
Asım Öz / Yazar

Türk modernle!mesiyle birlikte ortaya çıkan 
çocuklar için edebiyat, çocukların hayal, duygu ve 
dü!üncelerine seslenen sözlü ve yazılı eserlerin tü-
münü kapsar. Ba!ka bir tanıma göre ise erken ço-

cukluktan ba!layıp ergenlik döneminin sonuna ka-
dar, çocukların kavrama düzeylerine uygun !ekilde, 

onların duygu ve dü!ünce dünyalarını sanatsal ni-
telikli iletilerle zenginle!tiren eserlerin genel adıdır. 
Güzel ve etkililikle bir arada dü!ünülen çocuk ede-
biyatı, 19. yüzyıldan günümüze de"in uzanan süreç 
içinde önemli de"i!imler geçirmi!tir. Gerek anlam 

düzleminde çocuklara dönüklü"ün gerçekli"i ve al-
gılanı!ı gerekse biçim ve tür özellikleri ba"lamında 

ya!anan bir de"i!imdir bu.

Edebiyat ve e!itim
Hiç !üphesiz çocuklar için edebiyat, ortaya çıktı-

"ı tarih kesitinin çocukluk anlayı!ı ve onunla bütünle-
!en anlamı biçimlendirme çabasından ayrı de"erlen-

dirilemez. Edebiyatla biçimlendirme edimi ise, döne-
min insanının gerçekli"i ve onun bir alt kümesi ola-

rak çocuklu"u kavrarken, iyi hayata, de"erlere ve an-
latıma ili!kin verdi"i cevaplarla ko!utluk içinde ger-

çekle!ir. Türkiye’de çocukların okuma ve edebiyat 
zevki kazanması için yayımlanan kitapların geçmi!i 

Tanzimat Fermanı sonrasına kadar uzansa da çocuk-
lara dönük edebiyatın onlarca yılın ardından belirgin-
lik kazandı"ı söylenebilir. Bilhassa çocuk edebiyatını 
tümüyle bir e"itim aracı görmek !eklindeki tutumun 
somutluk kazandı"ı #kinci Me!rutiyet Dönemi, ba!-
ka alanlarda oldu"u gibi edebiyatının çocuklara açı-
lan penceresinde de kalıcı izler bırakmı!tır. Önemli 
ölçüde Cumhuriyet ilan edildikten sonra da devam 

eden bu e"itim odaklı anlayı!, 1980’li yıllara ka-
dar egemenli"ini sürdürmü!tür. Elbette Fazıl Hüsnü 

Da"larca’nın Açıl Susam Açıl’ı (1967) ve Ku! 
Ayak’ı (1971), Ülkü Tamer’in Virgül’ün Ba!ından 
Geçenler’i (1965) ve Süreya Berfe’nin 1978 tarihli 

Çocukça’sı gibi didaktik e"ilimlerin ele!tirisini içeren 
tekil örnekler de yok de"ildi.

Çocuklar için edebiyatın çok konu!uldu"u 1979 
Dünya Çocuk Yılı’ndan sonra ise yapılan birçok tar-

tı!ma böylesi bir edebiyatın varlı"ına veya yoklu"una 
odaklandı. Yazarlar ve !airler, e"er edebiyatın niteli-
"inde bir farklıla!ma ya!anırsa edebî diye nitelenenin 

neye benzeyebilece"ini sorguladılar. Meselenin se-
rencamı için, dönemin edebiyat dergilerine ve yıllık-
larında yayımlanan soru!turmalara, yazılara ve söy-

le!ilere bakılabilir. Ayrıca tüm bu metinlerde okuma 
alı!kanlı"ı kazandırma, sanat ve kurmaca e"itimi ver-
me, edebî duyarlı"ı geli!tirme gibi e"itsel beklentiler 

içerse de “çocuk edebiyatını yeti!kin edebiyatından 
ayrı bir !ekilde de"erlendiremeyiz” !eklinde özetle-

nebilecek bir dü!üncenin varlı"ı sezilir.

