türban
için gerekli siyasi zeminin hazırlanmasına sebep olan seçimler
ve halk ile bu sorun çözümlenmek istenir ise rahatlıkla
özgürlükler ve temel haklar kavramları içinde eritilerek çözülür
gibi gözükmekte. Diğer bir yandan meslek liselerinin durumuna
da 2008 de el atılacak gibi görünüyor. Bunları sabır ve dikkat ile
izleyip göreceğiz.
Dünya’ya bakacak olur isek emperyalizm denen kavram kendini
farklı alanlarda da hissettirmeye başlamakla birlikte küresel
güçlerin de bu yarışta nerede konumlanması gerektiği önemli bir
soru işareti oluşturmakta. Savaş sanayisi ile ve akan kanlar ile
ayakta durmaya çalışan bir ekonomi ne kadar sürdürülebilir
bunu elbette zaman gösterecektir.
Dünya’da barışın sağlanması için yapılan küçük çaplı ve sönük
örgüt çalışmalarının bir sonuca varmayacağı gerçeği var iken
yine de açlıkla ve insanı yaşatmakla mücadele konusunda işte o
kişi yahut işte o kurum denecek onlarca sivil örgüt ve dayanışma
çalışmalarının olduğu muhakkak. Akan kanların ne için aktığını
dahi sorgulamaya fırsat vermeden bir yenisi çıkıyor ve yeni bir
suikast ile yeni bir direniş başlıyor ise bu kısır döngü akacak kan
kalmayana kadar mı devam edecek?
2007′yi uğurlar iken, insanlığın daha erdemli değerler üzerine
bir yaşantıyı temellendirmesi dileği ile.
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Oruç Tutmak, Aç kalmak
18 Eylül 2007

Bizler -bir kısmımız- orucu aç kalmak olarak düşünüyoruz.
Böyle düşününce de orucumuzun bize vermesi gereken
nimetlerden tam olarak faydalanamıyoruz.
Peygamberimizin dediği gibi oruçlu iken orucun gerektirdiği
gibi davranmayanlar sadece aç kalmışlardır. Bu netice ile oruç
tutarken sadece aç kalanlardan olmamak için, orucun iç
dünyamızda ruhumuzun da terbiyesi ile bir bütündelik içinde
yaşanması gereklidir. Hiçbir zaman yapmamamız gereken yalan
söylemek gıybet etmek zina etmek kumar oynamak içki içmek
gibi dinimizce yasaklanmış davranışların bu ay içinde oruçlu
iken daha da gözetilmesi mühimdir.
Saatlerce aç kalıp önümüzde onlarca çeşit yemekler varken
hiçbirinden yememek nasıl bir iman gerektiyorsa aynı şekilde
üstteki olumsuz davranışlara karşı da bu şekilde bir tutum
üzerine olmalıyız ki orucu sadece aç kalmak olarak anlayıp
yaşamayalım.
Şunları şunları yaparsak oruç bozulur şunlarla oruç bozulmaz
muhabbetinden öteye gidemeyen televizyon programlarında
görmek isteyip de bir türlü göremediğim oruç ve ahlak, oruç ve
nefis gibi konuların aslında orucun amacının temeli olması
rağmen programlarda işlenmemesi, ne yazık ki biz insanların
orucun temel gayesini anlamamıza destek olmuyor.
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Sadece aç kalanlardan olmamak için, Mevla’mın kendi için
istediği bu güzel ibadetin amacını iyice kafamıza yerleştirmeli
nefsimizi ve yaşantımızı bu ve bundan sonraki günler için böyle
düzenlemeliyiz.
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Müslüman Doğmak
10 Eylül 2008

İslam olan bir memlekette Müslüman bir ailede doğmak. Bir
büyük başka şükür kapısı.
Elimize ayağımıza bakar aynada yüzümüze bakar bedenimize
sağlığımıza şükrederiz. Sofrada yiyeceklere bakar dünyada
açlığı okur rızkımıza şükrederiz. Bölünmemiş ailemize bakar
huzurlu evimizi görür yine şükrederiz.Böylesine daha niceleri.
Peki Müslüman bir ailede ve de İslam olan bir ülkede
doğduğumuza hiç şükrettik mi? Bu nimeti görebildik mi?
Bizler Müslümanlığı seçmeden araştırmadan öğrenmeden diğer
dinlerden bu dine geçiş yapanlar değiliz. Bir başka dünya
görüşünden İslam’a geçişi yaşamadığımızdan İslam’ı
algılamamız sorgulamamız da elbette bir nebze farklı oluyor bu
şekliyle. Şöyle ki; biz Kuran’da yazılanları en baştan okumadan
sorgulamadan aklımız ile tasdik etmeden en baştan doğru gerçek
ve Hak kabul ederken, bir başka dinden İslam’a varmış biri
bunları okuyor aklıyla değerlendiriyor ve neticede yine bizim en
başta kabul ettiğimiz noktaya geliyor ancak bu geliş süresince
kendince birçok değerlendirmede tespitte bulunuyor. Bir şeyin
doğru olduğunu öngörüp onu ispatlamaya çalışmak başka, bir
şeyi inceleyip araştırıp doğruluğunu görmek ispatlamak ise
bambaşka. Özetle aslında bu yaşanıyor.
Şimdi şükretmemiz gereken kısımda acaba biz bir gayrimüslim
aile ve yine İslam olmayan bir ülkede doğsak büyüsek, acaba
İslamı incelediğimiz de bize mantıklı gelir miydi? Bizce
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“doğru” olur muydu? Biz bu sorular neticesinde İslam’a varır
mıydık? Elbette Mevla’nın hidayete dâhil etmesiyle tüm bu
sorulara cevap mümkündür. Ama ben bu soruları yazarken
gerçekten daha doğduğumuz ilk anda büyük bir şükür kapısına
daha adımızı yazdırdığımızı düşünüyorum.
Hiç araştırmadan sorgulamadan okumadan incelemeden tüm
bunlara ihtiyaç duymadan Müslüman bir şekil üzere büyümek.
Bu gerçekten büyük bir nimet.
Bir diğer bakışla, bizler evet Müslüman doğduk herkes gibi, ama
Müslüman büyüdük bir kısım gibi. Bu hayat süresince acaba bir
başka dindenmiş gibi Kuran’ı açıp okuduk mu inceledik mi? Var
olan doğruyu aklımızla tasdik edebildik mi? Doğruluğuna
inandığımız şeylere, evet bu doğru ama niye? Diye sorabildik
mi? Bunu yaptığımızda sadece kuru kuruya bir inanmışlıktan
çıkıp aklıyla bunu kendi vicdanında sabitlemiş daha sağlam bir
temel üzere oturmuş bir iman dâhilinde İslam’ı soluyacağımızı
düşünüyorum.
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Yolculuk
21–22 Aralık 2007

Yolculuk başlığı altında okuduklarımdan ve anladıklarımdan
biraz yazmak isteği ile bu çeşit yolculuğu iki kısma ayırabiliriz.
Bunlardan birisi vücut seyahati olup yazının bu kısmında bu
konuya değineceğim.
Vücut seyahatini Mevla’mın yarattıklarını görmek ibret almak
eserleri hakkında daha çok görüp anlamak ve şükretmek
amacıyla değerlendirebiliriz. Bu seyahat sürecinde farklı farklı
meclislerde bulunup değişik insanlarla tanışma fırsatı bulup
muhabbet eylemek ile bizler, Allah ile sohbet etmeye gücümüz
yetmese bile Ebubekir Tamestani’nin de dediği gibi en azından
O’nun ile sohbet edenlerle sohbet etmeye imkân buluruz. Allah’ı
yarattıklarında düşünmek anlamak ve kâinatın tüm zenginlikleri
ile bu sonsuz yaratma sahibini daha iyi anlamak adına vücut
seyahati önemli bir aşama.
Bu seyahat yahut seyahatler boyunca nice üstün kişilerle
tanışmak kaynaşmak bizim yakın çevremizi oluştururken
oldukça önemli olmakla birlikte ilerisi için de gönlümüze ve
manevi tüm derinliğimize bir iz sürecek bu kişileri bulmak ve
tanımak da oldukça hayırlı bir kazanç olacaktır.
Kafa dinlemek için gezmek anlamının ötesinde maddi âlemden
daha uzak bir amaç ile gezmek gezinmek sanırım ister istemez
daha çok “kafa dinlendirici” olacaktır. Elbette bu yolculuk
boyunca uyulması gereken bazı kurallar da mevcuttur. Yolculuk
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adabı konusunda şeyhler tarafından vakti ile yazılmış bir kaç
maddeden bahsedecek olur isek;
Bunları şu şekilde aktarabilirim.
1.İzin almak
2.Arkadaş bulmak
3.Üç kişi varsa birini başkan seçmek
4.Dostlarla vedalaşıp dualarını arzu etmek
5.Konakladığı yerde varsa önce hamama gitmek sonrasında
büyük zatların kabrini ziyaret etmek.
6.Bir tekke de kalacaksa tekkeye mümkün mertebe seher vakti
inmek.
7.Besmele ile dergâha girmek. Tanıdıklarla muanaka diğerleri
ile musafaha yapmak
8.Yolcu daha sonra cemaat haneye geçer, ikram edilen yemeği
yer, mümkünse bir miktar ücret öder.
9.Şeyhin huzuruna varmak
10.Bu zatı, mürşidi-i kâmil olarak bulursa hicret ve seyahati
sona erer. Bir başka ifade ile vücut seyahati son bulur kalbin
seyahati başlar.
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Kaynak: Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı Mustafa Kara Dergah
Yayınları 2005 s.247
Bu kaynak ile kalp seyahatine de biraz değinme fırsatım olacak
inşallah. Yukarıda ki maddelerden de anlaşıldığı üzere yolculuk
tasavvufta farklı çağrışımlar yapmakla birlikte özü itibarı ile
yine Allah’ı aramak üzere zeminlendirilmiştir.
Günümüzde gezmek bir başka tabir ile tozmak kelimesi ile
birleştirilmiş gezip tozmak anlamında neye tozuttuğumuzu dahi
unutmuşuzdur. Birileri desin diye nefsimize yenilerek ben
şuralara gittim şurayı şurayı gezdim gibi nefis kokan cümleler
ötesine geçerek gezmek kelimesini daha farklı bir mecrada
düşünüp uygulayabilir isek Allah’ın yaratmışlığının tüm
güzelliklerine ulaşmak adına da bir yol daha almış oluruz.
Buradan şu kısma geçecek olur isek bu zamanda bayram demek
gezmek demek uzaklara kafa dağıtmaya vücut dinlendirmeye
gitmek gibi bir hal aldı ki bunu günümüzde anlamak
anlamamaktan daha kolay bir hal aldı. Haram çeşitliliğin arttığı
bu zaman da bayramı da bir seyahat vakti gibi görüp amacı
dışında değerlendirmek ile kafa yahut vücut ne kadar dinlenir
orasını bilecek de değilim.
Vücut ile başlayıp kalp ile devam eden bu yolculukta kalpte
buluşmak
ümidi
ile..
***************************************************
Yolculuğun bu kısmında kalp seyahatine değinerek bu şekilde
bu güzel yolculuk süresince geçilen aşamaları irdelemiş olacağız
inşallah.
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Vücut seyahatinin bitmesi ile bu yolculukta kalp seyahati başlar
ve bu yolculuk bu aşamada daha çok manevi ve ahlaki
değerlerle zenginleşir. Hiç şüphesiz bu süreçte de yine basamak
basamak ilerleyen merhaleler bulunmaktadır.Sufiler bu
yolculukta geçilen bu seyahatlerin tümüne seyrü sülük demekle
birlikte bu kısım belirli dereceler ile oluşur.Esfar-i Erbaa denilen
bu dört aşama sonucunda insanın kemale eriş süreci gerçekleşir.
Şimdi bunları kaynağından dokunmadan sıralamak gerekirse;
1.Seyr
ilellah:Allah’a
doğru
seyr,gerçek
yönelmedir.Vahdetin yüzünden kesret(çokluk,eşya)
indirilir.

varlığa
perdesi

2.Seyr fillah:Allah’da seyr,insanı vasıfları eriterek, Allah’ın
ahlakı ile ahlaklanmak.Salik bu makamda ilm-i ledün dediğimiz
tasavvufa has bilgi kaynağına ulaşır.Marifet ve irfan sahibi
olur.
3.Seyre maallah:Fena makamıdır.İkiliğin ortadan kalktığı
yerdir.Makam-ı Kabe kavseyn olarak da isimlendirilir.Bilindiği
gibi bu ifade Hz.Peygamberin miracından bahseden surede
geçmektedir.Mirac
bir
nevi
Allah’a
yükselme,O’na
kavuşmadır.Sufilerde kendilerinin miracından bahsedeler.Seyr
maallah velayetin son makamıdır.Velilik burada tamamlanır.
4.Sey
anillah:Allah’tan
seyr,velayetini
tamamlayan
sufi,insanları irşad etmek için fena halinden beka haline
döner.Mürşid olmuştur,seyahati tamamladığı için bu seyahatin
bütün usul ve zorluklarını engebelerini tehlikelerini
öğrenmiştir.Bu tecrübelerle artık mürid yetiştirebilir.Bu
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makama beka ba’de’l-fena dendiği gibi sahv ba’de’l-mahv,fark
ba’del-cem de denir.Artık mutasavvıf,kesrette vahdeti,vahdette
kesreti görmeye başlar.Meseleye,etvar-ı seb’a açısından da
yaklaşılabilir.
Kaynak:Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı Mustafa Kara Dergah
Yayınları 2005 s.249
Bu şekilde bu hicret ile bir neticeye varmış olmanın
mutluluğunu görmek hissetmek bizlere de nasip olur
inşallah..İnsan-ı kamil olabilmek adına bu kalp yolculuğunda
maddeden temizlenebilmek için yol gösterici olarak bana göre
en büyük mürşidimiz gece uyumadan önce bizi bir hesap
çekmeye zorlayan vicdanımızdır.Biz eğer bu vicdan
mahkemesini hala kalbimizi karartıp da gönlümüzden
kaldırmadıysak, yaptıklarımızdan ötürü kendimiz, hesaba
çekilmeden önce, kendimizce bir mahkeme kurabiliyor isek, ne
mutlu bize.Bu mahkemenin verdiği kararlar neticesinde bir
sonraki güne yine aynı günahlar ve hatalar ile devam etmek
nefis yenilmişliğinin şeytan kardeşliğinin göstergesi olmakla
birlikte, yine de sonsuz bağışlama gücü elinde olan Rabbim
bizleri bu yolda düşe kalka da olsa hidayetiyle ayakta tutar
inşallah diyerek yolculuğun bu ikinci ve son kısmını da dünyalık
alem için sonlandırmış olduk.
Bizler inşallah bu yolun yolcusu olur ve hayatımıza
yüklediğimiz maddi değerleri bu şekilde değerlendiririz.
Amaçtan ziyade araç olarak kullanmamız gereken tüm maddi
çokluklar bizi netice ile bir olana tek olana ulaştırmayacaksa
bize bir faydası olmadığını düşünerek buradan çıkan tüm
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dersleri önce kendi kalbime ve fikrime yerleştirmek suretiyle
heplerimize selam olsun.
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Allah Rızası İçin
25 Eylül 2008

Eşine az rastlanır bir olay, sınıf sınıf dolaşan bir ihtiyaç sahibi,
hem de üniversitede.
Öncelikle ihtiyaç sahibinin tanımını yapalım; anlattığı kadarıyla
ve biz buna inanmak “zorundayız”, çocuğunun ilaç masrafını
karşılayamayan bir baba, elinde gazeteye çıkmış bir haber -ya da
bize öyle gösterilen bir kâğıt- dediğim gibi inanmak
durumundayız. Ağlayan titrek ses tonu ile duygularımıza
konuşan bir kişi.. Gerçek de olabilir ya da çok iyi bir rolü de
üstüne giymiş olabilir. Bilemiyoruz. Daha önce hiç görmediğim
ve böyle bir şeyi görebileceğimi dahi düşünmediğim bir durum.
Sınıf sınıf gezerek üstelik ders içinde hocalardan yetkililerden
izin aldığını söyleyerek yardım isteyen bir kişi, bir insan. Ancak
bundan sonra ülkemizin ve dünyanın geldiği hal üzere nicelerini
görebileceğime inandığım bir vaka.
İnanmakla inanmamak arasında gidip gelen bir sınıf. Gerçekten
böyle. Bunu rahatlıkla tespit ettim diyebilirim. Binlerce yalancı
ihtiyaç sahibi, üzerlerinden milyarlar hatta tapular ruhsatlar
çıkanlar. Durum böyle olunca her ne kadar veren el alan elden
üstündür desek de. İhtiyaç sahibi olmayan birine verilecek 3 5
liranın gerçekten bir ihtiyaç sahibine verilebilecek olması..
İkilemler, paradokslar..
Allah rızası diye yardım isteyen dilenen niceler ve yardımın
Allah’tan geleceğine inanıp ar edip utanıp isteyemeyenler
evlerinde bekleşenler. Artık insanlara inanamamanın hazin
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sonucu, vermeyenin acaba gerçekten öyle miydi ilaçlarını mı
alacaktı diye düşünmeden edemediği bir vicdan mahkemesi,
verenin de Allah kabul etsin demekten önce düşündüğü malum
soru acaba biz de mi kandırıldık?
Şöylece toparlamak gerekirse, gerçekten benim sınıftaki diğer
arkadaşların ve hocanın daha önce hiç rastlamadığı bu durum
karşısında, kandırılsak da ya da kandırılmasak da veren kişi,
verdiğiyle kendinden bir şey eksilmediği için bence durum ne
olursa olsun kayıpta değil. Ancak bu demek değil ki, her
dilenene bunu iş edinmiş her kimseye de bu şekil davranmalı.
Peki, soru şu, bunu nerden bileceğiz? İşte bunu bende
bilmiyorum Rabbim yardımcı olur inşallah. Öyle ki “amaann
yalancı olana da bi lira versem nolcak ki vereyim gitsin ne
kaybederim” diye de düşünebiliriz gerçekten de bir şey
kaybedeceğimiz yok aslında ancak sosyal olarak toplum olarak
baktığımızda durumun değil yıllar aylar sonra bile bu şekil
davranıldığında bunun bir meslek haline gelecek olmasını da
şaşkınlıkla karşılamamak gerek. Ve neticesinde zaten şu an ayırt
edemediğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerini o halde bulmak daha da
zorlaşacaktır.
Güven..Güven..Güven.. Belki de ahlaki kriterler değerler
sırasında en üst sıraya koymamız gereken kavramlardan
biri..Her ne kadar özetle desek de yine uzadı anlaşılan..Kısa
günlük gündelik bir gelişmeyi paylaşmak istedim.. Buradan ne
ders çıkar açıkçası onu da biliyor değilim. Rabbim bizleri
vicdanımızla, aklımızla çelişen kararlar almaktan uzak tutsun.
Peki, vicdanla akıl çelişir mi?
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Türban Yasağını Kaldırmaya Kimsenin Gücü Yetmez
15 Aralık 2007

Yeni YÖK Başkanının atanması ile türban polemiği yeniden
alevlendi. Başörtüsünden türbana geçerken ki bu evrimleşme
sürecinde her iki taraftan da gelen katkılar ile birlikte sorunun
çözümü için kurulması gereken köprüler için de “masraflar”
gittikçe artıyor.
Yeni atanan YÖK başkanının Toptan’ın yanında söylediği
talihsiz sözleri (Erdoğan ve Gül bu konularda bir şey söylememi
istemedi aman ha ipimizi çekerler dedi) bir tarafa bırakacak olur
isek, üniversitede tüm hakların ve özgürlüklerin genişletilmesi
fikri olumlu bir yaklaşım gibi gözükmekle birlikte YÖK’e
devlet tarafından yüzlerce yeni kadro verilmesi ile birlikte Ak
Parti’nin buralarda da etkinliğini arttırma gayreti içinde olduğu
tahminini yapabiliriz sanırım.
Haberleri izlerken sanırım bir rektör kim olduğunu bilmiyorum
ve çok da önemi de yok ama söyledikleri önemli.”Başbakan
Cumhurbaşkanı dahi söylese bu yasak kaldırılamaz olur mu öyle
şey mümkün değil“. Elbette mümkün değil, bir hukuk devletinde
yaşıyor isek bir Cumhurbaşkanın kararı üzere bir yasak
kaldırılamaz ancak yasal düzenleme ile bu problem rahatlıkla
çözülebilir. Lakin üstte ki kişinin söylemek istediği daha farklı
yani yasayı bile değiştirtmezler diyor, demek istiyor. İşte burada
hukukun üstündeki güçlerin varlığını sorgulamak gerek. Elbette
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir kararın aksi yönünde bir yasa
çıkarmak konusunu tartışırsınız bu anlaşılabilir ve olması
gereken bir şey ancak isteseler de yapamazlar dediniz mi millete
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rağmen var olan güçlerin etkinliğini sorgulamak da gayet
olması, irdelenmesi gereken bir şey.
Bu ülkede kimi çevreler hala emniyet sibobu olarak bazı
kurumları görmeye devam etseler de aslında bu görevi milletin
fazlasıyla yapabileceğini anlamak istemiyorlar. Halktan
vatandaştan korkup rejimi onlara rağmen başka çevrelerle
korumaya çalışıyorlar. Böyle de olunca o cular bu cular gibi
bölünmek kaçınılmaz bir gerçek haline geliyor. Millete rağmen
alınan kararların egemenliğin millette olması gereken bir
rejimde ne kadar geçerli olduğu soru işareti. Atatürk, eğer bu
gün, laikçiler gibi düşünse idi egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir dediği için kendinden utanırdı sanırım. Çünkü bu
kurduğu rejim için büyük bir tehlike olacaktır. Ancak
milletinden insanından korkarak bu siyasi düzenin nereye kadar
destekle ve desteksiz gidebileceği zamanla görülecektir elbet.
İsteseler dahi yapamazlar sözü tam bir Türkiye gerçeği, acı bir
gerçek. Millet istedi mi yapamayacağız öyle mi? Evet maalesef
öyle!. Bunun hiç de öyle olmadığı zaman ve sükût ile
görülecektir. O zaman millet isteyince olur mu olmaz mı bunu
iyice anlayacağız. Demokrasi ile ilgili ilginç bir tanım ile
bitirelim. Demokrasi; çoğunluğun dediğini yapıp azınlığın
haklarını gözetmektir.
Böyle giderse azınlık olmak hakkınızdır.
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Varlığımızın Sebebi
23 Eylül 2008

Ders Etik, hoca soruyor “varlığımızın sebebi nedir?”Buyurun
başlayalım.
Geçmiş dönem derslerden edindiğim tecrübeler üzere
varlığımızın sebebi değil de yaratılışımızın gayesi niye demedi
diye çıkışmıyorum artık. Susuyorum dinliyorum notlar alıyorum
kâğıda veya kafama. Ders etik olunca ahlak teorisi üzerinde
konuşuyoruz iyi nedir mutlak iyi var mıdır gibisinden sorular
uzayıp gidiyor ancak aklımda kalan soru bu, cevabı da aslında o
an için sanki aklımda gibi ama tam emin değilim.
Neyse ki eve geldim ve yanılmadım. Zâriyât /56 “Ben cinleri ve
insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Soruya bu
penceren bir bakış, al sana yaratılış gayemiz pardon
varoluş!.Sadece bu mu elbette hayır ancak “Böylece biz Kuran’ı
apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru
yola iletir.”Hac/16 belirtildiği üzere apaçık şifresiz olan bu
kutsaldan kısa ama belirgin olanı dillendirdim.
Dünya’ya şimdi ibadet etmek için geldik ya bunu alnı secdeden
kalkmayan bir hal gibi değerlendirenler şimdiden olmuştur bile.
Oysa ibadet, verilen emanet bedeni beslemekten tutun da,
rızkınıza kavuşmak sofranıza helal lokma getirmek için
döktüğünüz tere kadar, hayatın birçok alanında biz fark etmesek
de zaten bizimle. Açılışı “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” olan
bir dinde ibadeti sadece seccadeler camiler içine sıkıştırmak
mümkün müdür?
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Bu kısa ama yazmayı mecbur hissettiğim yazıyı, merhum
Bilmen hocanın Zariyat /56 yı tefsiri ile bitirelim.
İnkar eden, ibadet ve itaatten kaçınanlar, ne kadar cahilce ve
azabı gerektirici bir şekilde hareket etmiş oluyorlar, bunlar hiç
düşünmüyorlar mı ki: Kendileri elbette boş yere yaratılmış
değildirler.İşte onların yaratılış gayesini Cenab-ı Hak şöylece
beyan buyuruyor.(ve cinleri ve insanları yaratmam)Boş yere
vücuda getirmedim (ancak bana ibadet etsinler diye) yarattım.
Onların vazifeleri, Yüce Yaratıcının birliğini bilmek, onun yüce
bir mabut olduğunu tasdik ederek ilâhi zatına kullukta
bulunmaktır. Onlar esasen böyle bir bilgiye kabiliyetli bir halde
yaratılmışlardır. Eğer böyle bir kabiliyete başlangıçta sahip
olmasalar idi zaten mükellef bulunmazlardı. Ve onlar eğer
yaratılmamış olsalar idi bu kabiliyete, bu marifet şerefine nail
olamazlardı. Halbuki, onlar yaratılmışlardır, kendi varlıkları da
kendilerini yaratmış olan bir Kerem sahibi Yaratıcının varlığına
şahiddir.Artık o Rabbülâlem’inin varlığını, birliğini bilip tasdik
etmeleri icap etmez mi? Özellikle kendilerini uyandırmak için,
kendilerini kulluk vazifelerinden haberdar etmek için
kendilerine Allah tarafından mübarek Peygamberler de
gönderilmiştir. Artık hiçbir kimse, kendi cehaletini bir mazeret
makamında ileri süremez.
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İmam Hatipler Kapatılmalı mı?
14 Aralık 2007

Gece 32.gün programında imam hatip mezunları konuklarıyla
bu okullar hakkında fikirler tartışılıyor bende ilgi ve dikkatle
izliyordum. Biraz şaşırtıcı gelse de bana, Ahmet Hakan’la imam
hatipler hakkında ortak bir fikirde olmanın verdiği gariplikle
yazıyorum.
Önce bu fikri biraz açıklamak gerekirse, Birand bu sorun
hakkında ne yapılması gerektiğini sorduğunda A.Hakan şöyle
cevap verdi. Aileler çocuklarına din eğitimi vermek istiyor ve
bunu da verebilecekleri yerleri burası olarak görüyor. Haliyle de
sadece imam olmak isteyenler dışında diğer alanlarda eğitim
görmek isteyenlerin de buralarda okumak zorunda
kaldıklarından bahsetti. Çözüm olarak da ailelere çocuklarına
din eğitimi verebilecek yerlerin devlet tarafından gösterilmesi ile
imam hatiplerde sadece imam olmak isteyenler kalacaktır diye
yaklaşık olarak bu fikirde bir açılım yaptı ki, ben de imam hatip
konusunda bu noktada tam olarak böyle düşünüyorum.
Lakin ben de imam hatibe giderken imam olmak için değil din
eğitimi almak için gitmiştim ve yapılan araştırmaya göre imam
hatiplere gidenlerin %2’si imam olmak istiyormuş. Buradan
yola çıkacak olur isek imam hatiplerin sadece imam olmak
isteyenlere kalması ve çocuklarına din eğitimi vermek isteyen
ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması ile bu sorun büyük ölçüde
çözülecektir.
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Ancak bunu siyasetçilerin yapmak isteyip istemediği de büyük
bir soru işareti. Netice de meslek liseleri ile ilgili katsayı sorunu
çözülecek ülkemde ara eleman sorunu da meslek liselerine giden
öğrencileri sayısının artması ile büyük oranda çözümlenecek
istihdama katkısı olacak gibi birçok zincirleme + değeri buraya
ardı ardına yazabiliriz.
Benim üstte A.Hakan’la buluştuğum noktada imam hatip sadece
imam olanların okuması ve uzmanlaşması gereken ve din
eğitimi
almak
isteyenlerin
de
devlet
tarafından
yönlendirilebileceği bir yeni yapı olarak tekrar kurulmalı. Bu
oldukça mümkün bir çözüm gözükebilirken ne kadar bu çözüm
için çaba sarf edileceği ise siyasetçilerin bakkal (oy)
defterlerinde gizli.