En incelikli yazarlık biçimi
Tarihsel ba"lamı göz ardı etmeden devam edilir-

se 1970’lerin sonundan itibaren çocu"a çocuk oldu-
"unu hatırlatan, ba!ka bir ifadeyle onu küçümseyen 
edebiyat anlayı!ından uzakla!mak !eklindeki tutum 
belirginlik kazanmaya ba!lar. Mustafa Ruhi $irin’in 

hazırladı"ı ve sözlü gelene"in kültürel süreklilikle 
ili!kisini yorumlamaya çalı!tı"ı otuz dokuz bölüm sü-

ren Dünden Bugüne Çocuk Edebiyatımız adlı radyo 
programı bunun bir örne"idir. $irin son bölümü 24 

Temmuz 1985’te yayımlanan bu programda, de"i!en 
dünyaya ve çocuklu"a dayalı ça"da! bir çocuk ede-
biyatının kurulması yönündeki önerilere de yer ver-

mi!ti. 1980’lerin ikinci yarısından 2000’li yıllara ka-
dar uzanan süreçte dili ve anlatımıyla çocuklar için 

edebiyatın, “edebiyat içinde en incelikli yazarlık biçi-
mi” oldu"u dü!üncesi yerle!iklik kazanmı!tır. Genel 

hatlarıyla #kinci Me!rutiyet Dönemi ve Cumhuriyetçi 
çocuk edebiyatı e"iliminin dı!ına çıkan yeni yazarla-

rın eserlerinin ço"alması da bunu do"rulamaktadır.

Ku"ak farklılıkları
Çocuklara sanat e"itimi veren, onlara sanatsal de-

neyimler kazandıran bir araç konumundaki çocuklar 
için edebiyat günümüzde çocu"a görelik ilkesiyle çe-
!itli yönleriyle ele alınıyor. “Çocuksu” anlayı!tan uzak 
bir perspektifle, okuma alı!kanlı"ı kazandırmanın öte-

sinde çocu"un kültür ve hayal gücünün geli!mesine 
katkı sunan bu edebiyat türü hakkında akademik mec-
ralardan popüler dergilere uzanan yayınlar önemli bir 

birikim olu!turmu! durumda.

Muhalefetin 
cumhurba!kanı 

adayı kim 
olacak?
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Yeni sol Millet #ttifakı 
içinde yer alsa bile 

bünyesine yeni 
proletaryayı katan 
üçüncü bir ittifakın 
uç vermesi üzerine 

çalı"ıyor. Millet #ttifakı 
içine yerle"ip CHP’ye, 

haliyle Kemalizme 
yakınla"ırken CHP’yi 
Kemalist nostaljiden 
ve ulusalcı refleksten 
arındırarak e"cinsel, 

feminizm, etnik-mezhep-
kültür aidiyetleri, 

çevrecilik, prekarya, 
kadınlar ve gençler 

etrafında yeni bir çevre 
hareketi geli"tirmeyi, 
"iddetten uzak aktif 

siyasetle Türkiye’nin 
nomosunu, kendilerinin 
kar"ısındaki zihniyeti 
yenilgiye u!ratmanın 
hesabını yapıyor…hesabını yapıyor…

Türkiye’de sol-sosya-
list hareketlerin ge-
nel söylemlerini, ey-
lemlerini, fikir dün-
yasını AK Parti, hu-
susen Cumhurba!kanı 

Erdo"an belirliyor. Sol ve sosyalizm 
belli aralıklarda Kemalist statükoya 
sert muhalefet gerçekle!tirse, kadim 
devlet yapısıyla statükonun örtü!me-
sini bozuma u"ratmaya kendini has-
retse de esasında genel varlık düzeyi-
ni #slam ve Müslüman kar!ıtlı"ı üzeri-
ne kurmu!tur.

Dost- dü"man dikotomisi
Sol-sosyalistlerin ilk kabulü, za-

man zaman Kemalistlerin de destek-
ledi"i üzere #slam ile Türk kimli"i ve 
devlet mekanizmasının örtü!tü"ü, bu-
nu iktidarın tahkim etti"i yönünde. 
Özellikle milli ve yerli dönemde bu sü-
reç Schmityen tarzda dost-dü!man di-
kotomisine göre !ekillendi; antagonist 
siyaset tarzı ideolojik kar!ıtlıkların si-
yasal alandaki tek görünümü halini al-
dı. Reel #slam-Türk ve devlet algısının 
bilkuvve olandan farklıla!tı"ı, dejenere 
oldu"u kanaatini savunsam da sol-sos-
yalistler bilfiili tek veri kabul ederek 
“gerçek #slam-gerçek Türklük-gerçek 
devlet” ayrımını gözardı eder.

Sol de!i"im
Sol-sosyalizm Türkiye’nin 

#slam ve Türklük temellerine kar!ı 
Batılıla!ma ve modernle!me çabala-
rını en radikal desteklerle gerçekle!-
tirmeyi burjuva varlı"ının güçlenmesi 
pahasına içine sindirebilmi!tir.

12 Eylül sonrasında sol-sosyalizm 
sınıf çatı!ması-proleter iktidarı-devrim 
teslisine dayalı klasik tutumunu terk 
ederek kültür endüstrisinin Türkiye 
distribütörü unvanıyla Türkiye’nin 
Nomosu’na, #slam-Türk-ehli sün-
net-gaza omurgasını kırmaya yönelik 
yeni çevre yönelimle-
rini örgütleme-
ye kendi-
ni adadı. 

Feminizm, e!cinsellik, çevre, etnik, 
mezhep, kültür, federasyon talepleri si-
yasal alana ta!ındı.

Gezi sonrasında solun bu çevre 
hareketi niteli"indeki muhalefeti bil-
hassa 31 Mart seçimleri sürecinde ka-
musal alana, devlete talib olma, solun 
ana partisi CHP’yi ele geçirme, bu-
radaki ulusalcıları ve devlet merkez-
li dü!ünmeyi tasfiye etme tutumuna 
yöneldi. Gezi olayları sonucunda AK 
Parti iktidarıyla tecrübe etti"i devletin 
merkezinde yer bulma prati"ini sür-
dürmeye yöneldi neoliberal sol; ye-
ni yönetim sistemi ikili ittifakların yo-
lunu açınca hem “sistem içinde muha-
lefet” hem sol-sosyalizmi yeniden ör-
gütleme, misyonlama, yeni bir metoda 
eri!tirme çabasına da giri!ti.

CHP’yi dönü"türme
Burada ana aksı yine CHP’de ku-

ran sol-sosyalistler “CHP Kemalizmine 
yakla!ırken CHP’yi de Kemalist ulu-
salcılı"ın dı!ına çıkartmaya” çalı!ıyor-
lar. Bunu Birikim çevresi “öyle bir ey-
lem yapaca"ız ki öyle bir olay yarata-
ca"ız ki her !ey birden bire de"i!ecek” 
sözleriyle ve arayı!ıyla ifade etti.

Gezi sonrasındaki sol-sosya-
list dü!ünce ve siyasi uygulamalarda-
ki “Kemalist refleks ve nostaljilerden 
uzakta kalma” genel bir ilke olarak ye-
rini aldı. Cumhuriyet Mitingleri’nden 
ba!örtüsünün kamusal alandaki yeri-
ne kadar laikli"in, inkılaplar nostaljisi-
nin, ilericilik-gericilik retori"inin ikti-
dara yaraması, tarz-ı hayat dı!ı bir mu-
halefet arayı!ını beraberinde getirdi. 
AK Parti’nin daha çok kültürel yöne-
limlerinin ele!tirisi ve siyasi söylemi-
nin konusu yapan klasik CHP ulusal-
cılı"ı bu yakla!ımıyla hele bir de dar-
be tehditleri sözkonusu oldu"unda ik-
tidara geni! bir alan açıyordu. Belki de 
tarz-ı hayatın daha yüksek perdeden 
sistemle!tirilerek isyan konusu edilme-
si sol-sosyalist çevreyi daha da toparla-
dı; umut verdi, klasik devrimci aktiviz-
mi güncelledi.