165

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

İnsan Hüsrandadır
9 Ekim 2008

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka” (Asr
Suresi) / Diyanet Meali
Bir dizi izlerken (Kurtlar Vadisi), namazlarda okuduğumuz,
sıklıkla dile getirdiğimiz bu surenin aslında hayatımız için ne
kadar önemli bir reçete olduğunu tekrar hatırladım.Tevekkül
Şifadır başlıklı yazıdan buraya geldiğimizde dünyalık
dertlerden kurtulup bir mutasavvıf hattında zamanı geçirmek
solumak soluklanmak..
İnsanın hüsranda oluşu ayette de belirtildiği üzere aslında biraz
da dünya ile ne kadar meşgul olduğumuzla ilintili bir şey.
Ziyanda zararda hüsranda olmamak için verilen bu reçetenin
Şifa dolu Kuran’dan huzur dolu kitaptan bize bir yol gösterdiği
muhakkak. Bunu algılayıp gönlü, aklı, burada sabitlemek gerek
diye önce kendime ve sonra okuyanlara bu hususu tekrar
hatırlatmak istedim.
Mevla bizleri ziyanda olanlardan eylemesin.
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Küreselleşme ve Ulus-Devlet
29 Kasım 2007

Küreselleşmeye bir tanım ile başlamak gerekirse, Malcolm
Water, küreselleşmeyi coğrafyanın toplumsal ve kültürel
düzenlemelere dayattığı kısıtlamaların azaldığı insanların bu
azalmayı giderek daha çok fark etmeye başladıkları bir
toplumsal süreç (Globalization,1995) olarak tanımlamıştır.
Üstteki tanımda durumun iktisadi tarafına değinilmese de üstte
sıralanan durumlar sonucunda ülkeler arası karşılıklı iktisadi
bağımlılığın artacağı da bir gerçektir. Bu karşılıklı iktisadi
bağımlılıklarının bir ayağında devlet olmakla beraber öteki
ayağında özel sektörün olduğu ve artık sermayenin hızla
gezebildiği, istihdamın şartlara göre nerede oluşacağına
kilometrelerce uzaktan karar verilebilen bir dünyada yaşıyoruz.
Her ne kadar kapalı bir ekonomik sistemde var olmak istiyoruz
diyen bir ülke dahi olsa, bu sürece karşı durabilmesi artık bence
mümkün gözükmemektedir.
Hızla gelişen ve değişen bu dünyada hiç şüphesiz üretim
şekilleri yöntemleri ve araçları da değişmiştir. Gordon Marshall
kitabında bu konu ile ilgili şöyle demektedir:
Karl Marx, emekçilerin kapitalizm de sattıkları şeyin emekleri
değil emek güçleri olduğu sonucuna vardıktan ve böylece
analizine yeni bir boyut kattıktan sonra, üretim sırasındaki
faaliyetleri kavramsallaştırma aracı olarak kullandığı ve
geçmişten miras almış olduğu iş bölümü terimine
bağımlılığından kurtulma noktasına gelmişti. Marx iş bölümü
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terimi yerine belirli bir üretim tarzına ait toplumsal ilişkilere
işaret eden üretim ilişkileri terimini kullanmış ve iş bölümünü
üretim ilişkilerinin somut yapısal bileşimi ve düzenlemesi için
saklamıştır. (A Dictionary of Sociology,1994)
Yukarıda görüldüğü üzere küreselleşme ile birlikte üretimin
şekli ve tanımına da değişmiştir. Küreselleşme rüzgârı ile
beraber birçok devlet de bu rüzgâra karşı koymak yerine bunu
yelkenlerini şişirecek bir fırsat gibi görme eğilimine
gitmişlerdir. Çünkü rüzgâr önüne set çekilmeyecek kadar güçlü
bir ivme ile ilerlemekte.
Küreselleşme bazıları için kaçınılmaz bir fırsat görülmekle
beraber, kimileri için ise devletlerin siyasi yapısını derinden
sarsacak tehlikeli bir bomba gibi algılanmaktadır. Günümüze
bakacak olur isek bu bombanın etkiyeceği ülkeler gelişmekte
olan veya az gelişmiş ülkeler olarak görülecektir. Küresel
sermayenin kullanımına ilişkin oluşan engellerin başında veya
bir aşamasında devlet geliyor ise, bu, mutlaka sürecin gelişmesi
için zayıflatılmalıdır.
Prof. Cem Eroğul kitabında bu konuya ilişkin şöyle demektedir;
Devleti zayıflatmanın birkaç yolu var. Bir tanesi, doğrudan
doğruya devleti eritmektir. Avrupa Birliği’nde, Kuzey Amerika
NAFTA birliğinde ve Japonya ekseni etrafında Uzakdoğu’da
Pasifik Birliği adı altında biçimlenen kümelenmeler bunun
araçlarıdır.
Bir başka yol, doğrudan doğruya devletlerin parçalanması ya
da yok edilmesidir. Kaba bir yol, ama bu da yaşandı. Doğu
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Bloğu çöktükten sonra Doğu Almanya, Batı Almanya tarafından
yutuldu. Yugoslavya parçalandı, Çekoslovakya parçalandı. En
önemlisi Sovyetler Birliği parçalandı.
Üçüncü bir yol, merkezi devletlerin gücünü kırmak.Bu nasıl
olabilir? Bir, kural koyma güçleri azaltılarak. Örneğin,
iç politika alanında Uluslararası Para Fonu’nun, Dünya
Bankası’nın kurallarına uyma zorunluluğu.
(Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme, Ankara, İmge
Kitabevi Yayınları, 1996).
Görüldüğü üzere ulus-devlet ve küreselleşme aslında hiç yan
yana gelmesi yakışmayan iki kelime gibi gözükmektedir. Bir
anlamda bu tehlikeye paranın devlete söz geçirme olasılığının
artması da diyebiliriz ki burada ulus-devlet yöneticileri bir karar
almak ve kendilerine bir rol biçmek zorundadırlar. Bu rol ise
ulusun çıkarları doğrultusunda ve sosyal adaleti sarsmayacak
hassasiyette belirlenmelidir. Ülkemizde devletin elini
ekonomiden iyice çekip sadece onlar (sermaye sahipleri)
üzerinde bir denetleyici olma isteği ne kadar gerçekçidir ve daha
da önemlisi sermaye aktörleri tarafından bu denetleme görevi
devlete nereye kadar verilecektir. Bunlar elbette küreselleşmenin
ulus devlet üzerine etkileridir.
Toparlayacak olur isek ulus-devletler kaçınılmaz küreselleşme
dalgasında tüm siyasi ve ekonomik iradelerini güçlü ve kontrol
altında tutmak adına gerekli karar mekanizmalarını oluşturmalı
ve bu rüzgârı kendi siyasi yapısına tehlike oluşturmayacak
şekilde lehine kullanmayı bilmelidir.
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Ana Vatanı Cennet olan Gurbet Bahçesindeki İnsan
15 Kasım 2008

Günlerden Cuma ve öğle vaktinin ezanı okunmakta hoca vaazını
bitirmek üzere iken hoş bir tespit ile para isteme kısmına
geçiyor.. Bakın kardeşlerim hepimiz gurbetçiyiz.. Anavatanımız
neresi Cennet Hz. Âdem ile Hz Havva nereden geldi Cennetten
nereye göç etti dünyaya.
Bu yaklaşım kafamda yeni şimşekler çakmış ve akşam yazılmalı
diye eve gider gitmez not etmiştim. Şimdi bu konu üzerine
birkaç kelam etmek sureti ile düşünceleri yazıya aksettirelim.
İnsan; yaratılmışların en şereflisi özü ile toprak olan ve içinde
Allah sıfatlarının her birinden bir tutam barındıran.. Kimi zaman
affedebilen kimi zaman bilen kimi zaman güç sahibi olan kimi
zaman gazap eden kimi zaman adil olan.. ve diğerleri.. Biraz
biraz. Cennetten çıkan insanoğlunun toprakla harmanı ardından
cesede ruh katılması ile bir gurbet âleme yolculuk. Dünya ve
insanlığın hizmetine verilmiş hayvanlar çiçekler böcekler
yağmur orman deniz yani tüm varlığı ile tabiat.
Adem: ölüm ve Âdem: insan… Bir harf üzerine konulan
şapkanın ardındaki derin sır. İnsan ile ölüm arasında ki yakın ve
kopmamaya tutsak, birbirlerine mecbur bir yansımalar bütünü
bu. Budur ki gurbet halinin tam da fanideki manası. Başı
olmayan O’nun zaman yaratıp bize baş edişi, başlangıç edişi.
Zaman ile omuz omuza büyüyen gurbet bahçesinin insanları. Bir
tohum bir kuru gövde ve sonra ondan yeşeren bir yaprak..
Bahçenin
sunduklarıyla
beslenen
insanın
topraktan
zehirlenmesi.. Özünden zehirlenmesi aslında bir başka deyim
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ile. İçine katılan ruhun, ruh içindeki nefis ile çamura bulanması.
Zaman döngüsünün her devresinde tekrarı kabil bir düzen.
Her şeye bir çıkış noktası aramakta insanlık bu günlerde ve nice
paralar harcayarak da evrenin nasıl oluştuğunu öğrenmeye
azimli dağlar altındaki kablosuz tünellerde. Zamanın kötü ile
birikmişliğinden olsa belki, kendilerini artık cennete de layık
görmüyor insanlık ve bari gurbetin tadını çıkarayım sedası ile
süslüyor hayallerini. Bilmiyor anayurdunun şimdi layık
görmediği kadar yakın olduğunu. Bir ekin bahçesinde bir gurbet
bahçesinde kendine kendinden sunulan toprağın nasıl işleneceği
ile ilgilenmiyor.. Sadece yağmurun yağmasını bekliyor insan ve
yeni yaprakların yeşermesi.. Kökleri ancak bahçenin en ücrasına
uzanıyor daha ötesinden almak oradan beslenmek gayesinde
değil şimdi insanlar..
Anayurt. İlk dilin ilk çadırların ilk toplulukların ilk kitabelerin
ilk medeniyetin ve diğer insanlığa dair ilklerin evi, yurdu. Bu
fizik ve madde halden, ruh haline geçişte insanın toprakla
harman olmadan önceki haline bir gidiş. Destur alan – ya da
verilen- ruhların toprakla adem olabilmesi.
İnsanın günlük zaman bölünmüşlüklerinde, gurbet halinde ve
geri dönmeye mecbur olduğu hissini bir şekilde ya kulakta küpe
durmadan sallanıp uyaran, ses eden ve yahut da ruh üstünde
fasılasız bir ölü nefis hali ile düş etmek, yormak ve bedende bu
hal üzere yorulmak.
Yaşantının bahçesinde gövde bu sır üzere; ya diken eyler
kendini ve yahut koca bir gül bahçesi solsa da, kurusa da
toprağa karışıp çürüse de zarar etmeyen.
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Dareyn’de yolculuk
17 Kasım 2007

Dareyn:Arapça anlamı ile iki dünya demek.Birisi yokluk
dünyası,birisi varlık.Yokluktayız ve yoksullukta.Ekmek var
oldukça su var oldukça yaşabilecek kadar aciz ve yokluk
bağından kopamamış bizler.Kopanların duası ile..
Birinci Dünya ve İkinci Dünya diye bu yazımı en başta o şekilde
yazmak istesem de daha sonra aslında bunları dareyn edip bir
kelimede buluşturarak yazmayı kendimce daha uygun gördüm.
Ölmeden ölemeyen nefsimizi yenemeyen ve ancak bunun
savaşında olmanın açtığı siper ile yoklukta bir varlık
olabilmenin amacındayız. Netice ile bundan tümü ile vazgeçip
ötekine yönelebilmenin verdiği hazzın nasıl bir şey olduğunu
bilmek yaşamadan elbet mümkün olmayacaktır.
Dünya ve ahireti sonlu ve sonsuz olarak belirtmek icap ederse,
bu sonlunun ortasında sonsuza ulaşmak adına yapılacak çok
şeyler vardır elbet. Bu sonlu tarlayı ektiklerimiz ile sonsuz bir
hale getirmekte elbette Mevla izni ile bizim elimizde.
Tek bir buğday olarak atıldık bu tarlaya. Biz, kendimiz bu
buğdayı önce yemeklik olacak kadar çoğaltıp sonra bir tasta
çorba edersek, koca tarladan ne kadar faydalanmış oluruz. Oysa
bu tarlayı verilen rahmet ile bizler fazlası ile kullanıp, bir olan
buğdayımızı önce bin sonra çok binlere ulaştırabiliriz elbet.
Bu yol ayrımında bize ne kadar buğday lazım onu bilmemiz
gerekir. Bize eğer bize yetecek kadar buğday lazım ise tüm
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ömrümüz boyu yiyeceğimizi hesap edip, o tek buğdayı önce o
kadar eder ve sonra hep o kadar eker isek bu bize dünyalık bir
yemek olarak elbette yetecektir. Ancak tarla büyük ve her tarafı,
Güneş bizi yakıp kavuruncaya tümümüzü yakıp buradan
alıncaya kadar, ekin ile doldurmak da Mevla izni ile elimizde.
Bir buğdayı bin edip o binden birler yapan insanlar, bizler, ekin
ektikleri sonlu tarlada sonsuz ürün alabilmenin verimliliğinin
nasıl olmasını gerektiğini düşündüler mi? Düşündük mü?
Buğday rahmet indikçe güneş doğdukça büyüyüp gelişir,
çoğalır. Ve elbet bir gün tarlanın güneşi sönecek rahmet başka
denizlere yağacaktır. O zaman bir buğday olarak buraya
gönderilen biz ektiğimiz tüm ekinler ile göçeriz bu diyardan.
Burada kalanlar, buralıktır, bize bir faydası yoktur. Ve ne kadar
yanımızda getirebildik, ektiğimiz buğdaylardan yetişenlerin kaçı
güneş söndükten sonra işe yaramaz bir şey olmayıp da bizi
sonsuz denizde beslemeye devam etti?
Yoksa çekirgelere böceklere kaptırdıklarımızın peşinde
ağlamada mıyız? Tarla büyüktü, ama sonlu ise, şimdi sonsuza
getirdiğimiz buğdayların tükenmemişliği ile devam edecek
dareyn.
Bu söz uzar gider,Buğday sap olur sap ekin ekin buğday..
Ne kadar buğday ektik, ne kadarını böcekler yedi? Bir iken kaç
olduk?
Güneş bunları yazarken de ilerledi biraz.
Ve şimdi bu yazılanlardan da bir buğday tanesi çıkar inşallah.
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Gökten Rahmet İnince
9 Kasım 2007

Uzun zamandır ıslanmamıştı çiçekler, ağaçlar, kaldırımlar ve
nihayet evlerin damları bizim mahallemizde. Gök tüm heybeti
ile verilen emri yerine getirmenin mutluluğu ile haykırmakta
sağa sola ışıklar saçmakta idi.
Geçen yılın son baharında bile yağmura doyamamışlığın verdiği
bir suçluluk vardı sanki şehrin üzerinde. Elbette İstanbul’dan
bahsediyorum. Derelerin çayların kilometreler ötesinden
akıtıldığı şehir. Aylarca uğraşıp da getirdiğin o suyun 30 dakika
içinde gökten boşalmasını izlemek ne kadar düşündürücü ise,
şükrünü bilmek de sanırım o kadar gerekli.
İlkokulda öğrendiğimiz gibi hiçbiri birbirine değmeden ama
kardeşçe ama dargınlık nedir bilmeden indiler haykırışlar
arasında.Önce üşüdüler yukarda yaklaştılar birbirlerine ve
sarıldılar sımsıkı.Biz dolu dedik buna.Bakın dolu yağıyor!.Sonra
indikçe ısındı yeryüzü ve yağmur olalım da incinmesin insanlar
,kırılmasın çiçeklerin yaprakları diye mutlu bir şekilde ayrıldılar
birbirlerinden.Yağmur oldular.
Yağdı, yağdı ve işte buradayım demek için yettim geldim demek
için ıslattı toprakları. Derdi topraklara kavuşmak olsa da asfalt
ile beton ile iki sevgili arasına set ördük biz. Ayırdık onları ve
kavuşamadılar. Yeraltında bekleyen kardeşlere misafir
olamadılar. Gerçi yeraltı sularını da tükettik ya!.
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Beden olmadan önce çamurduk biz ve çamur olmadan evvel bir
parça toprak. Yani yağmur var özümüzde..Rahmet var
özümüzde.Bunu düşündük mü hiç?Ya da zihnimizde bir kaç
satır yazsa da bu düşünceler..Neden o sayfaları okumadık?
Rahmet yağdı yeryüzüne ve insanlar bu kış sert geçecek diyor
üstten çektikleri fotoğraflar ile. Haydi, o zaman yine eskisi gibi
harcayalım. Öyle ya geldi bir kere. Daha da gelecekmiş. Evet,
önce ben ve sonra hepimiz, şükürsüz bir milletiz. Göremedik
yoklukta ki büyük zenginliği hiç, anlayamadık rahmetin sadece
gökten inen yağmur olmadığını.
Şimdi bulutlar daha dingin evin damı üstünde, belki de
bekleşmekteler,yine indirelim mi diye..Yine sevinsin mi.
Toprak, ağaç, çiçek, hayvan ve çiftçi. İnsanız biz kışın güneş
isteyip de yazın onu istemeyen kimi zaman. Bitmedi zaten hiç
isteklerimiz, tüketemedik benliğimizde. Hep bana olduk bazen.
Şimdi gök sohbetinden bir kaç kelam duymak ne güzel olurdu
oysa. Şimdi beklemedeler bir kaç küçücük teşekkür bizlerden.
Evet ağaç yapraklarını açtı sonbahara inat,çiçek yeniden
canlandı zikrini şükrünü etmek için.. Hayvanlar kaldırım
çukurlarından içtikleri her bir yudum sudan sonra gözlerini göğe
çevirdi. Yaratılmışların en şereflisi insan ise.
Temizlenen sokakların, nemlenen toprakların ve dolan barajların
derdindeyiz biz.
Bir İndeyiz biz.
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Biz Göreve Geldiğimizde
20 Ekim 2008

Başlıkta okuduğumuz bu kelimeler bütünü son dönemde sıklıkla
başbakan Erdoğan tarafından dillendirilmekte. Her fırsatta 2002
ile bugünü kıyaslamakta olan başbakan ihracat oradaydı şimdi
burada enflasyon oradaydı şimdi burada faiz şöyleydi şimdi
böyle gibisinden 6 yıl öncesi ile günümüzü kıyaslıyor.
Korkutucu olan ise bir 5 yıl sonra olası bir Akp iktidarında da
başbakan yine biz göreve geldiğimizde deyip 2002 yi referans
göstermesi olacaktır ki, bu bizi ilerlemekten alıkoyacak
şapkamızı önümüze koymamızı engelleyecektir. Hükümet kendi
ile yarışmak yerine hala kendine 2002 rakamlarını referans alıp
başarılı olup olmadığına oradan karar vermekte. Enflasyon %7
lere indiğinde iyi ama şimdi %11 12 lere geldiğinde yine iyi
neden? çünkü “biz göreve geldiğimizde” %30 idi gibisinden
söylemler..
Başta başbakanın ve akabinde Akp /Ak Parti iktidarının ivedi bir
şekilde referans noktalarını güncellemeleri gerekmektedir. Hala
biz göreve geldiğimizde deyip 2002 yılını yani günümüz itibarı
ile 6 yıl öncesini bir değerleme noktası kabul etmek yanlış olur
olmaktadır da.
Bugün Diyarbakır’da öncesinde Elazığ’da daha önceleri başka
başka yerlerde hep bu vurgu ile son dönem başarısızlıklarını
gizlemeye çalışmak ne derece doğrudur? Geçen yıla göre bir
değerlendirme yapmaktan neden kaçınılmaktadır? Ya da kötü
gidişe Cumhurbaşkanlığı krizi ve akabinde Küresel Kriz mi
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kurban seçilmektedir? Türetilebilecek birçok soru elbette
mevcut. Akp iktidarı ardından göreve gelecek bir sonraki
partinin de “biz göreve geldiğimizde” ile başlayan cümleler
kurmamaları dileği ile. Ülke; siyasetçilerin birbirlerini geçtiği
değil, halkın refahının her gün arttığı bir ülke olmalıdır.
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Ergenekon Üzerine Kişisel Düşünce
24 Mart 2008

Kökleri uzun yıllara ve çevrelere uzanan Ergenekon olayında
her geçen gün enteresan gelişmelerle karşılaşıyoruz. Bu uzun
soluklu yazıya başlamadan önce tümünün kişisel düşüncelerim
olduğunu yeniden belirtmekte fayda var.
Nasıl başladı?
Ümraniye’de baskın yapılan bir evde çıkan çok sayıda bomba
bilgi belge ve doküman ile bu çetenin örgüt şemasına ulaşıldı.
Buradan onlarca kişiye ulaşıldı ve ulaşılmakta.Kökleri kazılır mı
bilmiyorum ama kazılsa da başka tarlalardan üreyecek bir
potansiyeli ihtiva eden bir ülkedeyiz.Soruşturmalar ve
yargılamalar sonucunda birçok kişi tutuklandı, tutuksuz
yargılananlar, hatta daha önceden tutuklu olup da bu dava için
koğuşlarından getirtilenler de oldu.Netice de gayretleri ile önce
ülkeyi istikrarsızlaştırıp içeriden huzuru ve güveni alıp daha
sonra ülke güvenliği tehlikede gibi benzer söylemler ile ülke
yönetimine kanlı eylemlerle el koymayı amaçlayan bir çete
derin yara almıştır almaktadır.
Ne kadar geniş?
Çetenin çapı gerçekten orduya yargıya siyasi partilere medyaya
cemaatlere sızan bireylere kadar her yere uzanıyor. Yapılmak
istenenin ve bu isteğe olumlu cevap verenlerin buluştuğu bu çete
ile ileride olması muhtemel bir darbe en azından bu temelden
gelecek yönü ile önlenmiş oldu. Bugün ki gazetelere internet
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sayfalarına bakacak olur isek görmekteyiz ki Danıştay ve
cumhuriyet gazetelerinden sonra Yargıtay da bir eylem hazırlığı
içinde olunduğu kaçış krokileri yapıldığı taraf gazetesince bugün
duyuruldu.Anıtkabire giden öğretim üyelerine yapılması
planlanan bombalı saldırılar ve daha birçokları…zaman
gazetesinin haberine göre de “İşçi Partisi Genel Merkezi’nde
ayrıca, Başsavcı Yalçınkaya’nın hazırladığı iddianamede
Cumhurbaşkanı Gül’le ilgili suçlamanın kelimesi kelimesine
aynı olduğu bir metin bulundu.”
Bunlara tesadüf demek en küçük tabir ile saflık olur.
Amaç?
Amaç, hedeflere bakıldığında görülüyor ki bir İslam düşmanlığı
yaratmak, ülke yönetimine el koymak önce ülke huzurunu
güvenliğini ve ekonomik istikrarını bozarak sonra bunları
çözmeye çalışmak düzeltmeye çalışmak için ülke yönetimine
gelmek. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün susan birçok
çevre kişi ve akım da bozulan bu oyundan düzenden fazlası ile
rahatsızdır.
Kapatılma davası ile ilişkisi?
Aslında yazımda böyle bir başlık açmayacaktım ancak yukarıda
ki haberi okuduktan sonra bu olayın parti kapatma davası ile de
ilişkisi olduğunu (iddialara dayanarak) artık söyleyebilirim.
İddianamede ki bir kısmın bir parti genel merkezinden çıkmış
olması aynı kelimelerin kullanılması nasıl açıklanabilir? Sipariş
bir iddianame olduğunu söyleyenler korkarım ki yanılmıyor.
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Tüm bu baskınlar neticesinde, bu kapatılma davası ile bir karşı
atak yapıldığını söyleyenlere ilk zamanlar yok canım savcı
kişisel olarak hazırlamıştır endişelerini demiştim ancak şimdi
görüyorum ki bunu söylemek çok da mümkün değil.
Neden böyle bir zamanda dava açıldı?
Davanın açılma zamanı da bir o kadar ilginç. Ülkeyi
istikrarsızlaştırmak, ekonomik düzeni bozmak için tam da
küresel bir negatif ivmenin olduğu bir dönemin seçilmesi de
oldukça düşündürücüdür. Hala birebir ilişki kurmak istemesem
de yaşanan gelişmeler ve elde edilen bulgular beni böyle
düşünmeye itmekte.
Veli küçük
Habertürk internet kaynaklı:”EMEKLİ Tuğgeneral. Susurluk
skandalına adı karışan en üst rütbeli komutandı. Abdullah Çatlı
ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ile ilişkisi saptandı.
Küçük’ün adı milliyetçi ‘Kızıl Elma’ koalisyonunun
organizasyonu ile tekrar duyuldu. Güneydoğu bölgesinde
yüzlerce faili meçhul cinayetin faili olarak anılan JİTEM’in
kurucusu. Danıştay Baskını sonrasında gözaltına alınıp
bırakılan, ardından Ümraniye’de bir gecekonduda yakalanan
bombalarla ilgili tutuklanan Muzaffer Tekin’le doğrudan ilişkisi
var.”
İlhan Selçuk
İlhan Selçuk’un, gözaltına alınan diğer zanlılarla telefonda
yaptığı bir konuşmada, “Davayı açtırıyoruz. İddianame
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hazırlanıp dava açılacak. Bugüne kadar Türkiye’de ekonomik
kriz çıkmadı, ama kapatma davasından sonra mutlaka kriz çıkar.
Bunlardan kurtulmak lazım.” Eğer star gazetesi kaynaklı bu
iddialar doğru ise bu kişi için tek kelime etmeye dahi gerek
yok.Ancak gözaltına alınma biçimine üzüldüm. Ayrıca Gül’ün,
bu kişi için üzülmesini de bu gelişmeler sonucunda tekrar
değerlendirmesi fena olmaz sanırım. Zaman gazetesinin yazıyı
yazdığım bugün tarihli internet sitesinde “Haberde, İlhan
Selçuk’un bir başka telefon görüşmesinde ise kapatma davasının
açılmasının ardından yapılması gerekenlerle ilgili talimat
verdiğinin tespit edildiği aktarılıyor. Buna göre, Selçuk, davanın
açılmasının hemen ardından ses getirici eylemler düzenlenerek
Türkiye’nin yönetilemez hale getirilmesi için çalışılmasını
istiyor. Selçuk, Ergenekon üyeleriyle yaptığı konuşmalarda ise
‘darbeye zemin hazırlamak için sarsıcı eylemler yapılması’
talimatı veriyor.” bu ifadeler yer alıyor.
Kemal Alemdaroğlu
Yine zaman gazetesinin bugün ki internet sayfasında “Darbe
beklentisi içinde olduğunun tespit edildiği ifade edilen Kemal
Alemdaroğlu’nun da bir görüşmesinde, “Kansız olmaz. Darbe
lazım. Öncelikle de bu davanın açılması lazım.” dediğinin
kayıtlara alındığı aktarılıyor. Kemal Alemdaroğlu, kapatma
davasının AK Parti’nin kapatılmasıyla sonuçlanacağından da
emin.” bu haber mevcut.
Doğu Perinçek
Zaman internet sayfasından alıntı:”İP Genel Başkanı Doğu
Perinçek, ”Ergenekon soruşturması” çerçevesinde sevk edildiği
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nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Beşiktaş’taki İstanbul
Adliyesi’nde, savcılıkça ”Ergenekon terör örgütünün üst düzey
yöneticisi olmak ve devlete ait gizli belgeleri temin edip elinde
bulundurmak” suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye
sevk edilen Doğu Perinçek’in, nöbetçi İstanbul 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde tekrar ifadesi alındı. Saat 02:30 sularında
Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Perinçek’in
mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.”
Lozan’da yaptığı bir konuşmayı beğenmiştim. Ancak o da bu
oluşumun içinde ülkem siyasi tarihine kirli harflerle yazıldı.
Öcalan ile görüşmeleri fotoğraf çekilmeleri kampları ziyareti…
İddianame sipariş mi?
Tüm bu üstteki yazılanlardan sonra Ergenekon ve parti kapatma
davası ayrı ayrı bağımsız düşünmek saflık aptallık olur. Sipariş
mi kısmına gelince, telefon kayıtlarına takılanlardan da
anlaşıldığı üzere bunun çok öncelerin bir ürünü olduğu bu
kaynaklara ve haberlere göre apaçıktır.Taraf gazetesinin yer
verdiği iddiaya göre; gözaltına alınan dokuz kişiden birinin
bilgisayarında iddianamenin mahkemeye gönderildiği tarihten
iki gün önce kaydedilmiş bir kopyası bulundu. İddiayı
operasyonda baskına uğrayan İşçi Partisi’nin yayın organı
Aydınlık dergisi de doğruladı. Dergi, son sayısında adı
açıklanmayan bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde,
“Operasyon, kapatma davasını önlemek için yapıldı. Yüksek
yargıya kadar uzatılacaktı. Ondan sonra iddianame yazılsa bile
‘Bunlar aynı çetenin elemanları’ denilerek gözden düşürülmeye
çalışılacaktı. Ama başaramadılar. İddianame, beklenenden önce
açıklandı.” iddiasında bulundu.
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Daha ne kadar derine gider?
Bu sorunun cevabını bilmek elbette çok mümkün değil ama Ak
Parti’nin özellikler kapatılması davasından sonra bu konuya
daha fazla eğildiğini ve önemsediğini düşünecek olur isek daha
birçok kişinin sorgulanacağını söylemek mümkün. Beklentim o
ki, bu oluşumun yargıda ve genelkurmay bünyesinde izlerinin
olmaması. Bu çok mümkün görülmese de güvenmek zorunda
olduğumuz bu iki kurumun da bu oluşum ile işbirliği içinde
olduğunu öğrenmek beni bu sisteme fazlası ile soğutacak bir
birey olmaktan öte subje olduğum kanısını ortaya koyacaktır. Şu
an ile, zaman gazetesinin haberine göre Ergenekon soruşturması
kapsamında Veli Küçük’ün de aralarında bulunduğu 39 kişi
halen tutuklu bulunuyor. (Yazının yayınlandığı tarihten sonra
yeni “dalgalarla” bu sayı artmıştır.)
Ülke için büyük kazanım..
Belirli çevreleri bu gelişmek üzmüştür farkındayım. Ancak
söylemeliyim ki yüzlerce kişinin kanının akacağı, binlercesinin
tutuklanacağı ihtimallerini kendi içinde besleyen bu oluşumun
çökertilmesi(öyle umuyorum) ile ülkem büyük bir kazanım
sağlamıştır. İleride yenileri kurulur mu bilmem ama bizler için
açık bir tehlike olan bu oluşumun çökertilmesi ülke geleceği için
biz gençler adına sevindirici. (en azından öyle olmalı)
Darbe nasıl yapılır?
Bu ülkede en bariz şekilde görülen ya da yaratılan tehlike şeriat
tehlikesidir.Dolayısı ile bir darbe yapmak için önce bu tehlike
yaratılır.Bunun için gazeteler yargı kurumları ve daha bir çok
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anlamlı hedef imha edilir.Ülke ekonomisini bozacak her türlü
eyleme girişilir.Ve ülke bir anda huzuru güveni bozulmuş bir hal
alır(bu tablo yaratılır) ve sonra bir takım kimseler ülke
yönetimini siyasi çevrenin yapamadığını ve kontrolün elden
çıktığını söyler ve ülke yönetimi (büyük olasılıkla kanla) el
değiştirir..Bu darbede akacak kanlara araç olan silahları elinde
bulunduranlar askerler olduğundan da darbe bir sivil kaynaklı
değil de asker kaynaklı olur.
Bitirirken…
Başbakan Derin devletin mimarı sizsiniz derken çok da haksız
sayılmaz
değil
mi?
Şimdi düşünüyorum da bu yakılan oteller öldürülen gazeteciler
..Acaba kandırıldık mı?
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Bizde Demokrasi ve Özgürlük
1 Kasım 2007