Harç eylemleri, YÖK protestoları, 
1 Mayıs gösterileri sosyalist solun ey-
lemcili"ini domine ederken uzun AK 
Parti iktidarında Tekel i!çilerinin gös-

terileri gibi birkaç olay dı!ında genel-
likle Kemalist nostalji ve reflekslerin 
merkeze yerle!ti"i, “Cumhuriyet gidi-
yor $eriat geliyor” tarzı örümcek ka-
falı-aydınlık beyin düalizmine yansı-
yan dilin ekseninde muhalefet yapı-
lıyordu. Gezi olaylarıyla birlikte sta-
tüko hassasiyetlerinin ötesinde siste-
mik bir kar!ıtlık geli!tirildi; bunda ta-
bii Ergenekon süreci ve Kemalist nos-
talji ve ilerici-gerici ikili"iyle “askerin 
durumdan vazife çıkarmaması”nın da 
etkisi büyük.

Gezi olaylarıyla beraber artık dev-
letin güvenlik bürokrasisinin hükümet 
kar!ısına geçmeyece"i anla!ılınca oto-
matikman diktatörlük, otoriterlik, ti-
ranlık, fa!izm, “#slamcılar devlet oldu” 
muhalefetin temel argümanlarını olu!-
turdu. Sol-sosyalistler #slamcılarla sta-
tükoyu e!itleyerek adeta bütünle!tiler, 
söylem birli"i etmeye ba!ladılar. Buna 
tabii küresel geli!meler ve neolibera-
lizmin iktisadi krizinden do"an siya-
si buhranı e!lik etti; popülizm dalga-
sı Türkiye’yi açıklamaya da yardım et-
ti. Sol kolaycılık Türk toplumunu anla-
ma ve anlamlandırmada enternasyonal 
yönelimleri yeni bir uyarlamaya gö-
türdü, Trump’ın politikaları kolaylıkla 
Türkiye’deki siyasi yönelimleri açıkla-
yabiliyordu artık. Rusya’dan ABD’ye, 
Venezuella’dan Macaristan’a lider 
okumaları popülizm çuvalından çıkarı-
larak gerçekle!iyordu.

Yeni kolektivizmler
Sol-sosyalist ittifakın 2012’de bi-

tirilmesi ve sol liberallerin “trenden 
indirilmesi”, solu yeni arayı!lara it-
ti. Uzun 90’ların devamı mahiyetinde-
ki AK Parti iktidarının ilk 11 yılında 
çevredeki yönelimlerin desteklenme-
si, açılımlar sol liberal ittifakın altın 
yıllar ya!amasını, tezlerinin Erdo"an 
tarafından belirlenmesini getiriyordu; 
Gezi ile ayrılık ya!ansa da sol-sosya-
listlerin yine temel argümanları bütü-
nüyle Erdo"an’ın yapıp ettikleri üze-
rinden !ekillendi.

Sol-sosyalizm 
Türkiye’nin 

#slam ve Türklük 
temellerine kar"ı 

Batılıla"ma ve 
modernle"me 
çabalarını en 

radikal desteklerle 
gerçekle"tirmeyi 

burjuva varlı!ının 
güçlenmesi 

pahasına içine 
sindirebilmi"tir.
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Gezi’nin “dayanı!ma ve kolektivizm” ru-
hu "slamcıların devletle!mesi, güven-
lik bürokrasisinin Erdo#an’ın kont-
rolüne girmesiyle alakalı de#ildi yal-
nızca, Rojava laboratuvarında dene-
nen kolektivizm ve federatif dayanı!-

macılık Türkiye’ye de intikal ettirilmek istendi. Gezi, 
Kobani olayları, hendekler, Rojava, akademisyen bildiri-
leri ve KHK’larla yapılan tasfiyeler solu, fraksiyon kon-
formizmini erteleyerek bir araya getirdi. Tayyip Erdo#an 
Sendromu neoliberal solun, sosyalistlerin, Kemalist so-
lun bilinç dı!ını !ekillendirmeye ba!lamı!tı.

2019 yılına kadar ö#renilmi! çaresizlikle seçimler-
de galip gelmenin imkansızlı#ı kanıksanmı!tı, 7 Haziran 
seçimlerindeki koalisyon ihtimaline kar!ın bile! Gezi 
olaylarından itibaren sol-sosyalizmin gündemini, olayla-
rın entelektüel köklerine vurguları hatta felsefi e#ilimle-
ri dahi “devletle!en "slamcıların” yapıp ettiklerine göre 
!ekillendirdi; Spinoza’nın tözünden kendilik Platon’un 
Devlet’inden kolektivizm dev!irmeye kadar…

Yeni proleterya
"stihdam meselesi, ekonomik refahın getirdi-

#i standartların sa#lanamaması, maa!lı burjuva ta-
lebindeki gençler; çalı!ma hayatına atılmak isteyen, 
modernle!menin üretti#i özgürlük alanının erkek-
lerden ba#ımsızla!tırdı#ı kadınlar; prekarya; her tür 
etnik-mezhep unsurunun dı!lanmı!ı yeni solun “ye-
ni proleteryası”nı olu!turuyordu artık!

Yeni solun yeni proleteryası, yeni bir iktisadi mo-
del, tarih anlayı!ı ortaya koymuyordu, yeni sistemle be-
raber düzenin partilerine kar!ı dı!lanmı!lar hareketi 
olu!turmaya koyuluyor bir taraftan da merkezkaça u#-
ramadan siyasi ba!arıyla var olmaya çalı!ıyordu. CHP 
Kemalizmine yakla!an yeni sol aynı zamanda onu ulu-
salcı reflekslerden uzakla!tırırken 60’lardaki köklerin-
den ilham alıyor; Çetin Altan Ecevit hareketine burjuva 
revizyonizmi demi!ti, yeni solun küresel akıntıya kapıl-
ması, Millet ittifakına bel ba#laması revizyonizm ola-
rak görülmüyordu artık en radikal solda bile!

Yön’ün sosyalizmi korkulacak hareket olmaktan çı-
karması gibi Millet ittifakı da yeni solu Türkiye’ye akredi-
te etmeye çalı!ıyor. T"P’in i!levsizle!mesiyle sol !iddete yö-
nelmi!ti; yeni sol Rojava sürecinde “önleyici !iddet”i sis-
temle!tirme yoluna girmi!ti, di! geçiremeyece#ini anlayın-
ca ittifaklar döneminde “siyaset dı!ı metodları” bıraktı ya da 
erteledi bilhassa !iddetten yüz çevirdi, aktif aktüel siyase-
te yönelip Millet ittifakına ne kadar çok yıkım yaptırabilirse 
kâr belledi. Örnek gösterilen Çipras’ın devlet idaresine gelip 
Türkiye gerçe#iyle kar!ıla!ınca neredeyse Megalo "dea’cı 
pozisyona evrilmesi reel siyasetin kalıplarını me!rula!tırdı.

Yeni soyun tartı!tıkları
Yeni sol yepyeni konular, temalar, metodlar-

la görünmeye ba!ladı. Yeni solun konu çe!itlili#i ik-
tidarın politikalarıyla ba#lantılı oldu#u gibi devletin 
dı!ında kalan her meselenin sahiplenilmesiyle koo-
peratifçili#in ça#da! versiyonu kolektivizm-örgütlen-
me-dayanı!ma ba!lı#ı altında yeni bir bilinçlenmi! 
sol-sosyalist kitle in!ası, toplumu örgütlemeyle ilgili.