ABD’de bir okul başörtülü öğrenciden ‘toplum adına’ özür
dileyecek. Amerika’nın California eyaletinde bir okul bölgesi
yönetimi, şikâyet üzerine Seaside Lisesi’nde Müslüman bir
öğrencinin başörtüsünden dolayı rencide edildiğini kabul
etti.Monterey Peninsula Birleşik Okul Bölgesi, öğrenci ve
ailesinden özür dilemeye karar verirken, okullarda uygulanan
şapka yasağının da dini inançlar sebebi ile başını örten
öğrencileri kapsamayacak şekilde yeniden düzenleneceğini
açıkladı. (İdris Gürsoy – New York (Cihan) ) 31 Ekim 2007 –
Zaman İnternet
Demokrasi
ve
özgürlük
kelimelerinin
terörü
legalize(yasallaştırmak) etmek adına kullanıldığı bir dönem ve
siyasi arenada, üstteki haber ile beraber bu kelimelerin
saplandığı yahut saplana-bileceği alanlardan birkaçını kestirmek
mümkün.
İnsan hakları, bireyin eğitim hakkı, dinin rahatça yaşanabilmesi,
sayılabilecek birçok küçük anlamlı kelime toplulukları olduğuna
eminim ki konuyu daha yakından inceleyen kişilerin bu
örnekleri dahi komik göreceği gerçeği de aklımın bir yerinde.
Ancak sorunun temelinde neyin yattığını irdelemek için belki şu
soruyu da sormalıyım. Ülkeler zenginleştikçe eğitildikçe mi
oraya özgürlük demokrasi gelir, yoksa gerçek veya olması
gereken bunun tam tersi midir?
186

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

Amerika da bu nasıl olmuştur bu konuda buraya yazacak
düzeyde bir bilgiye sahip olduğum söylenemez, ancak bizde
sanırım yapılmak istenen ilk söylediğim seçenek gibi duruyor.
Devlet halkının eğitim düzeyinden korkmakta ve vereceği
kararlara (referandum) güvenememektedir. Bu netice ile de"
millete rağmen" bir yapı ortaya çıkmakta kimi zaman.
Unutmamın mümkün olmayacağı üzere seçim sonrası(22
Temmuz) Chp’nin bu halkı anlamak mümkün değil söylemi
aslında biraz da burası ile ilintili gibi. Kimi elit çevrelerin
söylediği gibi; kötü toplum kötü yöneticiyi getirir ve böylece
iyilerde kötü yönetilir.
Habere biraz dönecek olur isek bizim ülkemizde ve diğer
ülkelerde bu konuya nasıl bir bakış açısı ile bakıldığını sanırım
YÖK dışında herkes biliyor. Buna elbette bilmek istemeyenlerde
dâhil. Şu an da terör konusu baş gündem olduğundan belki de bu
satırları karalamanın gün içine çok bir katkısı yok ancak, bu
haberi internette okur iken, yukarıda sunduğum ikinci seçenek
yani önce özgürlük ve demokrasi sonra zenginlik noktası
kafamda ayrı bir yerde hala canlılığını koruyor.
Hiç bir siyasi kavramlar bahçesine girmeden, işin sadece
insanlık boyutu ile bile bir içler acısı durum doğurduğu ortada.
Özgürlük ve demokrasi kavramlarının yukarıda da bahsettiğim
gibi terör grupları ve siyasi yandaşları tarafından garip
temellerde kullanılması da, olayın insanlık boyutu tarafından
sömürülmesi sonucu açığa çıkan bir şey gibi görülebilir.
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Uzatmadan; haberin doğruluğunu bilmiyorum, doğru ise
diyorum, ama doğru olmasa ne olur ki "doğru bir ise" demekten
de vazgeçemiyorum.
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Müsait Değilim Küfür Edemiyom!
17 Ekim 2007

Başlıkta yazılan kulaklar ile duyulmuş, söyleyeni gözler ile
görülmüş. Meğer küfür etmek için de müsait olmak gerekirmiş.
Ben de niye artık küfür edenlerin sayısı azaldı diye
düşünüyordum öyle ya hiç birimiz müsait değiliz!
Önce olayı biraz anlatayım; okula gitmek için bindiğim
otobüsün arka tarafındayım, araçta telefonla konuşmak serbest
yanımda ki ağabey de biriyle konuşuyor ama belli ki dertli, birisi
sinirlendirmiş, en sonunda ses şiddeti artıyor ve o muhteşem
kelimeler dökülüyor dudağından."Müsait değilim küfür
edemiyom".Gülünecek tarafı elbet çok, hatta bende de tebessüm
belirmedi de değil. Ancak sonrasında elbette düşünmeye sevk
etti. Onun için hep söylemişimdir otobüs tren vs toplu taşıma
benim için büyük bir kazanç her yönüyle.
Bir insan küfür niye eder? Küfür etmek için müsait mi olmak
gerekir? Peki, bu durumda müsait’ten kasıt nedir? O kişiyi
müsait kılacak şartlar nelerdir? Gibilerinden birçok soruya cevap
aranabilir. Ama ben burada bir insan niye küfür eder noktasına
değinmek istiyorum anladığımca. Bazen sinirleniriz ve
elimizden bir şey gelmez bu noktada elimizden gelmeyen
dilimizden gelir ve anasına söveriz kendine söveriz kişiliğine
söveriz böylece intikamımızı almış oluruz. Oysa karşı tarafın
kişiliği de namusu da şerefi de yerindedir. Ama biz
rahatlamışızdır.
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Küfür içindeki hırsın nefretin saygısızlığın edepsizliğin
ahlaksızlığın kinin ve benzer insan şerefine yakışmayan
duyguların tümünün veya bir kısmının dille dışa vurulmasıdır
benim tanımıma göre. Bu konuya din tarafından bakacak
değilim ancak sadece insan olmanın verdiği sorumluluklar bile
bizi bu konuda düşünmeye sevk edecektir.
Karşı tarafa mantıklı bir cevap veremeyeceğimizi anladığımız an
aklımıza o kişinin anası vs gelmemeli. Onun için hep
demişimdir, bir takım taraftarları durmadan küfür ediyorsa o
grubun amigosu ya da lideri iyi çalışmıyor demektir.
Verecek cevaplarımız olmalı, edecek küfürlerimiz değil.
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Kuraklık mı Açlığa Sebep?
5 Haziran 2008

Bakalım açlık konusunda ne konuşulacak diye beklerken,
aslında beklememiz gereken üzerine bir gelişme;
“Roma’da, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü
FAO’nun açlık krizi üzerine düzenlediği zirveye katılan
uluslararası delegasyonlar, şehrin en lüks restoranlarında havyar,
karides yiyip Roma’nın en pahalı butiklerinden alışverişlerini
yaptı. Siyasi liderler FAO’nun merkezinde açlık krizi üzerine
tartışırken eşleri de ünlü İtalyan markalarından Prada, Gucci,
Armani’nin butiklerini boşalttı. İtalyan paparazziler, Fildişi
Sahilleri delegasyonunun etnik kıyafetli leydilerini Hermes,
Gattinoni, Biagiotti’nin butiklerinden elleri paketlerle dolu
olarak çıkarken yakaladı”(Sabah).
Ortak bir mal bütünü olarak düşündüğümüz dünyada bir insan
bazen 1000 kişilik bazen 100.000 kişilik tüketim yapıyorsa ve
sonra biz açlıktan bahsediyorsak..
Aç olan kişi, zenginler olduğu için aç diye kısa ama üstünde
fazlaca düşünülmesi gereken bir pencereden bu konu üzerinde
düşünmeli, tükettiğimizi aldığımızı hadi tüm bunları geçelim en
azından yediklerimiz yanında artık bırakıp yemediklerimizi dahi
düşünerek , en azından düşünerek, daha samimi vicdanlı bir
yaşam üzere..
Dünyanın herhangi bir ucunda 2 doların altında yaşamaya
mahkum bilmem kaç -yüz- milyon insan ( rakam aslında belli
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ama her gün artmakta) var ise bunun sebebi, diğer birkaç onbin
kişinin ********* davranmasıdır.
(Yıldızlı yerde ne yazdığını düşünmektense, yaşantımıza bir göz
atmak ümidi ile..)
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Önceliklerimiz
7 Ekim 2007

Sabah haberleri takip ederken işte yazılası bir haber dedim.
Din’in hayatımızda ki yeri ve önemi başlıklı bir sempozyuma
(bilgi şöleni) dahi örnek olabilecek kadar çarpıcı. Perşembe
günleri teravihe gidenlerin sayısı azalıyormuş. Niye mi dersiniz?
Teravih namazlarında camileri dolduran cemaattekilerin sayısı
Perşembe günleri azalıyor. Nedeni ise Kurtlar Vadisi dizisi...
İmamlar, namaz alışkanlığı olmayanların TV programı için
teravihten vazgeçebildiğini belirtti
Manevi duyguların zirveye ulaştığı Ramazan Ayı'nda kılınan
teravih namazlarında camileri dolduran cemaat sayısı
Perşembe günleri azalıyor. Bunun nedeni ise, kitleleri ekrana
bağlayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisi. İmamlar, namaz alışkanlığı
olmayan vatandaşların ilgiyle izledikleri dizi filmler ya da futbol
maçları olduğu günlerde teravih için camiye gelinmemesinden
yakınıyorlar. Kalabalığın en az olduğu günün ise Perşembe
olduğunu belirtiyorlar. Habertürk 7.10.2007
Görüldüğü üzere ülkemde günlük ve dünyevilik hayata dair
birçok şey uhrevi hayata ilişkin birçok şeyi ardında
bırakabiliyor. Bunu elbette sadece kurtlar vadisi veya haberde
diğer adı geçenler gibi şampiyonlar ligi maçları gibi dar alanda
düşünmemek gerek.
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Kitaplarda insanları etkileme yöntemleri yazar ve bizde bunları
okuruz. Ve der ki yine o kitap, kimi zaman az konuşmak, az
yazmak insanları düşünmeye sevk eder.
Şimdi de öyle yapalım ve kısa keselim bir soru ile.
Önceliklerimizin farkında mıyız?
Düşünmek uygulamak ümidi ile.(Hepimiz ve önce ben için)
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Aklın Yolu Bir - Peki ya Yol’suzlar
23 Ekim 2008

Anayasa mahkemesinin gerekçesine gülenlerin sayısı her geçen
gün artıyor ve eminim artacak da. Azıcık hukuk bilenler bir
hukuk öğrencisi dahi saçmalığın farkında. Mahkemenin verdiği
karara “saygı” duyuyor ancak bunun bir saçmalık olduğunu da
ayrıca belirtmek istiyorum. Hukuk bilmeyen ancak dünyayı
gezip gören de bunun saçmalık olduğunun farkında, dünyayı
gezecek zaman ve paranız yok mu yine de bu saçmalığı
görebilirsiniz birazcık eşitlik adalet özgürlük kavramlarından
haberdarsanız..
Eğer tüm bu saydıklarımdan bihaber ve sadece “laik” iseniz, o
zaman
göremezsiniz
ve
göremeyeceksiniz
de.
*Saçmalık: Yeri ve değeri olmayan söz, davranış
(Türk
Dil
Kurumu)
– Bu kararı mantıklı bulmasam da, hukuksal açıdan bir değeri
olduğunu biliyor ve saçmalık kelimesini sansürlüyorum.
***************************************************
Yazıyı değerli yürekli güzel insan Gürkan Zengin’in yazısı ile
bitirelim;
“Türkiye’nin üniversite çağına gelmiş kızlara verdiği mesaj
açık:
Başını örteceksen burada yükseköğretim yapmayı aklında çıkart.
Ya da paran varsa git yurtdışında oku. Türkiye’deki hâkimler bu
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mesajı ‘’gerekçeli kararıyla’’ neredeyse 20 yıldır tekrarlayıp
duruyorlar.
Bu mesajı vermek için Anayasa’yı gerektiğinde eğip bükmekten
de çekinmiyorlar.
Başını örtene yüksek öğretim yasağı ne Avrupa’da var ne de
Amerika’da. Hiçbir demokratik hukuk devletinde üniversite
çağına gelmiş bir insan böyle bir yasaklama yok. Fransa’da da
yok oradaki sınırlama lise için geçerli üniversite için geçerli
değil.
Yüksek öğretim evrensel bir insanlık hakkı.
Türkiye bu hakkı kendi çocuklarından esirgiyor. İnanç
özgürlüğü ile yüksek öğretim hakkı birbiriyle çelişen çatışan
kavramlar değildir. Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması, bu
yasaklamaların bir gerekçesi olamaz.
80 yıldır çocuklarını okutmak için çırpınan Türkiye, gelen o
kızlara okul kapsıdan ‘okuma!’ diyebiliyor. Türkiye’de sistem
her kritik kararıyla kriz üretmeye devam ediyor.
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Şehit Olan Mehmetçik
26 Şubat 2008

Malum kara harekâtı ve daha da şiddetlenen çatışmalar
neticesinde her gün istemesek de şehit haberleri gelmekte.
Büyük olasılıkla akşam televizyon karşısında ayaklarımızı
uzatıp önümüzdeki çerezleri atıştırarak izlediğimiz ve
öğrendiğimiz şehit haberleri bizler için ne anlam ifade ediyor?
Ya da etmeli?
Bu satırları yazarken zihnimde bir an için şu senaryo belirdi; Bu
operasyonlardan dönmüş bir gazinin yahut bir askerin bir gün
başbakanın karşısına dikilerek, “Yan gelip yatmadık Sayın
Başbakanım” demesini düşündüm de, sanırım bu anı görmek
birebir yaşamak için bir çok şeyden vazgeçer fedakarlık
edebilirdim. Ne amaçla, ne söylenmek istenirse istensin, seçilen
bu
kelimelerle
söylenen
bu
cümle
ölene
kadar
unutamayacağımız ve Türk siyasi tarihine acı bir şekilde geçmiş
kara bir lekedir. Ardından söylenen aslan Mehmetçik, kahraman
Mehmetçik ifadeleri bu noktadan sonra hiçbir anlam ifade
etmemektedir.
Askere giderken arkasında sevdiğini, çocuğunu, karısını ve gözü
yaşlı baba ve anasını bırakan kişinin duyguları nelerdir, bunu
elbette yaşayamadan bilemem ve yazamam, bu dinlenerek
öğrenebilecek veya algılanabilecek bir duygu değildir. Bu
nedenle bu duygu üzerinde tek satır dahi etmek haddim değildir.
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Ancak dün yaşadığım şu gerçeği de yazmamak sanırım olmaz.
Dün akşam haberleri izler iken hiçbir oğlunu askere
göndermeyen annem, televizyonda ağlayan gözü yaşlı anneleri
izler iken, benzer duygularla ağlayabiliyorsa, gözleri
dolabiliyorsa burada ortak bir neden aramak gerekir.
Laik bir anlayış çerçevesinde yönetilen ülkemizde biz,
hayatını yitirmiş bir askere şehit diyebiliyorsak, bu kavram
Türkiye için savaşmasının bir sonucu değil, bir İslam
coğrafyasını korumaya çalışmasındandır. Ülkemizde birçok
kesimin üzerinde fazlası ile düşünmesi gereken bu durum, laikçi
geçinen din düşmanları için vahim bir gerçektir. Vatan için şehit
olan Mehmetçik askere giderken “inşallah şehit olurum”
diyebiliyorsa eğer, bu ülkenin din ve bağımsızlık bağlılığına hiç
kimsenin dinamit koyma hakkı ve yetkisi yoktur, olamaz. Bu da
laikçilik maskesi giymiş din düşmanlarına duyurulur!
Arkasında gözü yaşlı insanlar ve analar bırakan bu çatışmalar
neticesinde şehit olmuş kimseler “ölü” değillerdir. Onlar
diridirler. Onlar şehittirler. Onlar bu ülkede bayrağımızın
özgürce dalgalanması, ezanımızın sonsuza yayılması ve asla
vazgeçemeyeceğimiz bağımsızlığımızın korunabilmesi için
mücadele eden yiğit kardeşlerim, ağabeylerim.
Anaların çocuklarını hüzünle ama gururla gönderdikleri bu
ocak, bir İslam coğrafyasının korunmasında ve bir milletin
bağımsızlığını sürdürmesinde ne yücedir ne kutsaldır.
Bunları yazarken ki temel amacım, ülkede laikçilik maskesi
giymiş din düşmanlarının neye karşı savaştıklarını iyice
anlamasıdır. Bu ülke dini ile dili ile bayrağı ile ortak değer ve
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kültürü ile asla vazgeçemeyeceği bağımsızlık güdüsü ile
sizlere teslim edilemeyecek kadar paha biçilemez bir değere
sahiptir.
Vatan için şehit olan Mehmetçik ne uğruna öleceğini bildiği için
bu ocağa severek girmektedir. Onlar bize karşı savaşanlar için
savaşanlardır. Zalimlere karşı mazlumun yanında olanlardır.
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Ayaktopunun Hayatım-ız-daki Yeri
6 Ekim 2007

Başlığı önce futbol diye yazacaktım daha sonra ayaktopu
demeliyim diye düşündüm. Dilimize yeni girmekte olan
kelimelere Türkçe karşılık bulma ve kullanma konusundaki
çalışkanlığımız sorgulanamayacak! Seviyede. Neyse konumuza
dönelim.
Futbol-sanırım artık bu kelimeyi kullanmalıyım-,Türkiye’de ve
dünyada birçoğumuz için âşık olunası, üstünde hayal kurulası,
şiirler yazılası, uğruna canlar verilesi ve daha birçok şeyden
vazgeçilesi kadar önemli olabilmekte. Futbolu izleyen oynayan
ve yöneten kesim olarak ayıracak olursak yazımda bu 3 gruptan
izleyenleri ele alacağım.
Bu konuyu kendimden örnekler ve yaşanmışlıklarla biraz da
süsleme niyetindeyim. Az önce bahsettiğim gibi, futbol
gerçekten hayatımızda geniş yer ve zamanlara hükmedebiliyor
ve bunu aslında niye ne amaçla kim için yaptığımızı da
bilmiyoruz. Böyle çok da dışarıdan konuşan biri değilim. Vakti
ile lise yıllarında her maça giden gidemese de izleyen forumlara
katılan saatlerce yazılar yazan cevap yetiştirmek için kafa yoran
proje üretmek için vakitlice düşünen biri olarak, bugüne
geldiğimde bunlardan sadece ara sıra -ayda bir- gibi bir futbol
maçı izleyen konuma geldim.
Bunun böyle oluşunda aslında bir gün, kendimce sesli ve kimi
zaman sessizce düşünürken, -ne yapıyorum ya ben- diye sormak
olduğunun temel oluşturduğunu söyleyebilirim. Bunu
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düşünürken kendime o kadar verecek cevap buldum ki o an
kendimden utandığımı hala anlıyorum.
Para kazanmak için ve kazandıkları parayı da -çoğunluk- eroine
karıya kıza arabaya fuhuşa ve türlü pisliklere harcayan, insanlar
için saatlerce yaz kış stadya ayakta bekleyen, halk dili ile .oku
donan, ayaklarına sular inen biri olmak niye dedim? ve hadi tüm
bu fiziksel zorlanmayı geçelim bir maç için gününün 3-4 saatini
-bu ortalama bir süre- ayırmak niye? Asıl beni vuran soru bu
oldu ve vaktin futbolla harcanamayacak kadar değerli olduğu
kanısının da oluşması ile bu gün ki duruma geldim.
Tüm bu üsttekileri -tekrar söylüyorum- olayın dışında bunları
yaşamamış biri olarak yazmıyorum.
İnsanları futboldan soğutmak gibi bir niyetimde yok, ama sadece
açık konuşmak gerekirse bu sektöre harcanan parayı geçtim ama
vakit konusunda biraz durup düşünmemiz lazım. Parayı yine
kazanırsın yine gidersin eğer sadece para kaygı noktası ise,
ancak vakit için aynı şeyi söylemek mümkün değil, aynı parayla
bir kaç saat satın alamıyoruz.
Belirttiğim gibi para kazanmak için insanları toplayıp milyon
dolarlar trilyonlar kazanan insanlar yönetimler, acaba kaçlık bir
yüzdesi buraya gelip de maçı izleyenlerin halini soruyordur?
Yok böyle bir şey sordukları tek şey bu konuda ancak şudur.
Stat doldu mu ne kadar hâsılat topladık. Hepsi bu. Ve yine
belirtmek isterim ki paradan önemli kaybettiğimiz bir zaman
var.
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Bu işi tadında bırakmanın sadece anlık bir eğlence gibi
görmenin kimi ne zararı var? Hemen söyleyelim, yarın olasılıkla
maçtan sonra bir cici ablayla bir otele kapanacak olan
futbolcuya yöneticiye. Bu sektörü de bir eğlence sektörü olarak
görmeliyiz kanaatine vardım. Sinema gibi tiyatro gibi, artık öyle
boğazlarım yırtılıncaya kadar bir maç için bağıracağımı da hiç
sanmıyorum.
Umarım kişiselden
varılmıştır.

genele

okuyanlar
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Doğal Ayrışma
2 Ekim 2007

Fark ettiğim anda evet kesinlikle bunu yazmalıyım dedim.
Sosyolojik ve veya psikolojik olarak nasıl adlandırıldığı
konusunda bir araştırma yapmadım, ancak ben bu durumu doğal
ayrışma
olarak
adlandırdım.
Daha çok otobüslerde minibüslerde rastladığım, kadının kadının
erkeğin erkeğin yanına oturma "Alışkanlığı”nı bugün deniz
otobüsünde de gördüm daha doğrusu fark ettim. Otobüs ve
minibüse binen insanlardan genel olarak ekonomik anlamda
daha güçlü ve eğitim açısından da daha iyi bir kitle oluşturan bu
kesimde de böyle bir şeye rastlamış ya da en azından bunu fark
etmiş olmam beni çok da şaşırtmadı. Az önce kendime kızarak
yaptığım insanlar arası -herhangi bir parametre ile-ayırımdan
dolayı da kendimden özür diliyorum, tüm gerçekliğine rağmen.
Yukarıda bahsettiğim duruma, kişiler ve veya bilimler nasıl
yaklaşıyor bu konuda çok bir bilgiye sahip değilim, lakin
anladığımı anlatmak adına yazacak olur isem, bu olayı
geçmişten gelen, öğrenilen, ahlaki etik ve dini nedenlere
bağlamakla sanırım çok da yanlış yapmış olmam.
Ters taraftan bir örnek ile duruma yaklaşacak olur isek, misal;
bir an için tüm kazandığımız değerleri silip şöyle bir toplum
oluşturalım: Kadının kadınla oturup kalktığı bu toplumda bu
kişilere lezbiyen ve sapık gözüyle bakan, bu temeller üzere
şekillenmiş bir toplumdan bu güne gelir isek, yukarıda ki olağan
durumun, o şartlar altında ne kadar da farklı algılandığını
görürüz.
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Karşıt bir örnekle anlatmaya çalıştığım bu durum da, aynı
zamanda az önce yazdığım toplumsal sınıf ve statülerden ötürü
eğitim ve ekonomik sınıfsal farklılığı burada gerçekçi bir sebep
olarak göstermekse yanlış olacaktır.
Bu durumu bu öğelerden daha çok geçmişten edinilmiş sanırım
kültürel değerler ve dini inançlar üzerinden değerlendirmek daha
doğru olacaktır.
Buradan yola çıkarak, bu durumu birçok konu için açılım olarak
görebiliriz. Bu noktada ben de Osmanlı’dan günümüze gelen
değerlerin etkilerinin bu veya başka şekillerle yaşanabiliyor
olmasını söyleyebilirim. Benim açımdan sevindirici iken,
kimileri için gerici bir bakış olarak da görülebilir.
Bu bağlamda ben, bu renkliliği ve çeşitliliği hiç bir doğal
ayrışmanın nedeni olarak görmeyip, farklı tatları içeren leziz bir
yemek olarak görüyorum.
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Yer, Maslak Camii
12 Nisan 2008

Dün günlerden Cuma yer Maslak Camii, ve görmek istediğim
görüntülerden biri..
Okula en yakın cami olması nedeniyle Cuma namazlarında
İtü’lü fazlaca öğrenciyi arkadaşı görmek mümkün.Cami dar bir
alana yapıldığından ve etrafı da oldukça kalabalık olduğundan
çok katlı inşa edilmiş.Neyse mesele o değil.Namazları giriş katta
kılardım.Dün hocanın olduğu katta kılayım dedim.Girdim ve
görmek istediğim bir manzara, hoca genç biri 30larına daha
gelmemiş.. Laptopunu açmış projektörle de ekranında ki
görüntüleri hemen üstündeki duvara yansıtmakta ayetler hadisler
vs..
Bunları başka yerlerde de gördük az da olsa ama şu ana kadar
hiç görmediğim bir şeyi orada gördüm.Hoca İslam’da şiddet
yoktur diyor bunu anlatmaya çalışıyor ama anlatırken de biz
Müslümanlardan bir kısmının bilerek ya da bilmeyerek şiddete
yöneldiğini ve Avrupa’da ve Amerika’da bu durumun
kullanıldığını falan anlatıyor.Tam o sırada altta youtube’dan
hazırlamış olduğu bir görüntüyü duvara veriyor herkes
görüntüyü izlemekle meşgul..Görüntüde (İngiltere olması lazım
öyle hatırlıyorum) Müslüman bir takım kişiler kahrolsun abd
buşa ölüm gibisinden şiddet içeren sloganlar atıyor.
Bir zamanlar teknolojiye haram günah diyenler Televizyonları
bu sebeple evlere sokmayanlar.. Kısacası hurafelerle
beslenenler..Şimdi bu manzara o kadar hoşuma gitti ki
anlatamam.. Olması gereken günümüz şartlarında elbette budur.
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İnsanlara görsel malzeme sunma ihtiyacı günümüzde fazlası ile
önemli. Bu ve benzer hocaları tebrik etmek gerek sanırım.
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Beyaz Çarşafı yanında olan Adam!
12 Şubat 2008

“Biz o beyaz çarşafla yola çıktık..” 960
′lara mı dönsek yoksa
daha eskilere mi..İstiklal mahkemelerindeki adaletle mi
yaşıyoruz..?
Başbakan esmiş gürlemiş.. Üstelik beyaz bir çarşafla yola
çıktığını söyleyecek kadar kendinden emin kararlı ve sınırlarda
bir kızgınlık ile..Cumhuriyet Halk Partisi.. Özellikle açık açık
yazıyorum hem cumhuriyet ve hem de halk bu partide bunlardan
hangisi var? halk diyemeyiz çünkü halkını tehdit olarak gören
bir parti halkın partisi olamaz halk partisi olamaz.. Cumhuriyet
partisi de diyemeyiz çünkü birilerine idam sehpasını
hatırlatanlar cumhuriyetten yana olamaz hele de o birileri halkın
yarısının oyunu almış ise.. Olsa olsa bir seçkinciler laikçiler
tabakasından bahsediyoruzdur.Ya da özü gerçek sol ama oyum
boşa gitmesin diye Chp’ye oy verenlerden..
Bir on yıl öncesinde gerici ile ilerici tariflerinde saflar çok belli
idi. Katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz ancak gerici
denildiği zaman bahsi geçenlerin kim olduğu herkes tarafından
anlaşılırdı.(Bence tamamen saçma ve kasıtlı bir söylem olsa
da).Ancak günümüze gelindiğinde gerici kavramından hangi
kurumu ya da kitleyi ele alacağımızı tam olarak hiç kimse
kestirememekte. Kimilerine göre gericiler demokrasiden yana
olmayıp darbeden dikta yönetimden yana olanlar, kimilerine
göre ise eskiden de olduğu gibi şeriatın gelmesini isteyenler
“kafaları aydınlanmayanlar”. Bu aydınlıktan ne anladığımız bu
günlerde çok tartışılır oldu. Ve kesinlikle olmalıda. Artık kim
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aydın kim değil bu önemli bir soru. Bir kadını sahneye çıkarıp
başını açtırtmak bana kitaplardan okuduğum ortaçağın karanlık
Avrupa’sından bir sahne gibi geldi.
Bilmiyorum ve hatta bilmek de istemiyorum. İstemiyorum
çünkü bildikçe öğrendikçe artma olasılığı olan bir nefretin
içimde yeşerebileceğinden korkuyorum. Şu hali ile bilmiyorum
ve sadece kızıyor ve çoğu zamanda gülüyorum.
Açık açık tekrar yazıyorum. Anlamını artık yitirse de bizim bir
halk partimiz var halkımızın partisi Cumhuriyet Halk Partisi.
Ayrılıkçı Kürtlere karşı gayet net bir çizgim var ama Baykal’ın
idam sehpası gösteren bu hali ile şu an Chp bana Dtp’den daha
itici geliyor. Bu üzücü ama kendi düşen ağlamayacak her
seçimde daha fazla oy kaybetmeye aday bir partinin nereye
kadar gideceğini de zaman bize gösterecek elbet.
Türban diye oluşturdukları bir kale yıkılmak üzere ve bu durum
onlar için bir aşağılık rezillik ve büyük bir yenilgi. Rejim, şeriat
vs vs..Hepsi hikaye.. (Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ile
bu “kale” yıkılmamıştır.)
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Vazgeçmek
30 Eylül 2007

Bir pişman oluşun önceki günüdür vazgeçmek, ya da açılacak
temiz bir sayfanın. Vicdan ile yüreğin çarpışmasıdır kimi
zaman, kimisinde de bedeninle inatlaşmaktır.Vazgeçmek,yeni
bir pencere açmaktır hayata,ya da bir kapının yüzüne
kapanmasıdır.
Öylesine garip sonuçların önceki sancılarıdır aslında. Yok
diyebilmektir, üzmektir, sevindirmektir, ağlatmaktır yahut
güldürmektir. Hepsi bir vazgeçişle açılan kapının ardında ki
gerçeklerdir. Bir projeden vazgeçmekle yeni bir aşktan
vazgeçmek, nasıl aynı kelimeden türetilen farklı duygular
doğurabiliyor ise, vazgeçmekle, sevinmek ya da üzülmek gibi,
ortaya çıkan sonuçlar da var elbet.
Nelerden vazgeçtik diye geriye dönüp baktığımızda keşkeler de
dolu bir ajanda bekler bazısında bizi. Ve pişmanlıkların az
olduğu bazı yaşantılarda vazgeçilenlerin az ya da çok olduğu
konusunda da bir karar veremeyiz. Dedik ya vazgeçmek üzmek
ya da üzmemektir çoğusunda. Öyle ise niye vazgeçeriz
yapacağım edeceğim diye karara bağladığımız birçok şeyden, bu
bir doğru karar mı getirecektir peşinde, yoksa ağlayışlar gibi
duygu dolu kelimelerden başka para kazanamama gibi metalik
şeylerle de mi yoğuracaktır bizi.
Aslında benim yaşadığım vazgeçişlerin çoğusu, böyle düşündüm
doğrusu bu onun için bu şekilde karar verdim şeklinde olmayıp,
böyle hissettim boyutuyla daha çok kalben tasdiklerle oldu. Bu
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birçok insan içinde böyle elbet. Her şeyin mantıklı gözüktüğü
bir projede birden yok olmaz deyip vazgeçmek, sanırım biraz
hissel içgüdüsel bir durum olsa gerek.
Ya da yeni bir sevdaya tutulur gönlünüz başlamak için
yapacağınız ilk konuşmanın hemen öncesinde de vazgeçeriz,
sonunun nasıl geleceğini bilmeden. Belki keşkelerle dolu
cümleler bekler bizi, ya da derin bir huzur kaplıdır kalbimizde.
Niye böyle düşündüğümü bilmiyorum, mantıklı bir açıklamasını
da kendimde göremesem de, ben bir sözlük yazacak olsam
vazgeçmek kelimesinin karşılığına iki noktadan hemen sonra
pişmanlık yazardım. Evet, belki bundan önce söylediğim,
mutluluk sevinç gibi kulağa hoş kelimelere ters düşse de genelde
bende bu kelime bu yönde bir izlenim bıraktı.
Belki de kalbime uyduğumdandır kim bilir.
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Fikir Düellosu
24 Eylül 2007

Fikir düellosu gerçekten de ticari boyutuyla, medya boyutuyla,
edebiyat boyutuyla kısacası nereden bakarsak bakalım mutlaka
ülkemde de gerçekleşmesi gerek.
Önce aslında biraz medyayı mı çatmak gerek bilmiyorum ama
bu işin ticari boyutuyla ilgilenen kimselerin neden böyle bir
girişimde bulunmadıklarını sorgulamak gerek açıkçası. Ntv’de
Barlas ile Kongar belki bu formata biraz yakın ama ortada soru
soracak yani durumu kızıştıracak biri de olmalı ve elbette
seyirciler.
Şimdi biraz düşünecek olur isek gerçekten de ülkemde ses
getirmiş kendi dallarında isim olmuş kişilerin bir programda
birbirlerinin tezlerini fikirlerini çürütmesini izlemek birbirlerine
olan hitap şekillerini mimiklerini incelemek ses tonlarını el
hareketlerini incelemek benim açımdan oldukça etkileyici ve
bilgilendirici olur. Böyle bir şeyden neden haberim yok ya da
neden aklıma gelmedi diye hatta şu an kendime
sinirlenmekteyim.
Ülkemde televizyon seyreden büyük bir kitle mevcut ancak
yukarda dediğim tarzda bir fikir düellosundan kim ne derece
keyif alır bilinmez. Ama benim bildiğim kadarıyla ülkem
televizyon tarihinde böyle bir şey hiç denenmedi. Bunun
sebepleri arasında ülkemin eğitim düzeyi de gösterilebilir ancak
sadece bu tartışmaları dinleyerek bile birçok şey
öğrenebileceğimiz düşüncesindeyim.
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Bunu gerçekten de halkın ne kadar talep edeciğini tabi ki bir
denenmişlik ile belirleyebiliriz. Ancak şu da bir gerçek ki
ülkemde gelin kaynana atışmaları ya da kayıp kız bulma iki
kişiyi barıştırma aile mahkemeleri kurma formatında programlar
da yeterince’den daha fazla ilgi görüyor bu da su götürmez bir
gerçek.
Biraz kurgulayacak olur isek mesela gerçi ne kadar katılırlar
bilmem ama bir Baykal-Sarıgül karşılaşması iyi olur herhalde.
Bu gibi birçok isim eklenebilir. Mesela biraz da ticari kaygılar
ile bir Zekeriya Beyaz - Süleyman Ateş de dinlemek isterim,
ancak sulandırmadan.
Özetle; böyle bir televizyon yayınının ya da bu bir biletli
organizasyon da olabilir, -talep durumuna göre bu şimdilik daha
uygun gözüküyor- bu şekil üzere bir çalışmanın ülkemde belli
çevrelerce dikkatle takip edileceği konusunda bir öngörüm var.
Umarım bu işten anlayan kişiler bu konu doğrultusunda da biraz
gayret gösterirlerde biz de fikirlerin çatışmasını heyecanla
izliyor oluruz.
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Paradan Para Kazananlar
12 Ekim 2008

Kriz var hem de küresel.. Dolar Altın Euro minik veya büyük
çıkışlar inişler.. Kısacası paradan para kazanma zamanı.. Bir
günde milyarları hatta bazı “büyükler” için trilyonları kazanma
zamanı..
Bir günlük kur kârı ile alınan arabalar evler..Ülkem krizden ne
düzeyde etkilenecek? Artan kura rağmen krizin küresel çapta
olması nedeni ile ihracatçı dahi sevinememekte.. Petrol
150lerden 80lere indi.. Krizde ufak bir kâr yapanlar gayrimenkul
peşine düştü.. Eh kriz tabi, inşaat durdu fiyatlar indi.. Elinde de
para var hemen kriz fırsatçılığı.. Gayet normal elbette insan
çıkarları doğrultusunda hareket ediyor çoğu zaman.. Ülkemin
cari açığı varmış.. Kurun artması ülkem zararına imiş demez
cebindeki yastık altında ki bir kaç yüz bin doların seyrini
düşünür..
Başta asla başbakan gibi rahat değildim ama uzun vadeye
yayılacağını da düşünmüyordum..Ancak kamulaştırmalar..
Devletleşmeye gidiş.. Devletin özeli sahiplenmesi.. Kapital
düzende sıkı bir reform şart gibi ..Varsayımların satın alındığı
sanal bir düzenden nasıl bir düzenleme yapılır bilinmez (ya da
beni aşar) amma dünyanın genel ferahı için bir kaç ulusal büyük
bankayı kurtarırken harcanan paranın dünyanın bilmem kaç yıl
aç insanlara gıda ve yaşam kaynağı olabileceği konuşulurken
bunları düşünmek zorundayız.
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Yine uzun anlaşılmaz bir cümle kurdum.Düzeltmiyorum
da.Paradan para kazanan bir düzen.. Kimileri için harika eşsiz..
Ancak üretimle kazanan paranın tadı başka. Hele de işsizliğin
“bizleri ruh hastası yaptığı*” bir dönemde.
*Not: Başbakanın trafik kimi zaman bizleri ruh hastası yapıyor
lafına ithafen.
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Politika Sanat mıdır?
17 Eylül 2007

Birey ya da örgütler insanları yönetme üzerine çeşitli yöntemler
uygulaya gelmişlerdir. Bu yöntemler kimi zaman kanlı sonuçlar
doğurabilmekle beraber, kimi zaman da farklılıklar üzerinden
yola çıkarak insanlar üzerinde etki kurmak şeklinde
olabilmektedir.
Politikayı bu noktada sanat olarak görmek çok da yanlış olmasa
gerek. Şöyle ki; Toplumu farklı çalgılar kullanan bir orkestra
bütünü olarak ele alır isek, bu orkestrada, kulakları
tırmalamayacak bir ses bütünlüğü oluşturmak adına bir şef
gereklidir.
Kulakları tırmalaması muhtemel çalgıların nasıl onarılması
gerektiği ise bu yönetim politikasında uygulanacak yöntemlerle
birebir ilişkilidir. İnsanların yönlendirilmesi, ikna edilmesi yahut
fikirlerinin kontrol edilmesi,-acı ama gerçek olan- insanların
kandırılması gibi birçok beceri gerektiren konuda sanatsal bir
birikime sahip olma gerekliliği kısmen de olsa vardır. İnsanları
etkileyebilmek adına hitabetin mimiklerin diyalogun sosyal
etkileşimin empatik kazanımların ve daha birçok olgunun bir
şekilde politika üretmek konusunda etkin bir rol üstlendiği
fikrindeyim.
İnsanlar arası sınıfların, ekonomik alt yapı, toplumsal gelenek,
kültür, dini inanışlar gibi birçok farklı parametre ile şekillendiği
günümüz sürecinde, tüm bu sistemler bütününü bir şekilde
dengede tutabilmek adına, farklılıkların bir potada birleştirilip
sürdürülebilmesi için, politika bence insanlar üzere bir sanattır.
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Siyasal açıdan birçok kararın eleştirilebildiği bir toplumda,
politika üretmek, eli taşın altına koymak anlamına gelmektedir.
Çünkü "eleştirilerin" nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği,
demokrasiyi tam anlamı ile özümsemiş toplumlar haricinde,
bütünü ile kestirilememektedir.
Bir çözümsüzlüğe çare olabilmek adına farklı bakışlar ile olayın
derinliklerinde bir cevap arayabilmek politika ile mümkündür.
Ancak günümüzde politika kirlenen siyaset imajı içinde, önemi
ile birlikte eriyip gitmektedir.
Asıl gaye; mutlu olmayı amaçlayan insan merkezli ya da toplum
merkezli bir yapı oluşturmak ise, insanların bu amaç
doğrultusunda bireysel ve toplumsal olarak önemli görevleri
olmalıdır. Bu görevlerin belirlenmesi ve uygulama biçimlerinin
tayin edilmesi yine politikanın bir ürünüdür.
Bunca geniş sosyal alanlara ve devlet yapısı bütününe hitap eden
politikayı
üreten
politikacıların
ise,
yeteneklerini
sergileyebilecekleri yer halkın karşısıdır. Günümüzde dünyada
ve ülkemde bu kişilerin çok da güvenilir, ahlak dokusu sağlam
bir imaja sahip olduklarını söyleyemesem de, tüm güçlüklerin
üstünden gelinebilmesi ve yeni sağlam duruşlu bir izlenim
oluşturulabilmesi için politika bir sanat kolu olmalıdır.
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Tövbe Nasıl Edilir?
16 Aralık 2007

Tövbe üzerine bir kitaptan okuduğum bir paragrafı yazmak
istedim.Tövbe nasıl olur, nasıl edilir tövbe ile birlikte nelere
tövbe edilir .. Bunlara az da olsa cevap olur inşallah.
Bu kısımda Kutü’l-Kulub adlı eserden hiç dokunmadan 2
paragrafı yazarak başlayalım.
Ulemadan bir zat şöyle demiştir. Doksan dokuz günahından
tövbe edip sadece bir günahından tövbe etmeyen kişi bize göre
hakkıyla tövbe edenler zümresinde yer alamaz. Kusurlarınızı
araştırmayı ve namazların ardından tövbenizi tazelemeyi asla
ihmal etmeyin. Amel ehlinin hüsrana uğrama sebepleri başında
yaptıkları amellerden dolayı nefislerini hoş görerek kusurlarını
araştırmayı ve nefis muhasebesini terk etmeleri gelir.
Her günah on amelden oluşur. Kul her günahından dolayı on
tövbe etmedikçe Allah Teâlâ tarafından sevilen bir tövbekâr
olamadığı gibi tövbesi de Allah Teâlâ’nın şart koştuğu ve
peygamberin( s.a.v)’de tefsir ettiği Tevbe-i Nasuh sıfatına haiz
olamaz. Her günahtan dolayı edilecek on tövbe şunlardır.
1.O günahı tekrar işlemeyi terk ederek tövbe etmek.
2.Onu dile getirmekten tövbe etmek.
3.Günahı işlemeye sebep olan kişilerle tekrar bir araya
gelmekten tövbe etmek.
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4.Benzer bir günahın ardına düşmekten tövbe etmek
5.O günahı düşünmeye tövbe etmek.
6.Onun hakkında konuşanları dinlemeye tövbe etmek.
7.Ona niyetlenmeye tövbe etmek.
8.Tövbede olabilecek kusurdan dolayı tövbe etmek.
9.Ettiği tövbe ile terk ettiği şeylerin tamamını sırf Allah rızası
için terk etmeyi istememiş olma ihtimalinden dolayı tövbe etmek.
10.Ettiği tövbe üzerinde düşünerek, onunla teskin olmaktan ve
onu delil olarak görmüş olmaktan dolayı tövbe etmek.
Bunları okuduktan sonra açıkçası hiç tövbe etmediğim kanaatine
vardım. Uzatıp da anlamından çalmaya gerek yok. Sanırım daha
yolun çok başındayız. Tek bir sevindirici kaynağım var o da
başında da olsam yolun içinde olmak.
Kaynak:
Ebu Talib El-Mekki ,Kutü’l-Kulub,2004,İz Yayıncılık,İstanbul
c2.196-197
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Sürtünmeli Eğik Bir Yüzeyde Hayat..
8 Eylül 2007

Bugün garip bir konuyu işlemek istedim. Çok farklı gelse de
bunu nedense yazma ihtiyacı belirdi bende. Lise yıllarında fizik
dersinden çok etkilenmiş olacağım ki hayati sürtünmeli eğik bir
zeminde yukarıya çıkma mücadelesi olarak görmüştüm o
zamanlar.
Şimdi bu durumu biraz açıklayalım ayrıntıları ile. Biraz fizik
dersine giriş gibi olacak ama ısrarla hala bu konuyu yazma
hususunda kararlıyım. Bilindiği üzere sürtünme etkisi hareketi
durdurmaya yönelik çabalayan bir kuvvet. Şimdi burada eğimli
yüzeyin üst noktasını mutluluk huzur vs gibi pozitif şeyler buna
cennet de dâhil, alt kısmını ise negatif şeyler olarak
görelim(hastalık, yalan, ahlaksızlık cehennem) gibi. Bu durumda
insanlar gerek bireysel gerek toplumsal huzur ve mutluluk adına
yukarıya doğru çıkmaya çalışacaktır. İşte bu esnada sürtünme
diye tabir ettiğimiz (şeytan, dost görünen düşman) gibi öğeler
bizim bu yukarıya çıkma mücadelemize engel olacak
hareketimize negatif yönde etki edecektir.
İnsan bazen umutsuzluğa düşüp yukarıya tırmanma noktasında
bir çaba sarf etme ihtiyacını göstermeyebilir. Hayattan soğur
hatta bazen ölmeyi bile ister. Öyle olunca da ağırlığının eğim ile
orantılı bir kısmı neticesinde geriye yani aşağıya doğru düşmeye
başlar. Bu sefer de sürtünmeli kısım kişiyi yukarı doğru
çekmeye çalışır. Yani bu sefer sürtünme, -azim, umut, hırs- gibi
özelliklere bürünür.
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İnsanoğlu kimi zamanda Mevla’nın verdiği aklı iyiye değil de
kötüye çalıştırır. Bu onun özgür iradesidir ve çoklarımıza göre
Allah-Kul arası ilişkidir. Bu noktada hedef şaşırır ve kişi
yukarıya çıkmak yerine aşağıya inmeyi kendine hedef seçer: Bu
şekilde eğim ise şeytana dönüşmüştür. Eğim arttıkça aşağıya
daha kolay inilmektedir. Peki, sürtünmenin buradaki görevi ne
olacaktır? Evet, sürtünme burada bizim vicdanımız olacak ve
bizi yukarıya çekmek adına elinden geleni yapacaktır.
Özetle; yaşantımızın herhangi bir safhasında inişler çıkışlar
yahut durgunluklar olabilir. Ancak biz insanlar, Rabbimizin bizi
bir şekilde sınav etmek için hayatımıza yer eden ve kalbimize
etki edebilen bu sürtünme çeşitlerini iyi anlamalı ne zaman
hangi şartlarda ne durumda ne uğruna nasıl bir tutum
göstermemiz gerektiğini büyük nimetimiz olan, düşünme ile
belirlemeliyiz.
Sürtünmenin kötü bir imaja sahip olduğunu önyargılar ile
söylemlerimize dâhil edebiliriz. Ancak unutmamalıyız ki her
işte bir hayır vardır.
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Eriyen Parti Chp
7 Ağustos 2008

Chp puan kaybetmeye güven kaybetmeye devam ediyor. Tek
geçim kaynağı olan laiklik dahi artık onlar lehine çalışmayan bir
parametre haline geldi.
İnternet
sitesinden
okuduğum
bir
haber
;
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son rektör atamalarına sert
tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Sezer’in haksız atamalarına neden
itiraz etmediniz?” şeklindeki soruya, “AK Parti yandaşı
medyanın haksız eleştirilerine katkı yapmamak için sayın
Cumhurbaşkanı’nın bazı eylemlerine eleştiri yöneltmedik.”
şeklinde cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu, bir ana muhalefet
partisi için doğru bir davranış mıdır?” sorusunu ise “Doğru bir
davranıştır. Cumhuriyeti korumak adına doğru bir davranıştır.”
şeklinde
cevapladı.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=723423
Yani ne imiş bir rejimi bir davayı kurtarmak için demokrasi o bu
vs vs hiçbir değer önemsenmez imiş. Bu açıklamalardan bunu
anlamak hiç de zor olmasa gerek. Şimdi yine aynı altyapı ile
ülke yönetiminin şeriat usulü uyarınca olması gerektiğini
düşünen bir kısım çevre de şeriat gelmesi gereği bazı şeylere
göz yumduk gibi bir açıklama yapsa şık durur mu? Durmaz.
Chp gün geçtikçe eriyor ve sol kesim ise oylar boşa gitmesin
diye yine bu Baykal zihniyetli partiye oy verirse gerçek manada
oylarının boşa gittiklerini umarım bir gün anlarlar. Ben her gün
bas bas ekonomi konuşan sosyal adalet eşitlik konuşan yeni ve
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akılcı projeler sunup seçim meydanlarına bunları saklamayan
adam gibi adam bir muhalefet bekliyorum ve oyum da böyle bir
muhalefet ışığı gördüğüm bir partiye olacak var ise tabi.
Sadece laiklikle rejimi kurtarmakla bir yerlere gelemeyeceğini
artık bilmesi gereken bir “yaşlı” kadro ile karşı karşıyayız ve
asıl üzücü yanı hala yanlış yaptıklarının dahi farkında değiller.
Asker ile hükümetin çok iyi ilişkiler içinde olmasını tehlike
gören bir yorumun sahibi.. Ben bile şu genç yaşımda 28
Şubattan bu güne askerin artık kimlerle kavga içinde olduğunu
gören ve yaşayan biri olarak “Burası Türkiye” demekten
kendimi alıkoyamıyorum.
Dengeler.. Dengeler..
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Sınıf Mücadelesi ve Devlet
27 Kasım 2007

Günümüz dünyasında değişen ve gelişen değerler ile eski
çağlardan günümüze ulaşan sınıf tanımları da belirgin bir
şekilde değişmiştir. Aristokrat, burjuva, derebeyi, çiftçi, köle
gibi sıfatlardan bu güne geldiğimizde işçi-işveren gibi farklı
toplum altı kategoriler oluştu. Hiç şüphesiz devlet denen bu
yapı, bu farklı sınıfları bir arada tutmak için de en önemli fail
olarak sınıflar üstü bir pozisyon alarak bu zorunlu birlikteliği
böylece, hem bir yapı hem de bir fail olarak sağlama politikaları
üretti.
Weber’e göre devletin belirli bir toprak parçasında meşru bir
şiddet kullanma tekeli vardır. Buradan yola çıkarak devletin
aslında sınıflar arası mücadelede oldukça etkin olduğunu şiddet
kullanma tekelinden elde edebiliriz. Devletler homojen bir yapı
oluşturma ideasındadır ve bunu elde etmek için sarf edilen yolda
sınıflar arası mücadele oldukça önemli bir katmanı oluşturur.
Devlet sınıf farklılıklarını yönetme biçimini kendi yönetim
rejiminin verdiği hukuksal yollarla sağlayabileceği gibi ahlaki
veya siyasi yöntemlere de başvurarak, önlerinde ki sınıf
gerçeğini yok gibi gösterme gayreti içinde olurlar. Hatta kimi
zaman bu sınıflar arası mücadele devlet için bir sorun teşkil
etmeye ve iyi yönetilememeye başlarsa, rejime rağmen bazı
“diğer yollar”a başvurulduğu da ülkemizde ve dünyanın birçok
demokratik rejim sahibi topraklarında görülmüştür.
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Devletler bu kontrolü kontrollü bir şekilde götürebilmek adına
toplumun değerleri adeta bir rapor halinde ele alınarak incelenip
buna yönelik bir toplum mühendisliğine de başvurulabilir.
Ayrıca sınıfsal çatışmanın kurumsallaşması ile de sınıf
mücadelelerinin kontrolünde ve yönetiminde devlet önemli bir
fail olmuştur. Gordon Marshall kitabında sınıfsal çatışmanın
kurumsallaşması ile ilgili olarak; ileri kapitalist toplumlarda
sınıf çatışmasının kurumsallaştığını dolayısıyla denetim altına
alındığını ve gerilediğini öngören tezile birlikte sınıf
çatışmasının kurumsallaşmasının siyasal ve endüstriyel
çatışmaların ayrılmasının ve yurttaşlık haklarının genişletilmesi
ile fırsat eşitliğinin artmasının sonucunda ortaya çıktığını iddia
etmiştir (A Dictionary of Sociology,1994).
Devlet sınıfları kontrol altında tutabilmek için fazlasıyla ulusal
çıkar tanımını da kullanmaktadır ve yapmak yahut yaptırmak
istediklerini de bu kalıba sığdırarak tüm sınıfların karşı
çıkamayacağı bir “ulusal fayda” oluşturmuş olur ki, buna da
hiçbir sınıftan ciddi bir tepki gelmesi beklenemez.
Böylece devlet sınıflar arası yönetimde hukuk dışında da siyasi
kararlarla etkin uygulama alanları oluşturabilir.
Özetlemek gerekirse devlet sınıflar üstü olana bitene karışmayan
ham bir yapı değil, tam aksine bu sınıfları yönetme becerisine
sahip iktidar ve güç sahibi bir kadro kontrolünde etkin bir
faildir. Bu fail, hiç şüphesiz bu mücadeleyi kontrol altına almak
isterken, değişik yöntemler ve karar mekanizmalarını
çalıştıracaktır. Ve tüm bunlar gerçekleşirken en üst şemsiye
söylemi ise ulusal çıkar olacaktır.
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Bu şekilde sınıflar “isteyerek” bir limit dâhilinde hareket etmiş
olacak ve şemsiye dışına çıkmaları önlenmiş olacaktır.
Bir Haberi Sunarken
8 Ocak 2008

Günlük haberleri takip ederken, aslında haberin içeriğine değil
de veriliş şekline şaşırdığım bir durum ile karşılaştım.Konu cep
telefonlarının dinlenmesi..
“Türkiye'deki bazı kişi ve firmaların internet üzerinden satışa
sundukları ''casus'' yazılım ve ürünler büyük ilgi görüyor. Çeşitli
amaçlar için kullanılan ürünlerle istenilen kişi ve kurumların
bilgisayar iletişimi takip edilebiliyor.
Uzmanlar, kişilerin bilgileri dışında yüklenilen bir yazılımın cep
telefonu kapalı olsa bile cihazın bulunduğu ortamın
dinlenmesini sağladığını belirtirken, bir başka programın ise
cep telefonlarındaki mesaj trafiğini ele geçirdiğini belirtiyor.”
Zaman 8.1.08
Şimdi bu haberi okuyup ta harıl harıl burada bahsedilen
programları arama derdine düşmeyen insanların sayısı nedir
acaba?
Bunu
cidden
merak
ediyorum.
Bilmeyenlerde bilsin bak böyle böyle telefonlar dinleniyor şu
programlar kullanılıyor hatta demoları bile internette var diyerek
buna hizmet ettiklerinin farkında değiller midir? Yoksa
gerçekten özü ile amaçları zaten bu mudur? Bir ek parantez daha
bu
haber
reklam
kokan
bir
haber
midir?
Netice bu haberi okuyan binlerce kişi nette bu programları
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aramaya koyulmuştur. Bu aslında bizim bilgisayar
dergilerimizde anlatılan küçük hackercık işlemlerine de
benziyor. Makalenin altında da hep şu yazar. Bunları öğrenip de
uygulayasınız diye değil, yapılacak saldırıları bilip de gerekli
tedbirleri alın diye anlatıyoruz. Bu komik gerekçe ile biten
yazılardan sonra gerekli programlar kurulur ve binlerce vatandaş
yaşasın kırıcı(hacker) oldum demeye başlar. Kablosuz ağlara
şifrelemeyi kırarak nasıl girilir adlı koca bir makale vardı. Ve
bununla beraber gerekli programlarda cd ile birlikte veriliyordu.
Bir güzel okudum ve komşunun netine girerek işte yaptım
dedim. Şimdi kendimi nasıl korumam gerektiğini mi öğrendim.
Yoksa şifreli ağlara nasıl girilebileceğini mi?
Üstte ki haber de tıpkı bu şekilde sunularak aslında bir anlamda
suça teşvik eder bir hal içinde. Sunuş şeklinden sonra haberin
içeriğine geçecek olur isek. Zaten bildiğim ve çok şaşırmadığım
şeyler. Lakin bizim insanımız telefonun dinlenmesi ile hava
atacak kadar da garip bir yapıdadır. Önemsendiğini önemli bir
kişi olduğunu düşünmeye başlar. Gördün mü bak beni de
dinliyorlar diye her gün bu konu açılır durur.
Cep telefonları sabit telefonlar ve diğer tüm iletişim araçları
zaten tasarlanırken dinlenebilecek şekilde yapılmıyorlar mı?
Öyle olmasa nasıl bulunur bunca suçlu. Zavallı mankenimiz
şimdi hapse girer miydi?
Özetle iletişim alanında teknolojik herhangi bir şeyle uğraşıyor
isek, güvenlik ve özel alanlar konusunda da oluşabilecek
sıkıntılara hazır olmamız gerektiğini bilmeliyiz.

226

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

Yine Aynı Siyaset
21 Eylül 2008

Zamlar zamlar üstüne, yolsuzluk hırsızlık ve de arsızlık.
Ne de güzel başlamıştı oysa yeni bir umut insanlar için yeni bir
siyaset anlayışı yeni huzurlu güçlü kendine güvenen bir Türkiye,
siyasi ve ekonomik istikrarı yakalamış medya ile araları “iyi”, iş
adamları ile keza, kısaca her şey olması gerektiği gibi, zamlar
yok enflasyon tek haneli, liradan 6 sıfır atacak kadar da kendine
güvenen. Bunun yanında Abd ve Ab’nin tam desteği ile yola
devam diyen bir hükümet bir parti.
Ve günümüz Türkiye’si; bir an için Ecevitli dönem hatırımda
yakın zamandan zam üstüne zam zam üstüne zam. Gerekçe ise
ta başından belli. Elimizde olmayan nedenlerle.. İthal ediyoruz
ya mahkumuz ya üstelik elektriği dahi doğalgazdan üretirken biz
şimdi artan fiyatları yansıtıyor hükümet , çok haklı!.
Kısır çekişmelerle bir medya patronuyla çocuk dalaşı gibi
günlerce haftalarca uğraşmak kime ne kazandırdı? Ya da
birilerini korumak, belgeleriyle ortada iken yolsuzluk yapan
birinin hala partide olmasına izin vermek milletvekilliğini
düşürmemek, baskı yapmamak?
Yetimin hakkını yedirmeyeceğiz diyen bir parti, yolsuzluk ve
yoksullukla mücadele etmeyi hedef edinmiş bir parti.. Milli
gelirimiz arttı mı arttı çünkü artık zengin daha zengin artık
milyarderler listesinde daha çok Türk var.Övünelim!.
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Bunca milletvekili ile anayasa değiştirmekten aciz hala 82 ile
demokrasiyi yaşatmaya çalışan bir hükümet bir parti. Önümüzde
yerel seçimler var ve karşısında muhalefet olmayan karizmatik
ve de en önemli “lider” olmayan partiler karşısında zaferin yine
tek adresi. Bir zamanların iyisi ve şu an kötünün iyisi birçokları
için.
Ne yapılmalı? Bunca yolsuzluk vs gündemde iken.. Bir bir kesin
ve keskin adımlar? Mümkün mü partiden yolsuzluk yapanları
ihraç etmek.. Ya konuşurlarsa ya dönen dolapları anlatırlarsa ..
gibi birçok soru işareti ile ne mümkün!
Yani kısaca yine kirli siyaset yine kirli düzen.5 yıldır elektriğe
zam yapmıyoruz diyen parti yeni seçim döneminde 7 ayda
kümülatif %50ye yakın zam yaptık ey halkım diyecek mi? Ya
da Baykal bunu dillendirmesi gerekirken Akp laiklik karşıtı
mıdır diyecek. Bence ikincisi.. Nasıl ki Akp dinden besleniyorsa
Chp’de Atatürk üzerinden.. Garip ama böyle!
Zamlar enflasyon faiz cari açık vs vs.. Sanayi ülkesi olmaya
becerememiş biz tarım da ihraç edemiyoruz. Turizm desen
günlük 3 dolarlara 5 dolarlara turist gelse ne olur gelmese ne
olur? Bir marka bir kalite? Bu sorularla bitiriyorum.
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Karadeniz Rize İkizdere Zorkal Yaylası
31 Ağustos 2007

Karadeniz; ülkem sıcaklarla kavrulurken Mevla’mın rahmetini
eksik etmediği yağmuru güneşinden bol ülkem coğrafyası. Öyle
görünüyor ki sıcaktan denizden kumdan güneşten bıkan ya da
kendilerini onlara özletmek isteyenlerin birçok alternatifiyle
yakın gelecekte popüler olması kaçınılmaz bölge.
Rize; Ülkemin seçim sonuçları ile yine ve yeni liderler çıkardığı
il. Karadeniz’in bence buralı olmamın da biraz etkisi ve torpili
ile gözbebeği. Sıcak insanı, eşsiz ve farklı tonlardaki gözünüzün
alabildiğince yeşili tezek kokulu yaylaları kırmızı yanaklı küçük
kardeşlerim ile ve halkı çay’ın durumundan kısmen daha
memnun olmakla ekonomisi de eskiye göre daha iyi ancak yine
işsizliğin
büyük
bir
problem
olduğu
il.
İkizdere; Adeta ülkem büyük müteahhitlerinin(üstlenici) doğum
yeri. İnşaatın ülkemde ne kadar büyük ismi varsa bunlardan her
5 kişiden 2 sinin olduğu ilçe olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim
sanırım büyük bir tevazu ile. Ancak hal böyle iken ilçemin
gelişmişliği konusunda önceleri çok yardım almasa da yeni
dönemde umarum iş adamlarumuz buriya gereken yardımı ve
desteği yaparlar. Gerçi daha yeni yeni de olsa rafting(sal yarışı)
ve kar kayağı gibi sporlar ile beraber gelecekte çim kayağı gibi
farklı sporlara da hizmet edebilecek kadar yelpazesi geniş bir
coğrafyaya sahip. Umarım doğallığı bozulmadan ülkemde ve
dünyada fark edilir.
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Zorkal Yaylası; Ekşioğlu sülalesinin birçok kolunun yaylası.
Rakım 2560-2580 metrelerde. Elektrik yok cep telefonu yaylada
çekmiyor. Sabit telefon yok. Araç yolu ise yakın zamanda
yapıldı. Kısaca kafa dinlemek için ideal bir yer. Yüksek olması
sebebi ile ağaç yetişmiyor. Bal bu sene ve sonraki seneler de
oldukça popüler olacağa benziyor. Dünyaca ünlü Anzer
balından tek bir farkı ya da eksiği var o da isminin olmaması.
Yaylımlarında mal otlatılmadığı için tüm çiçekler arılara kaldı
yaklaşık 2700 2800 metrelere varan yaylımları ve muhteşem
manzarası ve kimi zaman bulutlar üzerinde gün batımı izleme
imkânı ile muhteşem güzellik. Şu an tek eksiği bence ne elektrik
ne de başka bir şey, burada 100 kadar büyük baş hayvan yayla
etse çok da güzel olur.
Böyle kısa paragraflarla sizleri minik bir Karadeniz turuna
çıkarmak istedim ola ki celursuz.(gelirsiniz)
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Uzun Vadeli Hedefler İle Türkiye
13 Mart 2007

İnsanların, ailelerin, küçüklü büyüklü grupların ve nihayetinde
devletlerin ileriye dönük kısa orta ve uzun vadeli hedefleri
vardır hiç şüphesiz. Bu hedeflere ulaşmak adına yapılan projeler
planlar stratejiler risk yönetimleri de vardır elbet.
Ülkemizde kısa orta ve uzun vadeden anlamamız gereken süre
ile dünyada ki süre arasında ciddi farklılıklar vardır. Bunda
ülkemizin tam ortasında olduğu ve içinde bulunduğu
devletlerarası siyasi askeri ve ekonomik sorunlarla birlikte,
ülkemizin hızla değişebilen iç dinamikleri ve henüz
toparlanmaya başlayan mali durumunun da etkisi büyüktür.
Bu noktadan yola çıkacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti’nin şu
anda benim bildiğim en uzun vadeli proje ve planları 2023 yılına
dayanmaktadır. Burada devlet yöneticilerinin vizyon (geniş
görürlülük) eksikliğinden öte yukarıda bahsedilen faktörlerin de
göze alınması gerektiğini unutmak gerekir. Ancak ne olursa
olsun hangi koşullarda olursa olsun bir ülkenin 30 50 yıllık sabit
ana hatları belirlenmiş bir devlet ve yönetim anlayışı ve plan
programı olmalıdır. Ülkemizin diğer ülkelerle yürüttüğü
ilişkilere bakarsak aslında belki de olmaması gereken bir sabit
yapı olduğu görülmektedir. Rusya 1950′de ne ise bugün Türkiye
için odur. Aynı şekilde Amerika’da benzer tarihlerden bu yana
içeride büyük sancılarımız olsa da yine neyse odur.
İran, Irak, Suriye, Ermenistan, Yunanistan, İngiltere, Fransa,
Almanya ile yürütülen ilişkiler gözle görülen yapmacık ve günü
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birlik farklı ilişkilerden başka ne kadar değişmiştir ya da fark
edilebilir bir davranış değişikliği olmuş mudur? Bu sabit yapı
değişen dengeleri olan ve terazinin uzak doğuya kaymaya
başladığı bir zeminde ne kadar doğrudur? Devletin uzun vadeli
kalıcı hedeflerden anladığı sabit ve değişmez bir devletlerarası
ilişki midir? Yoksa bu ilişkilerin kimi zaman onarılması ya da
temel değişikliklere gidilmesi gerekmez mi? Irak’a ve
Amerika’ya hala eski gözle mi bakacağız. Irak şimdi hala
Kürtçüler için bir tampon devlet midir? Talabani ile Saddam
aynı kefede midir..Amerika bugün bize eskisi gibi para yollayıp
silah satan ve bizi "komünizmden koruyan" bir devlet
konumunda mıdır yoksa gerçek hedeflerini yavaş yavaş
medyaya dahi yansıtan,dışişleri bakanının rahat bir şekilde
temsilciler meclisinde insanlar ve toplum önünde de Kürdistan
diyebildiği bir ülke konumun damıdır? Amerika’nın, İsrail’in,
Rusya’nın, Kuzey Kore’nin, Çin’in, Fransa’nın nükleer güce
sahip olduğu bir dünyada İran’a bu kadar tepki gösterilmesi
gerçekten İran’ın kontrol edilemeyecek bir nükleer güce sahip
olma tehlikesinden mi gelmektedir? Hangimiz Amerika’nın
nükleer gücünü kontrol edebilir… Bu koşullarda bile değil
ülkemizin nükleer bir güce sahip olması nükleer enerjiyi
santrallerine bile sahip olma "tehlikesi" görülmektedir. Bor
minerallerinin kullanım hakkını Abd’ye devretmiş olmak belki
vatan elden gidiyor demek değildir ama irade elden gidiyor
demektir.
Şimdi soralım Avrupa’daki her 2 televizyondan birini üreten
Türkiye(Ali Babacan),teknoloji ithalatını durdurarak acaba
kendi laptopunu(dizüstü bilgisayarını), beyaz eşyasını,
motorunu, askeri ekipmanlarını, fabrika kontrol ünitelerini vs
üretemez mi? Ülkemde hırsızlık yapan İTÜ mezunu elektronik
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mühendisi mesleğini yapmaya geri dönse fena mı? Ama bunlar
öyle kolay değil sanırım. Necmettin Hoca yapmaya kalktı 28
Şubat olmaz dedi. Bir daha kim niyetlenir böyle bir şeye kim
göre..Ancak hala Şubat’ın 28′leri devam ediyor.
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Giden Gelirse
13 Kasım 2007

İnsan çok sever ya bazen, karşısındakini suçlayacak kadar..Sen
sevdiğim kişi değilmişsin meğer noktasına gelir en sonunda ve
karşı tarafın da sevgine layık olamadım inceliğiyle biter.
Kişi sevdiğini ne için sever, karşı taraf kendini sevdiği için mi?
Ruhuna kimi zaman ilaç olduğunu düşündüğü için mi sever?
Çocuklarına ana olabilecek bir kişi midir bu ya da bir baba?
Sevgiyi ileride ki hayallerinin neresi için temellendirir insan..
Bu elbette her bireye göre farklılık gösteren bir cevaptır.
En acılısı da sanırım karşı taraf seni artık sevmiyorum dediğinde
sen de bazen kalbine inat ben de seni sevmiyorum dersin aslında
deli gibi sevsen de.Ve sevginin olmadığı yerde de gül yetişmez
elbet.Biter.. Sevenin tüm bu acılarıyla yeni yeni güller yetişir
başka bahçelerde.O sever ama söyleyemez.. Sevip de
sevilmemek koymuştur bir kere.Sen sev o sevmese de diye
güzel bir cümle kurulabilir elbet ama acılıdır,tadılmaz.Zor gelir
yüreğine..
Ben yine de sevmekte ısrar etmeliyim,o elbet gerçekten beni
seviyorsa pişman olup gelecektir diye beklersin zor gelse de..Ve,
zorların, bu acıların ardında, kimisi gerçekten de gelir..Bu
gelmeler nasıl bir geliştir onun cevabı da gidenin
gözlerindedir..Pişman olup da dönen ile,çıktığı macerada
aradığını bulamayanın gözleri bir olur mu hiç?
Beklenen gelmiştir ve büyük ihtimalle bıraktığın gönül
eserinden şimdiye kalan miras gönlünü yine ağlatacak yine
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acılar dolduracaktır bedenine. Etraf ne kadar da midesiz onursuz
haysiyetsiz dese de, bilmezler sevenin halini. Umurunda da
olmaz. Bu elbet bazı seven içindir. Gidenin gelişini kabul etmez
diğer bazı seven ise. O gelişe sevinemez. Hâlâ sever ama kabul
edemez yüreğine, kendince artık garip kirlerle pislenmiştir
o.Yüreğinden kanlar damlar, hala sever ama kabul edemez.
Giden gelirse, niye geldiğini sorar gözlerin, yüreğin. Dedik ya
cevabı gözlerindedir.

Tüm bu sonlu sevdaların çektirdiği acılara rağmen biz insanlar
yine de severiz kendimize engel olamadan. Belki yine gidecek,
şimdilerde sevdiğimiz. Belki bu da bir dönüş öncesi macera
olacak yeni pişmanlıklar yetiştiren.

Giden gelirse.. Peki ya kalan?
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Şimdi ve Öncesi/ Liva El-İslam’dan Bir Bakış
27 Şubat 2007

DİKKAT EDELİM, ALDANMAYALIM
Son zamanlarda moda diye Avrupa’nın her şeyini bilerek
bilmeyerek taklide savaştığımız sırada, milliyet modasını da
kendimize
zarar
verip
vermeyeceğini
düşünmeyerek,
Avrupalıların bize sokmak istedikleri şekilde almaya
başlayanlarımız görüldü.
Bugün İslam ailesini teşkil eden muhtelif anasırın bulunduğu
vaziyetleri düşünmeyerek adeta yekdiğerine hasım olurcasına
Harb-i Umumi esnasında birer müstakil Türklük, Araplık, ilh…
cereyanı çıkarıldı. Son zamanlarda da küçüle küçüle bugünkü
Anadolu’ya sıkışmış ve adeta Anadolu Türklerine münhasır
kalmış Osmanlılar arasında şimdi bir de Çerkezlik, Arnavutluk,
Boşnaklık vesaire iftiraklarına (ayrılıklarına) doğru gidildiğine
şahid oluyoruz. Şu yukarıda söylediğim vaziyeti düşününce
bununla neye hizmet etmek istenildiğini kendi kendimize
sormaktan geri duramıyoruz. Bidayette İngilizler Mısır’da
Türklüğe ve İslam’a muhalif bir Mısır milliyet cereyanı
çıkarmağa çalıştılar ve adeta buna muvaffak olur gibi de
oldular. Fakat Mısır hamiyetperverleri bu İngiliz dolabını
anlayınca ve böylece İngiliz boyunduruğuna daha ziyade
sıkıştırılmakta olduklarını görünce İslamiyet’in bahşettiği hiss-i
uhuvveti (kardeşlik hissini) daha ziyade kuvvetlendirerek Türk’e,
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Hindli’ye ve hülasa hemdert bulundukları Müslüman sair
anasıra daha ziyade sokulmağa mecbur oldular. Fakat İngilizler
tabii tefrika sokmaya devam edeceklerdir. Lakin fesad tohumu
ekmek isteyecekleri tarlayı umdukları gibi bulamayacaklardır.
Son zamanlarda İstanbul ve Anadolu gazetelerinde Çerkezler
aleyhine görülen ve bizce pek haksız olan ithamlar tabii yine
düşman İngiliz ekmeğine yağ sürmek üzere yine onların
yardak(çı)lan ve casusları taraflarından ortaya sürülmüş
fikirlerdir. Umarız ki bu yaldızlı zehirlere kapılan çok olmaz.
Yine kulağımıza geldiğine göre son zamanlarda Mısırlı
kardeşlerimize-. "Siz yalnız kendinize bakar, Müslümanlığı
düşünmez, kendi milletiniz için çalışırsanız İngilizlerden
istediğinizi koparmak mümkündür" gibi sözler söylendiğini
işitiyoruz.
Evet milletler hakikaten gözleri açılmamış ve mesela Mısır’da
olduğu gibi bir Hidiv, veya Tunus’ta olduğu gibi bir Bey’in
emrine mün-kad oldukları (boyun eğdikleri) zaman bu
şahsiyetleri tehdid ederek veya onlara maddi menfaat temin
ederek kendilerini ellerinde oyuncak etmekte İngilizler ve
Fransızlar güçlük çekmemiş idiler. Son zamanlarda bu siyaseti
Sultan Vahdettin’i elde ederek Türkiye’de tatbik etmek istediler.
Fakat bugün İslam ailesi içindeki unsurlar hakikaten böyle
eşhasın oyuncağı olmaktan uzaklaşınca taht-ı zulme alınmaları
da güç olacaktır. Fakat düşmanlarımız tabii kolayca vasıta-i
tahakküm olan şahsiyetlerden mahrum olunca casus mikrobları
237

Kenan Ekşi – Oradan Buradan

vasıtasıyla milletlerin kendisini zehirlemeye çalışıyorlar. Bunda
evvela tabii İslam alemini teşkil eden milletler arasında en
kuvvetli rabıta olan din kuvvetini kırmayı hedef edinmişlerdir.
Evvelleri buna muvaffak olmak, ulemanın cehaletini takviye ve
İslam milletlerini cehalette bırakarak onları cahil ve bu suretle
tabiatıyla menfaatperest ve korkak olan şahsiyetlerin elinde esir
bulundurmakla mümkün idi. Fakat bu devir geçip de İslam
ulemasından ve gençlerinden oldukça tahsil görüp, iyi kötüyü,
yani bu İslamiyet’i kemiren ecnebi zulmünün fenalıkları ile
mücadeleyi düşünmeye başlayanlar zuhur edince, o vakit İngiliz,
Fransız ve ilh… Avrupa emperyalistleri evvela ulema ile bu
gençleri, bilahere bunları birbirine düşürerek, bu suretle
Müslüman milletleri zaafa düşürmeye ve dolayısıyla içinde
bulundukları
esaretten
kendilerini
kurtarmak
için
kuvvetlenmesine mani olmaya gayret ettiler. Fakat bunda
inşallah muvaffak olamayacaklardır. Çünkü bu eskisi gibi tesir
edemiyor ve binaenaleyh her tarafta zalime karşı hareket
yürüyor, canlı canlı ilerliyor.
Hindistan’da Hind Müslümanlarının ve bunlarla tevhid-i mesai
eden ve aynı zulme maruz kalan gayrı müslim Hindlilerin bir
kısm-ı mühimi vesait-i sullıane (barışçıl araçlar) ile İngiltere
tahakkümüne karşı mücadele ile vasıl-ı hedef olacaklarını ümid
ederken, kısm-ı diğeri ancak zora karşı zorla galebe
çalınacağını pek doğru olarak düşünerek o yola tevessül ile
ihtilale yürüyorlar. Bizce tabii ergeç birinciler de İngilizlerin
tazyiki neticesi ihtilalci olmaya mecbur olacaklardır. İngilizler
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tabii bunlara karşı çalışmaktan geri durmuyor. Diğer taraftan
Emir Abdülkadir ve Abdülmalikler gibi kahramanlar başta
olmak üzere Fas’ta devam eden iğtişaşlar (karışıklıklar) Cezayir
cenubundan, Tunus’tan, Trablus’tan geçerek, İskenderiye’deki
kanlı nümayişlerle, Afrika’daki İslam alemi ecnebi tahakkümüne
karşı koyarken, Suriye, Irak bu harekete iltihak ile Anadolu’nun
mücahedatma iştirak ediyor. İran artık İngiltere’nin yılankari,
yere sürünerek birkaç milyon liraya mukabil gasb etmek istediği
hürriyetini elden kaptırmamak için canlanıyor. Afganistan
İngiliz vesayetini atıp kendini toparlıyor.Maamafih vaktiyle
Mısır’ı eline geçirmek için güya esircilik aleyhine yürümeği
vesile ittihaz eden İngilizler, toptan bir milleti esir etmek üzere
bin türlü yalanlar ve dolaplar çevirmekten utanmayacaklardır.
Mısırlılar bugün bile İngilizlere karşı gayz ve kinini kanlı
mücadelelerle gösterirken ve ilk İngiliz işgali zamanından daha
ziyade ezilirken Lord Cromer utanmadan İngiltere’nin Mısır’a
fatih diye değil, belki halkı kurtarmak libasına bürünmüş olduğu
halde geldiğini söylüyor! Sonra da İngilizlerin Mısır’da Mısır’ın
hakim-i meşruu olan Hidiv ve Mısır halkı tarafından fevkalade
alkışlarla karşılandığını anlatıyor. O halde o zamanlar
İskenderiye’de ve sonra Tel-el Kebirde ve daha sonraları Sudan
ve Mısır’ın her tarafında İngilizlerin top ve tüfekle ezmeye
uğraştıkları ve Mısır ve Sudanlılardan en aşağı ikiyüzbin kişinin
ifnasıyla (imhasıyla) neticelenen ve bugün hala devam eden
mücadelat ne idi ve nedir? Lord Cromer Mısırlılar ve
umumiyetle Müslümanlar, "Müslüman oldukları için kendilerini
idareye ve temeddüne (medeniyete) kabiliyetli değildir" diyor.
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Bu, ta İspanya’dan Çin’e kadar mümtedd (uzayan) İslam
medeniyeti asarına karşı bu suretle gözlerini kapamış
İngiltere’nin zulüm ve tagallübünü setre (zorbalığım örtmeye)
bir vasıta aramak için yalan söylemekten başka bir şey değildir.
Evet İslamlar kendilerini idare edemeyecek bir halde imişler,
onlar ebediyen esarete mahkum imişler. Pek ala o halde Cenubi
Afrika Boerleri de acaba Müslüman mı idi? İrlandalılar
herhalde İngilizlerden daha müteassıb Hıristiyan olmasına
rağmen neden onların hakk-ı hayatı ve istiklali tanınmıyor?
Ey Müslüman Milletler! Artık uyanınız! Avrupalıların söyleye
söyleye
sizi
de
fenalığına
inandırmaya
çalıştığı
Müslümanlığınızdan korkmayınız ve İslam ailesi içinde her
millet, kendisini münferiden ilim ve silahla teçhiz ederek
kurtarmağa çalışırken, diğer milletlerle birlikte kardeş gibi
tevhid-i mesai ederek İslam binasını çürütmeye çalışan
emperyalistlere karşı durunuz. Düşmanların araya sokmak
istedikleri nifaktan ve böylece düşmanlarımız hesabına
birbirinize karşı adavet ve kan dökmekten sakınınız.
Şahsiyetlerin fenalıklarını milletlere atfetmeyiniz. Mesela Şerif
Hüseyin ve oğullarının harb-i umumide İngilizler ve
müttefikleriyle birlik olarak İslam’a ettikleri ihanetten, bugün
Arap milletini parçalamakta İngilizlere alet olarak çalışmakta
devam etmelerinden, hiçbir vakit Arap milleti mesul olamaz.
Herhalde Suriye’yi Fransız istilasına bila müdafaa teslim
ediverdikten sonra şimdi de İngiliz himayesinde Irak’ı İngiliz
hesabına teskin ile İngiltere emperyalizmine ram etmeye çalışan
Faysal’ın günahları şahsına münhasırdır. Ve elbette bu suretle
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dünyaya yaptığı ihanetin cezasını herhalde şahsı çekecektir.
İnşallah İslam’ın muazzam erkanından birini teşkil eden Arap
milleti bu yüzden zarara uğramaz.
İşte el birliğiyle böyle hakikati görerek çalışırsak hürriyet ve
saadete nail oluruz. Aksi halde boynumuza geçmiş bulunan
esaret boyunduruğu altında daha bir çok nesillerimiz mahvolur.
Biz de ecdad ve efradımıza karşı vazifemizi yapamadığımızdan
dolayı ilelebet lanetlere layık kalırız.
Üstte yazılanlar 1 Temmuz 1921 de Liva el-İslam dergisinde
yazılmıştır. 85 sene geçmiş ve hala uygulanan politikanın
farkında mı değiliz yoksa bir acizlik mi çöktü üzerimize bunu
merak ediyorum doğrusu. Başlıkta da dediği gibi DİKKAT
EDELİM ALDANMAYALIM!
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Terörün Şehre İnişi
5 Ocak 2008

Terörün şehre inmesi gibi garip fikirden bahsedilmekte. Terör
şehre niye iner? daha çok sivil öldürmek ve daha çok sansasyon
yaratmak gündemde kalmak korku vermek vs.. Dağdaki
desteğin ve dağı besleyenlerin giderek azaldığı bu süreçte elde
kalanlarla “yapabileceklerinin en iyisini yapmak” adına terör
şehre de iner otobüse trene vapura da biner. Bu her ülkede ve
her an olabilecek bir şey. Tamamen güvenliği sağlanmış bir ülke
ütopya olsa gerek. Bir kaç kişi bir araya gelip de istediklerini
alamadıkların her an bu çeşit alçak eylemlere başvurabilir.
İnternette ufak bir araştırma yaparak bomba yapım sürecine
ulaşmak dahi bu kadar mümkünken ve bomba için gerekli
hammaddelerin ziraat ofislerinden gübre olarak dahi alınması
mümkün iken bombalama eylemlerine hiç bir zaman çokça
şaşırmamak gerek.
Burası kan dökülerek mücadele ile alınmış bir toprak bir vatan.
Avrupa’daki gibi yahut Afrika’daki gibi burası sizin şurası da
size kaldı denilen bir yer üstünde yaşamıyoruz ve kanla
sulanmış topraklarda kanla beslenenlerin de olduğu acı bir
gerçek nihayetinde.
Terör bu coğrafyada yaşayan insanların kısa sürede
kurtulamayacağı bir gerçek. Ve artık ülkeler dilediklerini kendi
insanlarıyla başka ülkelere de yaptırmıyor. Maşa sayısı gün
geçtikçe artmakta. Aynı şekilde düşmanına bağımlı insanlar ve
devletlerin sayısı da.
Düşmanına bağımlı derken şunu da yazmadan edemeyeceğim.
Her gün yüzlerce Filistinli işçi, kendilerini hapseden duvarı
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örmek için İsrail adına çalışıyor ve evlerine ekmek götürmek
için başka çalışacakları bir iş sahası da yok. (National
Geographic Türkiye) Düşmana bağımlılık işte böyle bir şey.
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Chp nereye?
10 Haziran 2008

22 Temmuz seçimleri öncesi en azıdan 5 farklı kesimin oylarını
alabilirler diye sayabileceğim bir parti olan Chp bugün hangi
kesimin oylarına talip?
Chp, siyaseten yapamadıklarını hukuk yoluyla zorlarken, din
üzerine fikir belirten sekreterleri hakkında tek kelime etmeyen,
aksine bunu bir skandala dönüştürme çabasına giren ancak sonu
komedi ile biten, anayasanın değiştirilmemesi ve bu meclis
tarafından değiştirilemeyeceğini savunan, halkın taleplerini
anlamayan, millet vicdanı ile çelişen kararlar veren, çözüm
üretmek politika üretmek çıkış yolu göstermek yerine anlamsız
ve gereksiz bir muhalefet anlayışı içinde olan ve yazılabilecek
daha birçok şey..
Alevilerin oy verdiği, Atatürkçülerin oy verdiği, “sol”cuların oy
verdiği, “elit”lerin oy verdiği ve laikçilerin oy verdiği bir parti
ve bunların yanında Akp olmasın diye oy verenleri de yanına
alan bir parti.. Ama bu parti kime hitap ediyor? Atatürkçülere
desem yanından geçemez.. Laikçilere desem Baykal’ın gruptaki
vaazları hala aklımda, Aleviler desem ne tür bir girişimde
bulunmuşlar? Güneydoğu’da olanlar zaten malum.. Elit kesim
ise istikrarı bozan bir Chp’yi ne yapsın? Yabancı sermaye karşıtı
ab karşıtı Abd karşıtı ? Sol desek Chp ve sol gerçekten komik
duruyor..
Kısacası artık Chp kime hitap ediyor? Geçenlerde Sarıgül’ü
dinliyorum. O da aslında biraz esiyor esmesine ama ne haliyle
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olursa olsun en azından Baykal’dan daha iyi olacağı kesin. Akp
karşısında çözüm üretecek bir muhalefet şart. Gündemin yoğun
olduğu şu sıralarda Anayasa değişikliği erken seçim klonlama
senato gibi değişiklik senaryolar üzerinde konuşulurken bugün
ki grup toplantılarında kim ne demiş diye sitelerde gezinirken
Başbakan’ın yumuşak ama önemli kelimeleri Bahçeli’nin
mahkemeden genelkurmaya uzanan dili, ve Baykal’ın söylediği
hiç bir şey.
Chp nereye gidiyor, bunu en güzel yerel seçimlerde göreceğiz..
Ülkemin doğusunda alabilecekleri belediye sayısını merak
ediyorum. Kimlere hangi kesimlerin oylarına talip olduklarını da
bir ara açıklarlarsa ne güzel.
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Bir Değişik Türk Hikâyesi
20 Şubat 2007

Orta Asya’da Cengiz Han Rüzgârları esmektedir. Müslüman
Türk boyları birer birer kılıçtan geçirilmektedir. Han’ın kimseye
acıması yoktur ve birçok Türk köyü yakılıp yıkılmıştır. İşte bu
köylerin birinden kaçan bir Türk kabilesi bir hendekte oturup
konuşmaktadırlar. -Duydunuz mu bir Moğollu elinde bir kılıcı
değil bir sopası bile yokken bizden birine bir köyde bağırmış.
Hemen başını yere koy ve kıpırdama diye. Sonra bizimki korkup
denileni yapmış sonrasında Moğol gelip bu kişinin başını kesmiş
bütün eşyalarını da alıp uzaklaşmış - hiç öyle şey olur mu demiş
bir diğeri demek biz Türkler bu kadar çaresi kaldık öyle mi
demiş - bir başkası da olurmu öyle şey biz olsak buna izin verir
miyiz hemen gidip öldürürüz demiş ve diğerleri de bu sözlerden
cesaret bularak öldürürüz elbet demiş - tüm bu konuşmaları
dinleyen Müslüman Türk Harzem Şah’ının yanında büyük
hizmetler eden Kurban adında bir başka Türk’te bu
konuşulanları hayretle dinlemiş. - Daha sonra bir Moğol yine
aynı şekilde tek başına bir atla bu hendeği bulmuş bu kişi yaşlı
biriymiş ve hemen çabuk herkes birbirinin elini arkasından
bağlasın demiş ve aslan kesilen az öncekiler hemen korkup
ellerini bağlamaya başlamışlar. Kurban bu işe çok şaşırmış
gidip bir hamle Moğol’u sakalından yakalamış ve biraz atla
beraber sürüklense de onu attan düşürüp öldürmüş ve
diğerlerine size yazıklar olsun bu muydu sizin erkekliğiniz demiş
- Bu olaydan sonra Türkler cesaret alıp birçok Moğol istilasına
uğramış köylere akınlar düzenleyip Moğolları geri
püskürtmüşler ve Kurban artık Türkler arasında bir cesaret
simgesi olmuş. Olay kısaca özetle budur. Şimdi bu hikayeyi
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öncelikle aldığım kaynağı belirtelim.(”Bozkırın Kanlı Kılıcı
Cengiz Han” Vasili Yan, s 251-253)
Sizi çok etkiledi mi bilmiyorum ama beni okuduğumda oldukça
etkilemişti.Birebir bu günle bağdaştırdım nedense bir an
ülkemin düştüğü güven bunalımı “kediden köpekten sinekten
böcekten” korkan bu şimdiki halimizi gördüm sanki sene
bundan 700 800 yıl önce yaşanmış bir olayın bu denli günümüz
Türklerinle benzeşmesi beni oldukça üzdü ve etkiledi.. Sanırım
bu kıssadan çıkarılacak çok önemli dersler vardır. Hepimizi
toparlanmaya tarihimizi benliğimizi bilmeye, yapabileceklerimiz
için umutsuzluğa düşmemeye ve gelecek için güçlü iradeli ve
kendine güvenen bir yaşama davet ediyorum. Sinmişliğe,
sindirilmeye hayır!
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İnandırıcılık ve Samimiyet
3 Mart 2008

Birebir insan ilişkilerinde, siyaset sanatında ve kitleler üzerinde
önemli bir konuma sahip olan inandırıcılık ve samimiyet.
Hepimiz için bir iletişim ağında inandırıcı olabilmek önemlidir,
önemli olmalıdır. İnandırıcılık, ikna etme sürecinde etkili bir rol
oynayabileceği gibi, uzun süreli ilişkilerde de güven samimiyet
ve dürüstlük gibi değerler birlikteliğinde de oldukça önemlidir.
Günümüz siyasetine bakacak olur isek, inandırıcılık kitleler
üzerinde oldukça etkin bir kazanımdır. Meydanlarda
konuştuklarınızın vaatlerinizin dahi üzerini fazlası ile
örtebilecek sizleri hatta “kandırabilecek” önemli bir araç.
Mitinglerde toplantılarda dinleyiciler kimi zaman söyledikleriniz
üzerine eğilmektense bunu nasıl söylediğinizle ilgileniyor.
Burada da inandırıcılık ve ikna ortak bir temelde buluşuyor
diyebiliriz.
Siyasette inandırıcılık daha çok siyasetçilerin seçimler
öncesinde vermesi gereken önemli bir sınavdır. Bu sınavı geçip
elde etmek isteği toplumsal desteği ve gücü yanına alan
siyasetçiler bu süreç sonrasında söyledikleriyle örtüşür
politikalar yapmaya da biliyorlar.
Burada inandırıcılık samimiyet ve dürüstlük ile çok sıkı bağlarla
bağlı diyebiliriz. İnandırıcılık günümüz siyasetinde kirli bir araç
olarak kullanılmakta ve geçmişten kazanılan güven bağları bir
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şekilde sömürülmektedir. Bu nokta sanırım önemsenmeye değer
bir durum içeriyor.
Bir başka taraftan ele alacak olur isek, bir davranışta yahut bir
fikirde insanları ikna etmeye çalışıyorsanız, öncelikle güven
inandırıcılık samimiyet dürüstlük gibi konulardan temeller
almalısınız. Bir ideolojinin bir diğerinden daha iyi olduğunu
savunan bir kişi bu düşüncenin gerekliliklerini kendi
yaşantısında bir şekilde göstermez ise bu noktada samimiyeti ve
inandırıcılığı teste tabi olur ve güç kaybeder.
Örneklemek gerekirse 2 numara gözlük kullanan bir göz
doktoruna gittiğinizde yapılan tedavi sonrasında sizde aynı
kusur oluşur ve size lens tavsiye eder ise ister istemez kendi niye
takmıyor diye düşünürsünüz. Benzeri sigara içen bir doktorun
size içmemeniz gerektiğini anlatması gibidir. Bir davada
inandırıcı olabilmek için insanlar üzerinde iz bırakabilmek için
onun gerektirdiği şekilde yaşamaya çalışmak oldukça önemlidir.
Kendisinin dindar olduğunu ve din üzerine yaşam sürmenin tek
ve en iyi yol olduğunu söyleyen ve savunan biri bir yerde içki
içerken yahut kumar oynarken görüldüğünde kendi kendini
yaşantısı ile yok etmiş olur. Bizler için peygamberimiz yaşantısı
ele alınması, örnek alınması gereken önemli bir yoldur. Çekilen
birçok sıkıntıya rağmen emrolunduğu gibi dosdoğru olmak
oldukça önemlidir.
Bir başka örnekte sosyalizmin tek kurtuluş ve refaha erme şekli
olduğunu savunan biri bu sistemin gerektiği gibi yaşamıyorsa en
azından yaşamaya gayret dahi etmiyorsa kendi inandırıcılığı ve
samimiyeti sorgulanır hale gelir. İnandırıcılığımızı yitirmemek
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için birçok fedakârlık yapmamız gerektiği durumlar olabilir,
olacaktır.
Tümü ele alındığında inandırıcılık, ikna güven samimiyet
dürüstlük gibi birçok değerle beraber işlemekte ve bunların
hepsi de birbirleri ile yakından ilintilidir.
Tüm bu alt başlıklar altında genel olarak bir şeyler söylemek
gerekirse bana göre inandırıcılığın özünde, inandığınız bir çizgi
üzerinde fazla sağa sola yalpalamadan tutarlı bir hayat sürme
gereği yatar.
Bitirirken..
Başbakanın öncelerde “bir Müslüman laik olabilir mi ya
Müslüman olacaksın ya laik” söyleminden bu gün “laikliğin
savunucu biziz” söylemine gelmesinde Baykal’ın bu söyleme
gülüyor olması ve inandırıcı bulmaması gayet normaldir.
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Biz Doğu’lu değil miydik?
19 Şubat 2007

Batılılaşma adı altında ülkemizde gelinen kültür-ahlak bunalımı
ortadır. Nedense yazılarımın çoğunda kötümser bir hava çizmiş
gibi gözüksem de aslında ben sadece kötüleri görmek
istediğimdendir iyiler zaten bir şekilde kimi çevrelerce sistemli
bir şekilde yazılmakta.
Avrupa’da Amerika’da ve onların küçük beyliklerinde insanlar
doğunun manevi değerleriyle buluşmak isterken ne oldu bize
diye sık sık düşünülerken bizim bu safhada hala oralardan ahlak
kültür değerlerini alıp “eskisiyle” değişmemiz ne kadar doğru?
Bunu zaman gösterir dediğimizde zaten amaçlanan, artık sonuç
olmuş olacak ki benim de bu noktada korkularım var.
Avrupalılar kültür yozlaşmasının önüne geçebilmek için,
önceden çıkardıkları özgür yasaları şimdi düzenleme gereği
duyuyorlar anlaşılan özgürlük burada da sıkıntı. Abd’de sokakta
bile sigara içmek çok mümkün değilken, biz içmeyelim ama siz
ölün zihniyetiyle ülkemizde de yoğun ekonomik ve insana
yönelik faaliyetler devam ediyor. Ya da yine Abd’de, evlilik dışı
ilişkiler çevre tarafından itici görülse de medyası ile dizileri ile
bu tutum bizlere tam zıt manası ile yutturulmaya çalıştırılmakta.
Öylesine bir propagandaya maruz kaldık ki doğulu olmak geri
kafalı olmak oldu. Korkarım ki çok da geçmeden bu değerleri
arar olacağız. İdeal bir dünyada batıdan, teknolojisinden başka
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çok da alınacak bir değer görmüyorum. Şimdi özgürlük
demokrasi insan hakları diye bağıranlarda olsa gelinen noktada
batının hem de ileri batının getirdiği ve anlattığı demokrasi
ortadadır. Ben hâlâ Türk milletinin tüm bu etkin propagandaya
karşın hala doğunun değerleriyle barışık yaşadığına inanıyorum.
Ancak insanımız, insana gerçek değerini veren doğu
kültüründen, insanın parayla alınabildiği paranın insana
hükmettiği batı değerlerine çok mu kavuşmak ister? Bu da
tartışılır. Doğu’da kölelik var zulüm var diyenlere de seslenecek
olur isek Batıda yeni bir kölelik kavramı zaten oluşmadı mı?
Batı’nın bu “çok ileri düzeydeki insani değerlerinin” aslında hiç
de sürdürülebilir olmadığı orada yaşayanlarında bu mecburi
düzene ayak uydurmak zorunda kaldığını düşünüyorum.
Toparlamamız gerekirse, ülkem Doğulu olmakla, o satın
alınamaz değerleriyle batıdan teknolojisinden başka tıbbından
başka ilmin de başka alacağı bir şey yoktur! Geri kalan tüm
değerlerin
doğu’nun
sömürülmekle
bitmeyen
sonsuz
zenginliklerinde olduğunu düşünüyorum. Biz çadırlarda
yaşarken, konargöçerken, Batı’daki mağaralardan bizleri izleyen
toplumlara selam olsun.
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Aile Birey Toplum
25 Kasım 2007

Ailenin birey üzerindeki etkileri ve onu toplumsallaşma ağına
dâhil eden etkilerin incelenmesinden önce aile üzerinde kısaca
durmak gerekirse aile; Gordon Marshall’ın tanımına göre, kan
cinsel ilişki ya da yasal bağlarla birbirine bağlı olan insanlardan
oluşmuş mahrem ilişkilerle örülü bir gruptur.(A Dictionary of
Sociology,1994).Bu tanımdan yola çıkarak aileyi toplum içinde
ki gruplar düzeyinde ele alacak olur isek, aile; bireyin insanlar
içine karışabilmesi, topluma dâhil olabilmesi, bir grup
kurabilmesi, kendini yaşadığı toplumun içinde soyutlanmamış
bir aktif birey olarak görebilmesi için kişinin yetiştirilme tarzına
doğrudan etkidiğinden oldukça önemli çekirdek bir gruptur.
Aile kurumundan, toplum üzerinde ki makro değişimlerin küçük
düzeydeki gruplara nasıl etkidiğini araştırmak adına bir deney
düzeneği gibi de yararlanılabilir. Sabah evden çıkan aile
bireylerinin toplum arasına dahil olduklarında evdekinden çok
farklı bir hayat sürebilecekleri gerçeği olduğu gibi, tam aksine
evdeki yaşantısını sokağa yansıtmak isteyenler de olacaktır. Bu
şekilde aile bireylerinin,dışarıdan edindikleri bir takım değerleri
aile ortamına tümden ya da kısmen taşımak istemeleri de gayet
doğal olacaktır.Bu durum büyük olan toplumun küçük olan
aileye etkimesi örneğidir.
Aile, bireyin topluma dâhil olma sürecinde ki bence ilk ve en
önemli kurumdur. Küçük grupların (ailelerin),bir araya
gelmesini bir toplum oluşturma etkinliği olarak görmek aile dışı
bireysel bir yaşama sahip olanları dışlamak olacağından, toplum
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eşittir aileler bütünü demek yeterince kapsayıcı olmayacaktır.
Ancak bunun tam tersini inkâr etmekle de toplum tanımının
eksik kalacağını söylemek mümkün
Çağdaş aile konusunda yapılan eleştirilerin bir kısmında, aile
kapitalist
toplumun
bir
payandasıdır
(E.Zaretsky,
Capitalism,The Family and Personal Life,1976) denmekte,bir
başka görüş ise; karı koca ailesinin bireyselliği ezdiğini ve yok
ettiğini savunmaktadır. (R.D.Laing,The Politics of The
Family,1971).
Son cümleden de anlaşılacağı gibi bireyin kendisine bir eş
edinmesi ile bireysellik kısıtlanmakta ve toplumsallaşma
etkinliğinin başlangıcı verilmektedir. Marshall’ın tanımıma göre
toplum; genel olarak ortak bir kültürü paylaşan, belli bir toprak
parçasında yerleşik ve kendilerini birleşik ve özgün bir varlık
olarak gören insanlardan oluşan bir grup.
Üstteki tanımda birkaç kelimeye değiştirerek ailenin tanımına
ulaşabileceğimizi görmekteyiz. Bu da bize aile ve toplumun
aslında ne kadar benzer özellikler içerdiğini gösterir. Bu netice
ile birey-toplumsallaşma sürecinde aile, kolaylaştırıcı ve pozitif
bir etken olarak gündeme gelmektedir.
Tüm bu üstte yazılanlardan bir sonuca varacak olur isek aile,
toplum ve kısıtlanan bireysellikler için bir başlangıç
görülebilecektir. Buradan yola çıkarak, ailenin birey toplum
arasında itici bir kuvvet ve güçlü bir bağ oluşturduğunu
söyleyebiliriz.
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Odak Şey Seni
31 Temmuz 2008

Bir zorlu hukuk süreci daha geride kaldı ve Ak Parti (Akp)
kapatılmadı. Ülkemin geleceği adına verilmiş güzel bir karar.
İçeriği pek öyle olmasa da.
En başından bugüne gelecek olursak iddianameden sonra
davanın kabul edilmesi ile birlikte ülkem için acaba şimdi de bir
yargı darbesi mi geliyor yorumlarını sıklıkla yaptım birçokları
gibi. 28 Şubata Refah partili döneme biraz gidecek olur isek o
zamanlar tek yanlı tek elde toplanmış bir kartel medya ağız
birliği etmişçesine her gün haber bültenlerinde tarikatları
şeyhleri çarşaflı kadınları gösteriyor ve adeta iteliyordu. Bugün
ise o güne göre medya açısından çok farklı bir yerdeyiz çok sesli
ve farklı görüşlerin konuşulabildiği bir zaman dilimindeyiz. Hal
böyle olunca da niye kapatılmaması gerektiğine ilişkin de birçok
yorum kişi ve yazılar incelenebildi, dinlenebildi. Bu konunun
ilkin altını çizmek gerektiğini düşündüm.
Şimdi verilen kapatmama kararına gelecek olur isem öncelikle
10 kişinin Akp’yi laikliğe yönelik eylemlerin odağı bulmasını da
verecekleri gerekçeli kararda hangi sebepleri öne sürerek bu
kararı verdiklerinden anlayacağız. Ancak bu konu üstünde
durulması gereken bir şey. Bir parti evet belki kapatılmadı ama
yapabileceklerin senin bu kadar gibisinden bir kararla karşı
karşıya bırakıldı. Bak bir daha bu konulara girersen bu sefer
acımayız kapatılırsın dendi bir diğer dil ile. Yani demokrasi vs
diyoruz ama hukuk yine millet iradesinin önünde millete rağmen
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millet talebi doğrultusunda 411 milletvekili ile alınan kararı dahi
iptal ediyorsa daha yolun çok ama çok başındayız sanırım.
Bu karar neticesinde daha günler öncesinden bu beklentiyi satın
alan birçok -özellikle yabancı- yatırımcı kazandı. Başka kim
kazandı diyecek olur isem yolsuzluk davalarından kurtulan
siyasi yasak almayan dokunulmazlığı süren bir çok milletvekili
kazandı. Uzun vadede yaşanabilecek kaos ele alındığında
aslında ülkemin her bireyi kazandı. Kaybedenler de aslında
yazılabilir bir şekliyle ancak, 11 kişiden 10 kişinin odak olarak
gördüğü Akp hangi icraatlar sonucu bu hale gelmiştir bunu da
yorumlamak için sanırım gerekçeyi görmek gerek.
Şu meşhur başbakanın 22 Temmuz seçimleri sonrası balkon
konuşmasından bu güne baktığımızda ne kadar sözünün eri
olduğuna da yine millet seçimle karar verecektir. Yani olması
gereken budur.
Daha da uzatıp konuyu dağıtmadan kararın içinde ki sancılar bir
yana neticede ülke bir yargı darbesinden arınmıştır.
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Küresel Kriz Nereye
3 Ekim 2008

Kapitalizm çöküyor mu? Sosyalizm korkusu Abd’de. Dünyada
neler
oluyor?
Kapitalizmin beşiği Abd kendini kurtarmak için devletleşiyor.
Batan -birçoğu devlet bütçesi büyüklüğünde- bankalar yatırım
finansman vs türünden envaiçeşit kapital düzen kuruluşları ve
bunları kurtarmak için devletin harcaması gereken para. 700
milyar dolar konuşuluyor (sonrasında 850 oldu) ve ardından bu
paranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlamamız için
örnekler eşleştirmeler. Mesela 7 tane Afrika kıtası diyor bir
bülten, bir başkası bilmem kaç Hollanda eder diyor ve
çoğaltılabilir elbette. Bir ülke kendini kurtarmak için neler
yapabiliyor. Neleri göze alıyor. Ha bunlar olduğunda kurtulur
mu? Çıkar düzeni üzerine kurulu ve çıkarların çatışması
anlaşması uyuşması ile kurulan kapitalizm de sona mı geliniyor
korkuları
dünyanın
her
bir
yerinde
konuşuluyor.
Ülkemiz bu krizin neresinde, başbakan kurmayları açıklıyor “biz
en az zararla atlatacağız”.Yüksek faiz ile nereye kadar
taşıyabiliriz bilmiyorum ayrıca en az zararla atlatma noktası da
bir garip. Buradaki en az nedir? Her geçen gün gelen zamlar ile
mikro düzeyde perişan olan halk ile ilgilenmektense başbakan
bugün “biz makro gelişmelere bakıyoruz” diyor. Büyüyen bir
ülke kimi zaman şaşırtıcı olsa da eksi çıkan enflasyon ne
diyelim.. Hayırlı olsun.
Bir yandan Çin,- dünyanın en büyük döviz rezervine sahip (2
trilyon dolara)-, öte tarafta diğerleri ve ilginçtir ki bu diğerleri
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arasında tek kutuplu dünyanın kutbu olan Abd’de de var.
Dünya’nın gerek siyasi gerekse de askeri anlamda yeni bir
düzene oturması yakındır. Küresel kriz nereye gidecek
bilmiyorum ama üsteki durumun böyle olacağı kesin gibi. Artık
doğu’nun gücünü görmezden gelemeyecek zayıf ve bağımlı bir
batı var.
Sosyalizm gelir mi? Bence her zaman ütopik(hayali) olan bu
olgu yine öylece kalacaktır, ancak şu anki bu düzen ile kapital
sistem nereye kadar gider, kendisini, teorilerini yenilemesi
gerekir mi? Bu da ayrı ve sorulması gereken bir soru.
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Demokrasi Nedir?
11 Şubat 2007

Asıl haliyle bu kavramın insanlar, toplumlar ve devletler
üzerinde müspet etkileri görülse de 945 sonrasında ülkemizde
demokrasi, gerek siyasi gerekse de askeri alanlarda aslında
yapılmak istenene uydurulan kılıf olmuştur. Fikir ve uygulama
olarak aslında bu yapının ilk örneklerini M.Ö.5.yy da şimdiki
Yunanistan’da görülmeye başlanmıştır. Yurttaş egemenliği
(demos), o çağlarda tüm halkı etkileyebilecek kararlarda halkın
da söz sahibi olma gereğinden geliyordu.
Kirkpatrick Sale , Human Scale,1980, yaptığı bir tespitte gerçek
ve tam anlamıyla uygulanabilir bir demokrasinin 10.000 kişi ve
fazlasıyla zor, 50.000 kişi ve üzeriyle de uygulanamaz olduğunu
söylüyordu. Aslında bugün de toplumlara bakacak olursak
temsil edilenlerin aslında insanlar değil de fikirler olduğu ve bu
fikirlerin de toplumsal alt yapı da farklılıklar gösterdiği ve geniş
kesimlere yansımadığını söyleyebiliriz muhtemelen. Şu an
dünyada kullanılan demokrasi yapısının özü İngiltere’de 17.yy
da ortaya çıkmış olup, halktan seçilenlerin bir parlamentoda
veya bir forumda, yine o halkı temsil edecek ve onlar adına
kararlar almalarını olanaklı kılacak bir sistemin oluşmasına
dayanır bugünün demokrasisi. Bu yapı birçok ülkede farklılıklar
gösterir. İtalya İsrail gibi ülkelerde temsil çok ve küçük
partilerle sürdürülürken, Abd gibi ülkelerde ise az ama büyük
partilerle sürdürülmektedir. Hangi yapı olursa olsun önemli olan
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nokta bu sistemde sivil bir bireyin devlette ne kadar etkin
olduğu ya da olabileceğidir. Ülkemize gelecek olursak, kimi
dönemlerde demokrasi amacını aşmış ve üstte belirtildiği gibi
bir kılıf olarak kullanılmış ise de Cumhuriyet ile birlikte milletin
çoğunun benimsediği bir kavram olmuştur. Ve ilk denemeleri
Tanzimat ile başlayan bu dönem bu dönem ülkemizde sancılar
(960 970 980)da yaşasa sürdürülmekte ve devletin değişmez
yapısı olarak görülmektedir.
Kimi zaman demokrasi halkın çoğunluğunun dediğine
uymamakta olabilir. Buna ise “devlet çıkarını” düşünen üst yapı
karar verir. Ülkemizde aponun asılmaması Abd’de idamın
kalkmaması, İngiliz halkının Ab ile tam bütünleşmesini
istememesine rağmen şu an Ab’de olması gibi birçok konu halk
istemese de demokrasinin varlığına bir tehdit olarak
görülmemiş, devlet çıkarlarının halkın çoğunluğunun
istemesinden daha önemli olduğu görülmüş, kısaca siz
bilmezsiniz biz biliriz denilmiştir.
Ama yine de demokrasi demokrasidir!
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Ahmedinejad Ziyareti
16 Ağustos 2008

Ahmedinejad ziyareti İstanbulluları yorsa da ve doğalgaz
noktasında isteneni alamasa da yine de gördüğü ilgi ile anlamlı
bir şekilde sonuçlandı.
Birçok noktası ile ayrı ayrı ele alınabilecek ve
değerlendirilebilecek bir “iş gezisi”. Ankara’ya gitmemesi
anıtkabiri ziyaret etmemesi bir kesime mesaj verirken, bir başka
paralelde ise Sünni bir cemaat ve imam gerisinde bir Şii liderin
cuma namazına katılması da önemli olsa gerek. Ayrıca bunu
köşe yazarlarının ve gazetelerin değerlendirmesine bırakmadan
kendisi de değerlendirdi ve bunun önemli olduğunu belirtti.
Halkın ilgisi ve hiç bir organizasyon yapılmadan gayet doğal bir
şekilde gerçekleştiğini düşündüğüm “İran Sevgisi” tamamen
Abd’ye kafa tutabilen bir güç konumunda görülen bir ülke
olduğundan olsa gerek. Devlet için Abd belki düşman değil ama
Türkiye’nin büyük bir kesimince Abd, Türkiye’nin ve dünyanın
en büyük düşmanı. İsrail ve Abd’ye boyun eğmeyen bir liderin
de bu şekilde sevgi görmesine bu bağlamda şaşırmamak gerek.
Abd ile ilişkiler noktasında önümüzde olası bir İran-Abd
savaşında Türkiye’nin izlemesi gereken strateji iyi
değerlendirilmeli. Abd mi İran mı ya O ya ben noktasına
gelindiğinde benim kişisel görüşüm seçilmesi gereken tarafın
İran olması gerektiğidir.
Dünyada gerek diplomatik alanda gerekse de ekonomik ve
askeri alanda gün geçtikçe mevzi ve güç kaybeden Abd’nin, çok
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geri gitmeden Irak’ta dahi ne hale geldiği açıkça görülmektedir.
Ancak ben Ahmedinejad ziyareti ile birlikte güçlü bir doğalgaz
anlaşması beklerdim. Bu başarısızlığın da İran tarafından değil
Türkiye tarafından kaynaklandığını düşünüyorum. Abd’nin dış
politikada ve belki de iç politikada dahi güdümünden çıkamamış
bir Türkiye’nin Ortadoğu’da ve şimdi Kafkaslarda etkin bir rol
alması ve bir güç haline gelmesini beklemek tamamen hayal
olur.
Bu ziyaret sonrası nükleer gücün sadece bir kaç gelişmiş ülkenin
elinde olmaması gerektiği biz tarafından olmasa da İran
tarafından vurgulandı. Abd Rusya İsrail Kore Fransa Çin
Pakistan ve daha birçokları. Nükleer gücü enerji ile birlikte
savaş alanında da kullanan birçok ülke bulunmakta. Ama isim
İran olunca buna karşı çıkılması İran’ın tehlikeli görülmesi de
ironik bir durum.
Nükleer anlamda Ortadoğu’da İslam kökenli bir gücün varlığı
başta İsrail olmak üzere birçok küresel güç için de hedeflenen
çıkarlar noktasında büyük bir tehdit oluşturmakta. Ancak ben
İran’ın hiç bir baskıyı aldırmadan bu güce sahip olmak için
elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Türkiye’nin bu süreçte
İran’ı değil de her geçen zaman güç kaybeden Abd’yi seçmesi
uzun vadede komşumuz olan İran ve diğer ülkelerle birlikte
Türkiye’nin siyasi yelpazesini daraltacak gelişmelere neden
olabilir.
Belki bir on yıl öncesinde “Abd’siz gelişmek” çok mümkün ve
sürdürülebilir gözükmese de günümüzde başta Rusya ve Çin
olmak üzere birçok ülke ile birlikte bu mümkün.
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Kısaca özetlemek gerekirse olası bir İran-Abd savaşında ben
Türkiye’den yeni bir 1 Mart kararı beklediğimi bildiriyor ve
ülkemin özellikle bu son gelişmelerle birlikte dış politik
gelişmeleri daha yakından takip etmesini diliyorum.
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Sürgün nasıl soykırım oldu?
5 Şubat 2007

Nice aydın geçinenlerin Tuğba Ekinciden başka bir şey yazmayı
beceremediği bu ülkede aslında insanların gazete köşelerinde
okumak istedikleri öğrenmek istedikleri nice geçmişler ilgili
meseleler dururken bunların yazılmıyor olması üzücü elbet.
Şimdi kitaplardan okuduğumla anladığımı anlatma gayretiyle bu
meseleye bir de benim tarafımdan bakalım.. Osmanlı Devleti
kendi tarihi boyunca 29 paşa 22 bakan 33 milletvekili ve daha
birçok resmi kurumunda çalışan ermeni asıllı vatandaşları ile ta
ki 877 de başlayan Osmanlı Rus savaşına kadar çok da büyük
problemler olmadan birlikte Selçuklulardan bu yana birlikte
yaşaya gelmiştir.
Ancak ne olduysa Rus savaşıyla beraber Rusların bir çok verdiği
onlar için büyük umutlar vadeden sözlerle Osmanlı’ya karşı
savaşa itilmiş, gerek Osmanlı topraklarındaki Osmanlı’ya bağlı
Ermeni asıllıların içten gerekse de Kafkasya üzerinden Rusya ile
birlikte bu topraklara sayısız saldırılar düzenlenmiştir.
Ermenilere umut verenler sadece Ruslar olmamıştır. Aynı
zamanda 1914 yılında Fransızlar da Ermenilere Kilikya’da bir
devlet kurmak için söz vermişlerdir. Şu an da Fransa’da
Ermeniler için dikilen anıtta bunun içindir(Fransızlar için ölen
Ermeniler adına).17 Ağustos 1914 den sonra seferberlik ilanı
olmuş Osmanlı Çanakkale Kafkasya ve Suriye Filistin hattında 3
cephede savaş vermiştir. Ancak tüm bu çatışmalar sırasında ülke
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içindeki Ermeniler hasat yapan köylüleri öldürmüş, telgraf
hatlarını kesmiş, trenlere saldırılarda bulunmuş ve daha fazlası
birçok köye de baskınlar düzenlemiştir. Van çevresinde Mayıs
915 de 6000 ‘e yakın Müslüman öldürülmüştür. Yine Musa
dağında 1000 kadar Türk öldürülmüştür. Adapazarı’nda bomba
imal eden Ermenilerden tutun da Yozgat ta çete kuranlarına
Bitlis’te Muş’ta Kars’ta Diyarbakır’da köy basanlarına kadar
birçok yerde savaş sırasında faaliyet göstermişler Osmanlıya
karşı iç cephe açmışlardır.
Tüm bu faaliyetler sonucunda da Osmanlı hükümeti müttefiki
Almanya önerisiyle de beraber ülkesinde askerlere yerlilere
karşı düşmanca tutum sergileyenlere Suriye’ye yakınlarını da
çevre köylere göndermiş. geride bıraktıkları malları ise koruma
altına almıştır nitekim savaş bittikten sonra geri dönmeler
başlamış ve tüm bu yerler sahiplerine bırakılmıştır. Suriye’ye
sevk sırasında Osmanlı ciddi paralar (3 yılda 3.166.900
kuruş)harcamış gerek tren gerekse de karayoluyla yaklaşık
500.000 kişiyi Suriye’ye göndermiştir. Bu esnada tüm giyecek
ve yiyecek ihtiyaçları da karşılanmıştır. Fakat gidenlerin bir
kısmı yolda hastalıktan ve eşkıya saldırılarından ölmüştür. Aynı
durum Kafkasya’daki Ermeniler için de geçerlidir. Orada da
birçok ermeni hastalık nedeniyle ölmüştür. Sürgüne giden
nüfusun geri dönmesinde ise giden sayı kadar gelen olmaması,
bu nedenlerle birlikte orda kalanlara Abd ve başka ülkelere
deniz yoluyla gidenlere de bağlıdır. Zira Osmanlı ordusunda 915
918 yılları arasında 400.000 hastalıklara bağlı ölüm
gerçekleşmiştir.
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Peki, Soykırım sürecine nasıl gelindi? Gerek Avrupa’da gerekse
de Abd de ermeni diasporası(kopuntu) yoğun faaliyetler
göstermiş tüm bu yukarıda ki gerçeklere rağmen oralarda büyük
etkinlik göstermişlerdir. Bu durum sadece bugün için geçerli
değildir. Eski Osmanlı nüfus sayımlarına bakıldığında Osmanlı
sayımlarına göre 1.285.535 olan nüfus patrikhanece 1.915.651
olarak gösterilmiş ve 1.500.000 ermeni öldürüldü tezine buradan
yola çıkılmıştır.
Oysa tüm gerçekler belgeler ile yukarıda anlatıldığı gibi
olmasına rağmen birçok insan Abd ye ve ab ülkelerine gemi ile
giderken birçoğu Suriye ve çevresinde kalırken birçoğu
hastalıktan Kafkasya da Suriye de ölürken tüm bu ölümlerin
sorumlusu Osmanlı gösterilmiş ve bu sayı önce 600.000 sonra
1.000.000 şimdilerde ise 1.500.000 milyon ve hatta 2 milyon
olarak söylenegelmektedir.
Soykırım nedir? 9 Aralık 1948 BM sözleşmesine göre; -ulusal
ırksal dinsel bir grubun tamamen ya da kısmen yok edilmesi -bu
gruplara bedensel ruhsal ağır hasarlar verilmesi -bu grupların
çocuk sahibi olmasının engellenmesi -bu grupların çocuklarının
dinlerinin değiştirilmesi ya da başka gruplara verilmesi kısaca
soykırım tanımlaması budur.
Şimdi bu bu diaspora söylemine göre balkan savaşları sonrası
5.5 milyon insanın Avrupa’dan Anoduluya sürgünü soykırım
değil midir? 992 de Ermenilerin 613 Azeri’yi katletmesi nedir?
960-963 ve 974 de Kıbrıs’ta yaşananlar nedir? Fransa’nın 1.500
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milyon Cezayirliyi kesmesi nedir? 994 de 800.000 Ruandalıyı
öldürmesi nedir? Avustralya’da 788-938 yılları arası Aborjinleri
yok edişi nedir? Kosova’da yaşananlar nedir? İsviçrenin 926973 yılları arasında Çingene çocuklarını asimile etmesi nedir?
Ve tüm bunları söyledikten sonra bu süreçte Almanya’nın bu
kadar sessiz kalması neyin ifadesidir? SS nerededir?
Prof.Yusuf Halaçoğlu kitapları’ndan yararlanılmıştır.
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10 Kasım 2008 İzlenimleri
10 Kasım 2008

Günlerden 10 Kasım 2008 ve Pazartesi olması sebebiyle okul
hareketliliği üzerimde. Köprü üzerinden umulmadık derecede
çabuk geçmiş olmanın verdiği sevinç ile (Maltepe-Zincirlikuyu
1,5 saat) Zincirlikuyu’dan Maslak tarafa otobüs beklemekteyim.
10 Kasım’ın anlam ve önemini bir an unutmuş olan bedenim o
dakikalarda çalan sirene ve kornalara anlam verememekte. Daha
sonra yolun karşısında başı dik hazır ol vaziyetinde bekleyen
bayanı görünce anladım saatin 9’u 5 geçtiğini. Ve seyretmeye
başladım ne olup bitiyor şehirde.. O hareketlilik bir an da
duruverdi. Giden arabalar akan trafik hepsi birbirlerini görerek
isteyerek ve belki istemeyerek durdular. İstemeyerek kısmına
şöyle bir örnek vermek gerekirse -ki bunu video görseli ile
anlatmak daha mümkün olurdu- yolun karşı tarafında yürüyen
orta yaşlarda bir erkek yanında duran kişiyi gördü hafif
duraksadı. Sonra devam etti birkaç adım daha attı ki yolun biz
tarafında yani kalabalık olan tarafında onlarca kişinin hazır ol
vaziyette beklediğini görünce – uff bekleyelim bari der bir
tavırla- duruverdi. Yani istemeden saygı duruşunda bulundu. Ve
birde hiç önemsemeden devam edenler durmayanlar.. Hatta az
ileride saatin 5 geçe olması itibarı üzere bekleyen
otobüse koşuşan kişi.
Ben mi ne yaptım? Zaten otobüs beklemekte idim.. Ayakta ve
sabit.. Bir şey yapmaya gerek duymadan herkesin yaptığı gibi
bekledim, otobüsün gelmesini. Gerçi o da az ötede 1 dakikanın
geçmesini bekliyordu.
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Ne mi demek istiyorum? Atatürk’ü böyle törenlerle insanları bir
şekilde –mahalle baskısı- kurarak zorlayarak okullarda orada
burada hadi bakalım şimdi 1 dakika saygı duruşu diyerek anmak
.. Beni hatırlayınız derken acep Mustafa Kemal bunu mu
kastetti? Bir dakikalığına hatırlayın mı demek istedi? Ya da
sadece 10 Kasımlarda mı? Ya da Ekimin 29’u ya da Nisan
23’de. Böyle bazı anları putlaştırarak ya da dahi sade ve
yumuşak bir söylemle simgeleştirerek Atatürk ne kazanır itibar?
Şeref onur? Ya da biz ne kazanırız?
Ben şahsen kişisel görüş olarak elinde “Nutuk” ile yürüyen ben
yaşta bir genci orada öylece 1 dakika duran kişiye tercih ederim.
Yine de herkesin mantıklı gördüğü ve bu mantığa dayandırarak
hareket ettiği hal ve davranışlardan ötürü tüm bunlara “sempati”
ile bakıyorum.
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Kan ve Petrol
30 Ocak 2007

İlk bakışta başlığı okunduğunda çok satan bir kitabın mısraları
gibi gözükse de, kan ve petrolün, bu yüzyılın tartışılmaz
konularından biri olacağı çok zamanlardır konuşulmakla
birlikte, dibi petrol olan Nijerya’nın sefaleti Avrupa’dan
görülememektedir. İçinden milyar dolarların aktığı boruların,
açlık kokan solukların arasından geçtiği bir dünyada kim
adaletten samimiyetle bahsedebilir ki?
Acı ve uzun bir cümle olsa da bir o kadar da gerçek aslında
yaşanan. Sömürülen olmanın en büyük acılarının yaşandığı
Afrika’da, kan, henüz Irak’taki kadar kaldırımlara düşmese de,
karşılarında savaşacak birilerinin olmaması, onların ciğerlerinin
kanamasını engelleyecek değil elbet.. “Medeni” Avrupalının ve
yeni Avrupalılar olan Abd’nin de bu vahim durumdan
kendilerine bir pay çıkarmalarını beklemek oldukça iyimser bir
süreç olsa gerek, hele de petrolün aslında sudan ucuz olduğu
Irak’ta bu kadar ucuz bir şey için kıyılan canlar var iken. Ama
onlar değil miydi geldiklerinde alkışlayan? şimdi o ses çıkartan
ellerinde, kimilerinin mermi izleri var, kimisinde ise geç kalmış
bir barut kokusu.. Ancak yine de bu ellerin bedenlerine
hükmeden kafalarında Abd hala bir dosttur onlar için,
Türkiye’nin K.Irak’a girmesini önleyecek olandır belki de.
On binler ötesinden gelip oraya yerleşenin misafir, komşusunun
ise iç işlerine karışma hakkı olmayan bir devlet Irak. Kim bilir
belki de şu paralelin altı Sünni şunun üstü Şii şurası da Kürtlerin
olsun diye imzalar bile atılmıştır cetvelle sınırların çizilebildiği
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bu dünyada. Hava kirlenmiş bana ne ben uymam protokollere
diyen bir Abd’nin yakında su savaşları için yine bu toprakları
ziyaret etmesi kuvvetle muhtemel. Ben çok uzak olmayan bir
süre içinde petrol hatlarının yanına su borularının da
döşeneceğini düşünerek bu geçici enerjinin aslında hiç de
kandan daha şerefli olmadığını anlayabilecek nesillere
diyerekten bu yazıyı .lıyorum.
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Kıyamet Kopuyor Görmüyor muyuz?
18 Kasım 2008

Hayata bir sur ile son verilecek ve dağlar pamuk gibi dağılacak
sular gürleyecek seller olacak volkanlar patlayacak dünyanın altı
üstüne gelecek. Kıyamet bu mu cidden? Yoksa günümüz aslında
bir kıyamet örneği değil mi aslında?
Belki fiziksel anlamda dünya şekil olarak hâlâ yaşanabilir bir
ortam sunmakta gerçekten bu sadece fiziksel anlamda mümkün.
Yemek, içmek, çalışmak, giyinmek ve nefsin tüm isteklerine
imkân bulan bir ortam. Oysaki hiç de öyle çok kötümser
olmadan, yaşananlara çok kötümser bakmadan, rahatlıkla
söyleyebilirim ki insanlık kıyameti yaşamakta. Aslında bu konu
üzerine ahlak bozulmuşluğu üzerine insanlıktan uzaklaşıp
hayvanın da aşağısında bir mertebeye konuşlanması üzerine bu
vahim tabloda insanlığa bir hakaret kitabı yazılabilir ve
yazılmalıdır da.
Yazıyı yazmama iten sebebi kısaca açıklayarak başlayalım.
Civarımızda bir dairede, baba eşinden haz alamıyor olacak ki
küçücük kendi öz çocuğuna hem de erkek, cinsel tacizde
bulunuyor, olay bu kadar mide alamamayasıca iğrenç,
neresinden bakmalıyız olayın içine girip karısını aldatışından
mı, bir çocuğu taciz edişinden mi, erkek bir çocuğu taciz
edişinden mi, öz çocuğunu taciz edişinden mi? Ya da olayın
dışına çıkıp ne oluyor insanlığa diye bakıp, kendi kıyametimizi
nasıl da oluşturuverdiğimize mi?
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Bu noktada ben ikinci seçeneği işaretleyip kelimelere o akışta
yer vermek istiyorum. Bu örnek hemen birkaç apartman
yanımızda gelişen bir durum ve elbette daha iğrençleri mide
almazları da bulmak hiç ama hiç de zor değil maalesef! İnsanlık
ahlâk noktasında bir dibi bulmaya hızla ilerlemektedir. Kendi
eşini beğenmeyen biri cinsel hazzını bir başka kadında değil de
öz
çocuğunda
arayabilmektedir
cinsiyetini
dahi
önemsemeksizin!
Eminim ki, bir gizemli ses bize insanlığın dibi şudur dese, ona
gitmekte kararlı olan birçok kişiyi görürüm, ya da o noktayı
kendine referans alıp ben iyiymişim diye böbürlenen. Oysa
referans alınması gereken bir mutlak iyi örneği var bu dünya
üzerinde bize 14 asır öteden miras ve öyle bir miras ki tek kişi
dahi kalsa kıyamet öncesinde Onu yaşayan Onu seven.
İnsan garip varlık yapma denileni yapma noktasında hem fikir
çoğu zaman. Şimdi size bu yazının şurasına bakmayın desem
tüm bu az önce söylediğim hem fikirliğe rağmen birçoğunuz bu
kısma bakacak. Eminim! O halde kendinizi utandırmamak adına
söylemiyorum. Yapma denileni yapmaya programlanmış bir
insan.
Şimdilerde
kişisel
gelişimciler
öğretmenlere
akademisyenlere eğitim verirken insanları –me,-ma ekleri
noktasında kullanmamaları için bilgilendiriyor.
Bu kısa insanlık halini irdeledikten sonra, insanlığın yarattığı
kıyamete dönecek olur isem, ahlak yozlaşmışlığının tavan
yaptığı birçok ülke toplum ve aile çeşit çeşit yerine serpilmiş
dünyanın. Şimdi karşımızda iyi ve kötü örnekler mevcut ve biz
aklımız ve irademizle bütünleşecek güzel olana varma gayesini
mi, yoksa kendimize diplerden dip seçmeyi mi kararlaştıracağız
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soru budur. Elbette her insanın zamanın anlık dilimlerinde kötü
olabileceği anlar vardır ancak, hemen ardında bir tövbe ile bu
tek kirli nokta kocaman bir hal almadan da bundan vazgeçmek
elzemdir.
Kıyamet gerçekten de kopuyor ve biz bu kopmanın içinde
olduğumuzdan gerçekleri göremiyor algılayamıyoruz. Kimi
zaman dünyaya olaylara dışarıdan bakıp tüm bu yaşananları
sorgulamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Aksi halde
kendimizi daima bir dev iyilik aynasında görür ve kendimize en
büyük hatayı yapar ve yanlışlarımızı dahi göremeyecek noktaya
geliriz.
Şimdi, bitirirken, kıyameti bir dünya sonu gibi ölmeden önceki
son aktivite değil de, yaşamımız içinde bir dip bir rezil hal bir
çökmüşlük ve kokuşmuşluk olarak görmeli ve kendimizi, biz
insanların yarattığı ve hiçbir sur’un üflenmesine gerek kalmadan
başlattığı bu kıyametten uzak tutmalı ve bunu her solukta böyle
yaşamalı ve idrak etmeliyiz.
Allah bizleri kendi kıyametini hazırlayan acizler saffına dâhil
etmesin.
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Fakir Kimdir?
3 Kasım 2007

Bildiği anladığı yaşadığı ve gördüğü üzere, herkese göre fakir
başka başkadır. Fakir; milyarları ile ceplerini doldurana göre
başkadır, yatağından kalkmaya hali olmayan bir hasta için
başkadır, günlerce aç kalan bir kul için başkadır.
Fakirliği, yaratılmışların nasıl algıladığı, aslında tümü ile hayata
nasıl baktıkları ile ilgilidir. Yaşamı, hayatı, sonu, burası yani
yeryüzü sanıp ta, denize damla olup karışamayanlar için
fakirliğin tanımı, elbette ne için yaşadığını bilen, aldığı nefesin
ne amaçla ona sunulduğunu bilen biri ile aynı değildir, olamaz.
Bu girizgâhtan sonra ben de kendimce, kendi algıladığımca
fakirlik üzerine ufaktan yazmak istedim.
Fakirlik denen tanımı, madde boyutunda görüp de mana
boyutunda algılamayan kullar arasında isek, nefsimizle
harcadığımız mesaiyi düşünmemiz şarttır. Fakiri hakir görerek,
onu bu halden kurtarmaya çareyi maddede gören ile, bu
fakirlikten insanı alıp da deryada zenginleştirenin, sonluyu
yaşaması hiç bir olur mu? Rüyadan uyanması hiç bir olur mu?
Dünya’da hizmetimize sunulanları, bizim diye görmeye
başladığımız ve sahiplendiğimiz an ve sonrasında bunlara
verdiğimiz değeri, ne için yaşadığımızı gönül tartımızda
tartamıyor isek burada elbette fakir olanı görüşümüz de farklı
olacaktır.
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Bu meseleye kendi görüşüm üzere örnekler ile gidecek olur
isem, dünya görüşünde parayı amaç edinmiş bir kimse için,
elbette fakir olan öncelikle amacına az hizmet edendir. Parası az
olandır. Sonrasında ise yine madde âleminden birçok şeyi de
sayabilir bu kimse.
Bir başka fakir tanımı da, yine bu madde âleminde vakit geçiren
kullar için, maddenin değeri üzerine onları sahiplenen kişilerin
birbirleri ile olan halleridir. Onun evi seninkinden küçüktür,
arabası eskidir, elbisesinin modası geçmiştir. Bir kısım insan
için fakirliğin görülme şekli de bu olabilir.
Konuyu uzun etmemek adına; fakirliği bir de mana denizinden
görenler tarafına geçecek olur isek.. Burada fakirlik adına
bahsedilen hiç bir şeyin madde âleminden olmadığını görürüz.
Fakirlik mana denizinde içinden madde çıkmayan madde
âleminden olmayan, yap denilenin yapılmayıp da eksik olduğu
konuların
tümüdür.
İnsan bu mana aleminde fakirliği, edep fakirliği, iman
fakirliği,İslam fakirliği,ahlak fakirliği,gibi birçok konuda
görebilir ve görmelidir de.Fakir dediğimiz kişinin elbisesinden
öteye gidip de ruhun da olan eksikleri gidermek adına bir şeyler
yapabiliyor isek ne mutlu bize..
Uzun etmeden..
Ben ve biz.. hepimiz.. Fakirliği inşallah madde âleminden
çıkarıp da Deryalarda gören kullar arasında oluruz.
Mevla bizleri, nefis fakiri olan kullarından eylesin..
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Sühandan’ın Aşkı
23 Kasım 2008

Sonbaharın tatlı sert rüzgârları ile savrulan bahardan ve yazdan
kalma yaşlı yapraklar. Kasım ayının son demleri ve güneş de ara
ara kendini neşreyleyip hatırlatma telaşesinde. Sühandan’ın
penceresinde ise bu yalancı güneşlere kanan bir minik saksı
çiçeği tohumu Konya’dan gelmiş. Yalancı sevdalara inanmış.
Sühandan, ömrünü ve bedenini bilmediği görmediği tanışmadığı
ama daima beklediği ona saklamış bir ev kızı. Yaşı yirmili
rakamların ortasında ve İstanbul’un en sıcak samimi
semtlerinden Çengelköy’ün de küçük ve eski sokaklarında
yaşamakta, ta doğduğundan bu yana. Karşı evin penceresinden
yansıyan boğaz manzarası ile de bir o kadar gizemli ve bu
manzara ancak koyu renkli perdenin kapanması ile mümkün.
Kapanan bir perde ile gözüken vapurlar ve minik minik tekneler
koca gemiler arasında. Ne kızan bir abisi var, ne de daima evde
otur diye söylenen ailesi. Sühandan hep bir gün onun kendisini
bulacağına inanmış ve bunu ise ortaokulda gördüğü rüya ile
sabitlemiş gönlünde ve aklında. O nedenledir ki, ne akşamları o
kalabalık ve kelimelerin kelimeleri kovaladığı çınar altında bir
bardak çay içmiş, ne de sahilinde yürümüş doyasıya. Okul
yıllarının evden okula ve okuldan eve mekik döşeyen tek
öğrencisi, arkadaşlarının hayretler içerisinde izlediği. Tüm bu
arkadaşlarınca zor gelen anlam veremedikleri hale ve yaşayışa
rağmen, Sühandan hayatından bir o kadar mutlu ve her yeni
günün de kavuşmaya bir adım olduğunu düşünerek de yine aynı
şekilde heyecanlı. Kendini bazen gün boyu balıkçı hallerinde
adım bile atmadan balığının geleceğini bilen kedilere benzetiyor
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dudaklarında hafif bir tebessüm belirerek ve bazen de ters
döndürülmüş bir bardağın içinde mahkûm ama umutlu olan bir
arı gibi görmekte kendini. Sühandan böyle işte. Ne ailesinin ne
çevresinin ne de arkadaşlarının dediklerine kulak asmaya gerek
duymadan, bulutlara birçoklarından daha yakın vücudu ile
rengini denizden alan gözleri ile el değmemiş teninin beyaz ve
pürüzsüz hatlarında ve uzun güneş rengi saçlarının beline
dokunduğu bir dünya güzeli olsa da, tüm bu çekiciliği ve
albenisine rağmen kapısını tıklayan elinde çikolatalı hayırlı iş
üzere gelen misafirlerin de nasiplerini alamadıkları bir gizemli
peri, Sühandan.
Aklında bir soru var, ya da kitaplarda yazmayan bir cevabı mı
arıyorsun? Rüyanda sana seslenen uzaktaki sese bir kelam mı
etmek istiyorsun? O halde sadece eskilerinin tanıdığı bu semtte
bir köşe başı bilgini var senin yurdun varmak istediğin yer ora
olmalı. Sorduğunda hiç bir şeyi bilmiyorum sadece
yaşadıklarımı anlatıyorum diyecek kadar zengin zaman
sofralarından kalkmış karnı aç olsa da gönlü tüm vakitler tok ve
sırtında baktıkça yaşını hatırlatan hayat mektebinin sıralarından
kalmış yeşil tüyleri dışarı çıkmış ve sağ cebi delik paltosu. Ha,
bir de astarı bazı yerlerinden yırtık. Eski olduğundan değil,
üşüyen kedilerin serçelerin yaralı kuşların yuvası. İsmi Avni,
kulağına okunan ilk isim olmasa da ve sürekli merak etse de o
ismi, 3 yaşından beri barışık bu isimle. O kadar sevmiş ki ismini
bir de şiir yazmış her satırında bir kelime olan ve yırtık olmayan
sol cebinde saklı sürekli. Mezar taşındaki vasiyeti…
Ağaçlar
Viran
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Naçar
İnsan
Nice yağmurlar yağdı üstüne ve çamura bulanmış karlar eridi.
Ne hasta oldu o, ne de aç kaldı Çengelköy sokaklarında. Tek
ömrünü bir semtte geçirmiş, öylesine maddeden uzak olan bir
yaşam fotoğrafı hiçbir köşesinde makas darbeleri olmamış,
kadrajlamaya gerek duyulmayacak kadar her milimetresi enfes
renkler ve kompozisyonlarla bezeli.
Semtin tek fırıncısının oğlu babasından izinsiz aldığı arabayı
duvarla tek bir hal edince, soluğu kredi almak için banka
köşelerinde almamış. Kaskosu var mı diye evin çekmecelerini
ya da içinden nasıl çıktığını anlayamadığı hurda aracın
torpidosunu da aramış. Yegâne çözüm adresi Avni amcanın, aslında yaş ile Avni dedenin- yanına varmış, durumu tek solukta
anlatmış. Avni amca, ağaçların harap oluşunu ve çaresiz
insanlığı anlatmış ona cebinden çıkardığı 4 kelimelik şiiri ile.
Anlamamış Evren yine sormuş, ne yapmalı nasıl yapmalı diye,
Avni amca Evren sana muhtaç değil oğul diyerek onu kendi
hatası kendi ayıbı ile baş başa bırakmış. Öylece boynu bükük ve
hayattaki yerini tekrar sorgulayarak dükkândan içeri adımını
atmış, kapının arkasında asılı beyaz üstüne beyaz bulanmış
önlüğü giymiş ve borcunu ödemek üzere işe koyulmuş, evrenin
kendi etrafında dönmediğini aklına yazarak. Araç mı? Duvardan
kazındıktan sonra evrenin bir köşesine bir ruhsuz metal yığını
olarak bırakılmış.
Akşam’ın güneşle vedalaştığı saatler ve akabinde boğaz suları
üstünden süzülen namaza çağırış. Kendince temiz, manada
temiz ve çevresinde pis olan Avni amca yine yıllardır olduğu
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gibi caminin dışında imamın sesini duyacak kadar da uzakta bir
yerde farzın son oturuşunda. Melekleriyle de selamlaştıktan
sonra tıpkı Sühandan’ın balıkçı halinde bir kedi olup balığını
beklemesi gibi o da rızkını beklemekte şimdi. Ömrünce
görmediği bir semt yabancısı, yolculuktan kalan yarım parça
simidi Avni amcaya uzatır ve poşeti cebine koyar yanına sokulur
kafasında karışık sorular ve ikilemler ile. Bir his mi bilinmez
ama sorularına cevabın onda olduğunu düşünür. Ve hemen
yakındaki kahvehaneden aldığı iki büyük bardak çay ile ilk
sorusunu sorar belki de en kolayı, ismin nedir amca?
Çoğu kez yaptığı gibi gün geçtikçe eskiyen ama değerlenen
kâğıdı çıkarır ve uzatır. Okur Süleyman sessizce, tamam Avni
amca insan naçar anladım da ağaçlar neden harap olmuş onu
anlayamadım der. Avni amca hemen üstlerinde ki asırlık çınarın
düşmemiş son yapraklarını göstererek, görmüyor musun evlat
asırlara dayanan çınar bile mevsimlere dayanamıyor.
Süleyman’ın zihni zaten fazla olan cevapsız sorularına bir
yenisini daha eklemiş. Mevsimlerin güneşin olması ve olmaması
ile dünyaya eğik veya dik bakması ile zamanın şekillenmesi
arasında bir sebep sonuç. Tıpkı insanların insanlara yukarıdan
veya aşağıdan bakması ile mana da kaybolan değerler gibi.
Mevsim ve insan arasındaki bu ilişki ardında çaylar sessiz
kelimelerle birlikte soğumuş ve kalacak bir yeri olmadığını,
buraya ne için ve ne sebeple geldiğini bilmediğini anlatan
Süleyman’a, Avni amcası astarındaki deliği göstermiş burada
benle kalmak ister misin? İlkin çok şaşırsa da üşümez miyiz
diye sorsa da kendi kendine hayır diyemeden sohbet sohbet
üstüne kelime kelime ardına günü güneşle çağırmaya
koyulmuşlar. Soğuk su ile ıslanan ayaklar ardında Süleyman
mescide girer iken, Avni amca yine sesi duyabileceği kadar
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uzakta ve yüzü kıbleye dönük oturmuş. Namaz ardında
anlatmaya başlamış Süleyman…
Buraya ne için geldiğimi bilmiyorum. İnsan bir rüya sonrasında
hiç trene otobüse binip de onca diyar uzaklardan buralara gelir
mi diye sormuş? Seni Konya’lardan buralara getiren bir şey var
ise bunda hayır aramak lazım deyip önce Sühandan’ı getirmiş
aklına Avni amca ardında da penceresinde ki zamansız açan
çiçeğe anlam.
Susmuş karşılaşmalarını beklemiş istemiş. Avni Amca bunu
yüreğinde ister iken Süleyman hayretler içerisinde geldiği yerin
Konya olduğunu nasıl anladığını idrak ile meşgul. Sormaya
cesaret edemeyecek kadar da mistik bir hal içinde.
Şimdi Süleyman, kendine çağıran bu semti keşfe koyulurken
Sühandan ise eve sıcak ekmek getirmek üzere evden çıkmakta.
Avni Amca’da ise bir yürek sızıntısı heyecan ile açıklanması
mümkün. Elinde sıkıca tuttuğu mezar vasiyeti ile artan yürek
atışları.
Sühandan fırından ekmek almak üzere içeri girer ve karşısında
fırıncının oğlunu gördüğünde hayırdır diye sormadan edemez.
Hatamı ödüyorum diye cevaplar Evren ve kâğıda sardığı iki
sıcak ekmek ile uğurlar semtinin deniz gözlüsünü. O sırada
Süleyman kendince sorular üretmekte türetmekte ve
tüketmektedir, karışık ve dik sokaklar arasında. Yüreğinin
çağırdığı yere gitmek istemekte ancak çağırdığı yer sürekli
değişmektedir. Gitmek mi kalmak mı arasında sorulara cevap
ararken, sevmenin de nasıl ve ne şekilde olması gerektiğini
cevaplamakta yüreği. Bir olan İlahi aşkta yok olmak mı? Yoksa
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o aşka varmaya bir güzel mi? Tam da bunu düşünürken
pencereler ve yakın duvarlar arasına sığamamış çiçek önüne
düşüverir. Bir korku, bir Allah! Deyiş ve hemen ardından
şaşkınlıkla bizim Konya çiçekleri demek buralara kadar gelmiş
diyerek kökleri çevresine yapışmış toprakları ile bu çiçeği
akşamki simitlerden kalan poşete koymuş sıkıca sarmış ve
öylece taşımaya başlamış.
Süleyman henüz sokağın ucundan döner iken karşısında onu
görmüş rüyadakinden daha güzel gökyüzü kadar mavi deniz
kadar renkli gözleri ve gördüğü gibi ne dizi tutar olmuş ne eli.
Poşete sarılı çiçek ise çoktan kaldırım taşları arasındaki toprağa
kök salmakta. Uzun bakışmalar… Binalar üzerinde uzayan
gölgeler kadar. Dakikalarca. Saatlerce. Tüm mahalle onları
izlemekte umurlarında değil. Bu vuslat öylesi değil! Tek kelime
etmeden aralarına soluk dahi giremeyecek kadar sımsıkı sarılan
iki beden. Süleyman ve Sühandan.
Avni dede mi? O, bu vuslat ardında şimdi penceredeki ve
poşetteki ve yerdeki çiçeğin toprağıyla ve sonbaharında açmış
yemyeşil yapraklarıyla örtünmüş bir kabirde ve soğuk mermer
üzerine çizili kimliğinde vasiyeti.
Ağaçlar
Viran
Naçar
İnsan
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Hüseyin Obama Yeni Başkan
5 Kasım 2008

Nihayet medyamızın da ağız suları akıtarak takip ettiği seçimler
nihayet buldu. Fatih Altaylı’nın dediği gibi değil de anketlerin
dediği gibi oldu ve Obama yeni başkan. Zaman gazetesinin
tabiri ile “dünyanın yeni patronu”.
Abd’ye değişim gelecek Change We Need üzerine oynayan
Obama ne kadar değişim göstertecek.. Ya da bu değişim ne
şekilde olacak izleyip göreceğiz.. Kişisel olarak hiçbir değişiklik
olacağını düşünmüyorum. Abd’de ciddi bir devlet politikası var.
Kişiler üzerinden değişmeyen belki daha güler yüzlü sıcakkanlı
olur ama (Clinton gibi) yine de genel anlamda Ortadoğu Rusya
Çin Balkanlar Kafkaslar Güney Amerika Güney ve Orta Afrika
yani elini uzattığı tüm coğrafyalarda somut bir + değişim
olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım. Ve umarım
arkasında Abd’yi her daim hisseden İsrail’in ve diğerlerinin
akıttığı kanlar durur. Vahşet durur.
Müslüman mı değil mi? Sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıyacak
mı? Irak’tan çekilecek mi? gibilerden sorular türedi ve
türeyecekte.. Bakalım önümüz ne olur. Ancak ben hala
Zaman‘ın internet sitesinde başlıkta kaldım.
Bayraklar çoktan inmişse düşman görünmeden
Girin çabuk toprağa fazlaca sürünmeden.
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Aşk ve Yanındakiler
7 Eylül 2007

Önce aşık mı olur insan yoksa sevmek mi lazımdır aşık
olabilmek için..İnsanlarca elbette farklı cevaplar verilse de bu
soruya, aşkın yüksek dozlu bir yaşam perdesi olduğu konusunda
sanırım çoklarımız hemfikir.
İnsanın deli gibi sevdiği bir şey (kadın erkek deniz fotoğraf
uçmak gezmek çiçek hayvan) var iken, onu aldatıyormuş hissine
kapılırcasına gönül kısa vadeli yine bu parantez içindekilere
yahut benzerlerine âşık olabilmekte. Birini deli gibi severken bir
başkasına âşık olabilmek? Eh gerçekten de bir soru işareti..Ne
kadar mümkündür olabilirliği bilinmez ama böyle bir duygular
ağı
insanlar
üzerine
kimi
zaman
sarılabilmekte.
Aşkın tek bir varlık üzere uzun süreler yaşayabileceği hususuna
katılamamakla beraber varlığın tek olması durumunda bunun
mümkün olmayacağı söylemine de katılamayacağımı sanırım
belirtmem gerekir. Öyle ki canın candan önce kendisini tanıması
noktasında nefsine kafa tutabilen bir insanın bu konuda çok da
sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Ruh dediğimizin ne olduğunu
hala tam anlamıyla ortaya çıkaramamakla beraber, sanırım "bir
ben var benden içerü" yü de tam olarak idrak edememiş
durumdayız.
Aşkın vicdanla da bağlantısını kurmaya çalıştım kimi zaman.
Ama tek varlık üzere olmayan aşkların vicdan ile o saatlerde
beraber mesai tüketmedikleri konusunda da belli belirsiz
yargılar oluşmaya başladı nedense. Ama göz ile tükettikleri
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ortak zaman çok oldu ve gerçekten de denildiği gibi aşk gözün
yanında kalmasına razı olmayıp onu kör etti.
İnsan âşık iken pişman olur mu? Gibi yine beyinle cevap
veremeyeceğim bir soru üretme ihtiyacı da belirdi şu an. Ve
beynimle cevap veremeyeceğim bu soruyu üretenin de beynim
olmadığı bir hakikat. Bu durumda cevabı verecek olan kalbim
ise eğer, onun da dediği "olmaz" imiş.
Yeni bir paragrafta bir başka soru daha soralım o vakit. Sevgi
sonsuz olabilir iken aşk sonsuz olamaz mı? Bu sorunun da
benim gönül kürsümde alacağı cevap yine aşkın tek varlık üzere
olup olmaması ile ilgili. Aşk’a bir gizemi keşfetmek görevini
yüklediğimizde tek olmayan bizlerin sonsuz bir gizemde yaşam
sürebilmesi ne kadar mümkün olacaktır. Tüm bilinmeyenlerimiz
ortaya çıkması ile sonsuz aşk ne kadar mümkün olacaktır?
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Bayram Terörü
29 Eylül 2008

Yollar kan revan içinde, bayram gezmesi diye çıkılan yolların
son durağı.
Yine her yıl olduğu gibi en büyük teröre trafik terörüne onlarca
insanı bir bayram süresinde uğurladık, uğurlamaktayız. O kadar
benimsenmiş ki artık yine yine diye başlayan haberler..Dünya
trafik kazası ortalamalarının bir hayli üstünde ve çift haneli
rakamları gördüğümüz kazalar, cinayetler.Sürücü hataları,
eğitimsiz ya da yeterli eğitimden uzak araç sürücüleri, yolların
fiziki yapısı gibi türetilebilecek nedenler ve neticede ölenler,
binlerce kişi!
Bayram terörü demekte çok da haksız sayılmam sanırım. Haber
bültenlerine ardı ardına gelen ” bir son dakika gelişmesi şu şu
bölgede meydana gelen kazada şu kadar kişi öldü şu kadar kişi
yaralandı” haberleri, sanki bir savaşa girmiş ülke gibi
adeta..Böyle yazdık ettik eleştirdik kızdık tepkimizi gösterdik,
çözüm? bir de şimdi çözüm bulmak gerek.Tabi biraz geriye
gidip eğitimden başlayacak olur isek “ehliyeti bakkaldan mı
aldın?” söylemine kadar uzanır bu iş ve hiç de haksız değil
hani.. Sonrasında karayolu nedeniyle oluşan kazalar ve devletin
ilgili birimlerine açılmış ya da açılan davalar? bunun takibi gibi
sorular.. Devletin yollar üzerindeki ölümler noktasında
sorumluluk alması, olayı iki aracın çarpışması gibi görmemesi.
Madem insanlarımız kendini kontrol edemiyor, sabit yerleşik hız
kontrolü gibi uygulamaların yapılması ve gerçekten cezaların
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uygulanabilir ve yaptırım gücünün yüksek olması. Yani bizim
insanlarımız anlamıyor biz zorla anlatalım durumu!
Gerekli duble yol projelerinin hayata geçirilmesi ile bu kazaların
sayısının azalacağını umuyorum, ancak daha öncesinde bize
düşen görevlerin de daha öncelikli olduğu muhakkak.
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Ahiret İnancı Olmasaydı?
29 Kasım 2008

Hayat boyu davranışlarımızı hangi kriterler (kıstaslar) üzerine
kurguladık. Bizi bir kötülükten uzak tutan ahlaki normlarımız
mıdır yahut belirli korkular mı? Kimsenin olmadığı bir yerde
açlıktan kıvranırken bize çalmamayı söyleyen gizemli sesin
ardındaki gerçek nedir?
İnsan aklı ile seçme erdemine sahip ve seçebilmesi nedeni ile de
belirli sorumlulukları olan bir varlık. Evet ya da hayır der iken
bir şeylerin olmasına imkân vermekle birlikte aynı zamanda
başka şeylere de olmaz demektedir. Hayattaki tüm
davranışlarımızı çok basit bir anlam düzeyinde artı ve eksi
hanelerine dağıtmak ile yaşam, sonunda ahiret inancı olmasa da
ölüm olan bir gerçeklik neticesinde nasıl bir hal alır? Kimileri
ölüm ardındaki ahiret gerçeğine inanmayıp ölümden sonra başka
dirilişlere veya tamamen yok olma noktasındaki gidişe
inanmakta. Bu netice ile de gününü gün etmekte, yaşadığı günün
çektiği havanın “hakkını vermekte”, tadını çıkarmaktadır. Bunu
yaparken, asla ahiret gibi bir gerçeği düşünmediğinden de,
davranışlarını kontrol eden mekanizmayı sadece çıkarlarını
düşünen aklına bırakmaktadır. İçmek, zina, faiz, haram,
hırsızlık, yalan.. Hayatın tadını çıkarmak adına hepsini özenle
kullanmakta, “değerlendirmektedir”.
Şimdi yaşama kısaca bu pencereden bakıp, davranışlarımızı
kontrol etmemize yardımcı olacak veya bu davranışları bize
sorgulatacak parametreleri belirlemek üzerine birkaç örnek ile
bu durumu kafamızda netleştirelim. Girişte de belirttiğim üzere,
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farz edelim ki kimselerin olmadığı, güvenlik kameralarıyla
gözetlenmeyen bir sokağın içinden geçmekteyiz cebimizde
kuruş metelik yok ve eve, ayakların götürmek istemediği boş ve
gıdasız ellerle gitmekteyiz. Hemen sokağın karşı tarafında
içinde bin bir çeşit yiyeceğin olduğu bir dükkân ve açlık ile
tokluk arasında ise ince narin bir renksiz cam. Gerçekten de öyle
mi? Yani aç olan kişinin üstelik evinde de bekleşenlerin olduğu
bu kişi ile hemen sokağın karşısındaki gerçek arasında ki tek
engel bu tek vurumda kırılacak olan cam mıdır? Bu soruya
cevap verebilmek için elbette ellerinde hayatın gerçek ve
sertleşmiş izleri olan bu insanın kişiliğini bilmek gerekir. Bu
noktada temelde akılda beliren soru şudur. Yapmak ya da
yapmamak daha genelde bu özel örnek için çalmak ya da aç
kalmak. Bu soruya “doğru” yanıtı verdirecek olan varlık ya da
duygu ya da hissin kaynağı nedir? Akıl, vicdan, ahlak..Ve
burada doğru olan gerçekte nedir?
Şimdi burada biraz durup kendi kendimize şu soruyu soralım
içinde ahiret inancı ve Allah olmayan biri, gelecekle ilgili
vermesi gereken hesabı olmadığını düşünen biri, bu durumda
hareket ederse sonuç ne olur? Bu soruyu dünya üzerinde farklı
kültürde inanışta yaşayışta ve ekonomik gelirli farklı düzeyde
olan milyonlarca insana sorsak cevap verdiklerinde netice büyük
oranla tüm bu kesimlerde aynı olacak ve aç olmak yerine
çalmak seçilecektir. Etrafta kimse yok mahkeme yok polis yok
sorgulayacak bir kuruluş olsa da yakalanmayacağını biliyorsun
evde aç ve senin getireceklerini bekleyen çok sevdiğin
çocukların ve eşin var, üstelik 1 yaşındaki minik bebeğin açlık
nedeni ile fazlası ile hasta, şartlar ne kadar da “çal” demeye
müsait üstelik! Değil mi?
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Soruya birçoklarımızın kişisel cevabı da bu yönde olacaktır,
şüphesiz. Peki, neden birçoklarımızın diyor da herkesin
diyemiyoruz. Burada bize bu kelimeye seçmeye zorlayan etken,
ahretten ve Allah korkusu ve inancından bağımsız (olabilecek)
bir ahlaki norm gerçeğidir. Bazılarımız -bu dünyada çok az bir
oranda kişide var- kendi yaşayışlarında belirli ilkeleri hep göz
önünde bulundurur ve çoğu zaman kendi çıkarlarına ters de olsa
rasyonel faydacı akılla çelişse de, bu ilkelerden vazgeçmez,
yaşayışlarını da bu şekilde sürdürür. Bir ateistin, eğer
çalmıyorsa kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına
yapmıyorsa bu davranışlarının altındaki gerçek, evrensel bir
mutluluk üzere kurduğu ve korumaya çalıştığı ahlaki ilkeleridir.
Aksi halde birey merkezli bir rasyonel akıl üzere hareket
edildiğinde herkes kendi çıkarları çerçevesinde hareket eder ve
bu noktada yapılan tüm davranışlar da “doğru” ya da “haklı”
gerekçelere dayanır.
Ahlakın ahiret olmasa da, Allah inancı olmasa da hayatımızdaki
yeri bu bakış ile fazlası ile mühimdir. Üsteki olaya ahlak
penceresinden bakan kişinin verdiği cevap eğer seçtiği ilkeler
evrensel bir kurallar bütününe hizmet ediyorsa belirttiğim
şekilde olacaktır. O anki kısa vadede faydacı düşünen aklının
dediğini değil, asla yakalanmayacak, sorgulanmayacak dâhi olsa
ve bir cezaya çarptırılmayacağını bilse de, çıkarına ters olanı
yapıp çalmamayı seçecektir.
Ahlak tarafından olay bu şekilde neticelenecek, şimdi üsteki
aynı olaya aklın vereceği cevap üzere çıkarımlarda bulunmaya
çalışalım. Gerçekten de çok etraflıca düşünmediğimizde, aslında
duruma verilecek tepki çok da zor değil. Ancak biraz yaşam
gerçeğinde ki derine inip öze vardığımızda görülecektir ki,
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aslında akıl da bizi “çalma ve aç kal” noktasına götürecektir.
Şimdi bu hususu biraz irdeleyelim.
Öncelikle olaya üst bir bakış getirerek birçoklarımızın yapacağı
davranış altında yatan gerçeğe gidelim. Olaya tekrar dönecek
olur isek, kişiyi gözetleyen kameraların olmadığı, etrafında
kimselerin olmadığı, kendine şah damarından da yakın olan bir
yaratıcı tarafından da kuşatılmadığını düşünen, aynı zamanda
tüm ahlaki melekelerden uzak bir yaşayışa sahip, ahret (hesap
verme) gibi kavramlardan da uzak bir kişi, yakalanmayacağını
da o minik aklı ile kestirebiliyor iken ve evde aç biçare bekleşen
minik kuzucukları olduğu halde niye ne sebeple çalmasın…
Dürüst olmak gerekirse eğer gerçekten böyle bir yaşayışa sahip
olan biri çalmam diyor ise burada bir “sorun” var demektir.
Kısa anlık günlük veya yıllık veya ömürlük bir bakış ile nasıl
olsa hesap vereceğim bir merci yok deyip çalma–buna ihtiyaç
giderme kisvesi altında kılıf giydirilebilir- ile neticelenen durum
sonrası şimdi olaya daha uzun vadeli ve birey değil evren
merkezli bir potada bakalım.
Az önce aklımızı kullanarak verdiğimiz karara bu sefer yine
aklımızı kullanarak farklı bir cevap verme uğraşına gidelim.
Üstteki koşullar yine aynı ve açlıktan ölmek üzere olan bebek
hala bir yaşında. Bu noktada aslında hepimizin bildiği yaşamı
iyileştiren ve herkesin bir anda uyması ile ne savaş ne şiddet ne
hırsızlık tüm bunların anında bıçakla kesilmiş gibi birden yok
olacağı bir kural var. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi
başkasına yapma. Bu bilindik altın kuralı yineledikten sonra
olaya tekrar dönelim, kişi(baba) aklını kullanarak; eğer ben bu
koşullarda bunu çalarsam, yine aynı ben gibi birçok kimse de
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böyle düşünerek dükkânları soyarsa ve benden daha kötü
şartlarda olan biri banka soyarsa ve ve ve… Sonu olmayan bir
dipsiz kuyu! Herkesin aklını bu yönde kullanması ile hayat
yaşanılmaz bir hal alır diyerek bir evrensel bir akıl oluşturamaz
mı? Aklını kafatasından çıkarıp dünyaya yayabilirse, o gün belki
aç kalacak belki bir sonraki gün de. Ama şu bir gerçek ki bu akıl
dünyaya yayıldığında hiçbir ahret korkusuna gerek kalmadan da
yaşam mutlu bir şekilde sürebilir. Farkındayım fazlası ile
ütopik(hayali) bir dileği buraya yansıttım. Ancak belirtmek
istediğim bunun olabilirliğini sorgulatmak değil, aklın bu yönde
de karar verebilirliğini göstermek. Tabi ki gerçeğe baktığımızda
“bir kereden bir şey olmaz” ya da “kimse görmezse kimse fark
etmezse kim bilecek” gibi kendini haklı kılan cümleler ardında
durum yine çalmak ile neticelenecektir.
Ahlak ve akıl ile olguya verilen farklı tepkiler ardından şimdi
yine aynı olguyu vicdan ile de değerlendirmek mümkün. Burada
vicdan dediğimiz insanın iç iyiliğinin aynası olan görünmez
mahkemenin tavrı hak adalet gibi kavramlardan yana mı olacak,
yoksa içini cızlattıran minik aç hasta bebeğinden yana mı?
Geçmişten bugüne birçok anne sırf annelik güdüsü ile bebeğim
çocuğum aç kalmasın diye elinden o anlık bir şey gelmediğinden
ötürü çalmıştır bu yaparken de ne zenginlik hayallere kurmuş ne
de ihtiyacından fazlasını almıştır. Bu durum tamamen annelik
içgüdüsü ile gelen bir netice. Vicdan denen bu dürtüyü içimizde
var eden nedir? İnsana, ne kadar kötü bir birey olursa da olsun
bir noktada dur dedirten nedir? Gözü dönmüş bir caninin
karşısındakinin boğazını kestikten sonra onun gözlerini
çıkartmaması kulağını burnunu kesmemesine iten, dur daha
yapma diye dedirten nedir? Oysa kulak kesmek boğaz
kesmekten çok daha “masum” iken…
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İnsanın yaratılışla içine yerleştirilmiş olan bu dürtü ile de çoğu
zaman kendimize dur! deriz bir noktada. Öyle ki bu cinnet
geçirmiş bir kişiyi dâhi durdurabilecek kadar güçlü bir dürtü
haline de gelebilmekte.
Tek bir örnekle anlatmaya çalıştığım bu ahlak akıl vicdan ahiret
kavramlarını elbette daha çarpıcı örneklerle de sunmak ve
bizleri daha derinden düşüncelere sevk ettirecek cümleler ve
kurgular yazmak mümkün. Şimdi bu noktada sormamız gereken
sorular belirmiştir muhakkak. Bizler kimseler görmediğinde,
yola düşmüş bir parayı alıp cebimize koymuyorsak, bunu neye
dayandırarak yapıyoruz? Allah korkusu olduğu için mi? Etik
açıdan mı? Yoksa aklımız bize alma dediği için mi? Ya da
aldığımızda gece uyumadan önce vicdanımızın sızlayacağını
düşündüğümüz için mi? Bu örneği hayatın tüm seçenekli
olaylarına dağıtmak mümkün. Bir eyleme karar verirken, bunu
ney ile sağlıyoruz?
Şimdi başlığa gelelim.. Ahiret olmasa idi.. Cennet ve Cehennem
kavramlarından bahsetmiyor olsa idik. Öldükten sonra dirilmek
olmasa ve yaptığımız iyilik ve kötülüklerin karşılığı ödülü ve
cezası olmasa iyilik yapmaya ya da kötülüklerden kaçınmaya
devam eder miyiz?
Bu gerçekten kendimizle yüzleşmemiz gereken en önemli
sorulardan bir tanesi kanımca. Bir eğer açlıktan ölmek üzere
olan birine yardım ediyor isek, bunu bize vaat edilen cennete
kavuşmak adına mı yapıyoruz yoksa sadece iyi olduğu için bir
beklenti olmaksızın mı yapıyoruz? Yazıyı yazdığım şu sıralarda
yanıma yaklaşan anneme az önce şunu sordum: Ahiret Cennet
Cehennem sevap günah haram helal falan böyle sorgu sualli
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şeyler olmasa yolda gördüğün parayı alır mısın diye sordum
alırım dedi. Ben bu soruyu kendime de sordum elbet ve sizde
sorun. Eğer ahiret var iken almam dediğiniz bir şeyi ahiret
cennet cehennem olmadığında alıyor isek, yaşayışımızdaki asıl
sebebi tekrar düşünmek gerekir sanırım. Biz (ahiret inancı olan
kimseler) o halde tüm eylemlerimizi sevap işlemek adına,
cennete gitmek adına mı yapıyoruz?
Yunus Emre’nin dünya yaşayışı ile bizimkisi
cennet cennet dedikleri
birkaç köşkle birkaç huri
isteyene ver anları
bana seni gerek seni
Bu dizelerden bakıldığında ne kadar örtüşmektedir, ne cenneti
ne köşkleri isteyen bir karşılıksız sevme ve yaşama anlayışı ile
hayatı sürdürebilmek çok mu uzaktır? Ya da bu istek, insan
fıtratına ters midir? Kısacası biz insanlar bu dünyaya cennete
kavuşmak uğruna çalışmak didinmek davranmak adına mı
geldik? Yoksa ayette de denildiği gibi ancak Allah’a kulluk
edelim diye mi yaratıldık. Dünya yaşantısını cennete ulaşılması
gereken bir araç bir sınav bir sabır yeri olarak görmekten öte
düşünmek, bizlere hem aklı hem ahlakı hem vicdanı hem de
ahreti tümü ile beraber ve paralel geliştiren bir imkân sunmaz
mı?
Şu ana kadar gittiğim tüm camilerde hocalar hep cemaate
cennete ulaşmak adına yapılması gerekenleri anlattılar. Şunları
şunları yaparsanız cehennemden kurtulursunuz şunları da
yaparsanız cennete erersiniz diye onlarcasını dinledim. Bu
yaklaşımla hayatta verdiğimiz tüm kararları, bir üst anlayış
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altında kurulan kurallar bütünü ile vermekteyiz ki o anlayışın da
adı ahret inancıdır. Cennet ödülüdür. Oysa –bir başkası var da
hatırımdan çıktı ise affola- şu ana kadar dinlediğim Cuma
vaazlarında hutbelerinde Cennete ulaşmaktan öte Allah’a
ulaşmak adına konuşan tek bir hoca vardı. Belki de bu yazının
kafamda şekillenmesinde o anki konuşmasının da büyük bir
etkisi vardır. Ne günahtan bahsetti, ne sevaptan, ne cennetten ne
de cehennemden… Allah bize bir akıl, içinde vicdan olan bir
kalp ve bunlarla şekillendireceğimiz bir yaşam verdi.
Şimdi bize iyi ve kitabına uygun bir yaşam sonrası ödül olarak
cennet verilmese idi, yani ahiret olması idi ne yapacaktık? Ben
bu noktada yaşamın nihai amacının cennete ulaşmak olmasından
çok, Allah’a varmak olması gerektiği düşünüyorum. Yaşam
felsefemiz altında yatan düşüncenin ardında Cennet değil de
Allah olması fikri, bizi netice ile bir sonuç olan Cennetten de
uzaklaştırmayacak bilakis daha da yaklaştıracaktır.
Böyle düşünerek her eylem öncesinde ve sonrasında içimizde
bir hesap makinesi kurup, şunu yaparsam şu kadar sevap, böyle
yaparsam bu kadar iyilik, şöyle yapmazsam bu kadar iyilik
yapmış olurum kazanmış olurum gibi düşünmekten ziyade,
Allah’a varmak için ne yapmam gerek diye düşünmeye
kendimizi yönlendirmiş oluruz. Ve “bugün Allah için ne
yaptın?” sorusunu bugün cennet için ne yaptık gibi algılamaktan
da böylece kurtulmuş oluruz. Allah’a kavuşmak mı yoksa
Allah’ın yarattığı cennete kavuşmak mı? Hedeflerimizi daha
yüksek tuttuğumuzda aklımızı vicdanımızı yaşam kalitemizi de
buna paralel bir şekilde yeniden güncellemeli ve bu düşüncenin
gereklerini yapmak adına tüm bir hayat boyunca Allah’a
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ulaşmanın vereceği heyecan ile yaşama bu pencereden
bakmalıyız.
Ya ahiret olması idi? Bu sorunun üstünden asıl olan manaya
gelebilmek adına bir örnek üzerinden yaşantımıza nasıl
bakmamız gerektiği adına kısa ve kendimce düşüncemi ve
yaşayış gayemi anlatmak betimlemek istedim. Cennet için
yaşamak… Evet, çok güzel. Hiç kuşu yok ki Cennet’i hak
edenler muhakkak Allah’ın rızasını kazananlardır. Ancak bir de
cennet için değil de ömrü boyunca Allah’a varmak için
yaşayanlar yok mu? O’na kavuşmak için yaşayanlar yok mu?
Allah bizleri, cennetinden de ziyade kendine yakın olmayı
isteyen arzulayanlar sınıfına dâhil eylesin.
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Hayat Eğlence Değil
5 Eylül 2008

Bir yudum mutluluk gönül tekkesinde, bulmak isteyenlerin ve
yaşamak isteyenlerin soluduğu.
Ramazan; yeni soluklara açılan bir pencere, rahmeti bereketi ve
mağfireti üstüne elbise etmiş bir beden, âşık olunması gereken.
Aşk ile yaşanması gereken. Az cümle ile kıpırdayan dudakların
içinde kelamını eksik etmediği Hak. Parmağa dolanan
tespihlerde af dileyen sabır dileyen sağlık dileyen küçük ama
büyük boncuk taneleri. Her boncukta bir isim bir yücelik.
Dünyalık aşkların sevdaların yürek kopmalarının anlamını
yitirdiği değersizleştiği gerçeğe varış, varamasak da eremesek
de o yolda yakarış yalvarış..
Bir yıl boyu aklına vicdanına gelmeyen ve sana sonsuzluğu
armağan eden duygu ve yaşantının o ay boyu her daim bir şekil
pencereden içeri sızması. Bir teşvik bir çaba bir yöneliş ve
arayışlar neticesinde yıllık pisliğinden arınmayı görev
edinmişlerimiz, her daim günahkâr olan biz, hepimiz.
Kısa ve içten, sadece içimden geldiğinden..
Değer verdikçe kaybediyor dünya ve kaybediyor yandaşı biz.
Amacı içindekiler kıldıkça çevresini gerçeğini algılamakta
zorlansak da yine de bir sınav bir cephe ve asla bir ağlama
duvarı değil dünya.
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Öyleyse küçük veya büyük oyunlarla solumaktansa dünyayı
içten tek bir nefesle dahi solumak tek gerçeği, çok daha feyizli
olsa gerek.
Tüm bu çelişkiler ve karmaşalar bütününe baktığında harikalar
dâhilinde bir dip gerçek; hayat bir amaca varmada bir araç ve
asla eğlence değil.
Huzursuzsa yüreğin şimdi tüm bu safhada dön ve yüreğe sor
vicdana sor gerçeği..
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Bitirirken..
İki nokta ile biten cümlelerim oldu bu kitapta, ve tamamlanmış
nice sözlerim, düşüncelerim..
Zamana bir bakış atıp kelimelere döktüm yaşananları ve
algılananları, ki uçuşup kaybolmasınlar diye..
Selam, sevgi, muhabbet ile ..
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