Küresel kapitalizme kar!ı ekolojiyi öne çeken 
eko-sosyalizm, eksik yurtta!lık, medyanın kontrolü ve 
durumu, Türk kimli#ini tartı!maya açma ve Türklük söz-
le!mesi, adalet-hukuk devleti-khk, kamu idaresi ve ba!-
kanlık sistemi, otoriterlik kavramını Freudyen izahlar ba!-
ta her tür psikoloji ve felsefi kökleriyle ele alma, utanma, 
yıkma, mimari, kutupla!tırma, çatı!ma, çete-mafya-rant 
mevzuları, feminizm ve e!cinsellik kar!ısında ailenin öne 
çıkarılmasına tepki, seküler ahlakçılıklar, do#a sorunla-
rı, geleneksel-dini ba#ları tahfif etme, devlet ve nomosu 
özellikle ahlakçılıkla gözden dü!ürme, etnik-mezhep-kül-
türel kimliklere negatif ayrımcılık yapıldı#ı söylemi, din-
dar-"slamcıların ele!tirilerini çıkarcı !efkatle kucaklama, 
gelir da#ılımı yergileri, i!sizlik, borçlanma gibi neoliberal 
krizin ülkeye yansımaları yeni bir dünya kurma paradig-
masının de#il öncelikle iktidarı dü!ürmek için örgütleme-
nin dayanakları !eklinde dile getiriliyor.

"ktidara, "slamcılara popülist ve pragmatist ele!tiriler 
getiren yeni sol, “proleteryanın i!ine yarayan ahlakidir” prag-
matizmini kendisi için uyarlar ve “devlet olan "slamcıları” 
yıkmaya yönelik her unsuru sahiplenmeyi ahlaki görür.

Kemalist simge isimlerin kilerden çıkarılıp ye-
niden kamuoyuna sunulması, bazı muhafazakar kö-
!e yazarlarının ekmek yedi#i “çocuklarımız, gençle-
rimiz elden gidiyor” feveranlarının $eriattan dönen-
ler, deizme kayan dindarlar diye sunulması, Türk 
devlet gelene#i ifadesinin acil çıkı! kapısı gibi kul-
lanılması yeni solun protokol konuları arasında.

Erkan O#ur ismi ba!ta gelmek üzere müspet du-
ru! sergileyen herkesin linçe u#ratılması da yeni solun 
ho!görüsünün sonuçlarındandır. Elbette Ayasofya’nın 
açılması ve Çamlıca, Taksim Camii de “!eriatın geldi-
#ine” ili!kin göstergelerden birini belirler.

Üçüncü ittifak
Koronavirüs salgını yeni sol materyalizmi daha da 

kuvvetlendirdi. Salgının ölüme ça#ıran sesinin yakınlı-
#ı kar!ısında deh!ete kapılan yeni sol mensupları kolekti-
vizmi, dayanı!macılı#ı örgütlerken bir anda maskeye, me-
safeye, temizli#e ça#ırmaya ba!ladı insanları; dahası yeni 
sol materyalizm a!ı üzerinden metafizik gerçekli#e bıraktı 
kendini. A!ı ve mesafe tözü, materyalizmi yeni sol anlam-
landırmaları Spinozacı ne!e ve ümidin önüne geçti.

Yeni sol Millet "ttifakı içinde yer alsa bile bünyesi-
ne yeni proletaryayı katan üçüncü bir ittifakın uç verme-
si üzerine çalı!ıyor. Millet "ttifakı içine yerle!ip CHP’ye, 
haliyle Kemalizme yakınla!ırken CHP’yi Kemalist nos-
taljiden ve ulusalcı refleksten arındırarak e!cinsel, femi-
nist, etnik-mezhep-kültür aidiyetleri, çevrecilik, prekar-
ya, kadınlar ve gençler etrafında yeni bir çevre hareke-
ti geli!tirmeyi, !iddetten uzak aktif siyasetle Türkiye’nin 
Nomosu’nu, kendilerinin kar!ısındaki zihniyeti yenilgi-
ye u#ratmanın hesabını yapıyor… Tabii "slamcıların ve 
Erdo#an’ın belirledi#i gündemleri, bilinç dı!ılarına nak-
!etti#i etkileri a!abilirlerse!      ercnyldrm1@gmail.com

YENi 
SOL
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Ercan Yıldırım / Yazar

BU YILDIZLARI 
28 !UBAT 
SÖNDÜREMED"

“Gâh olur gurbet vatan, gâhi 
vatan gurbetlenir” / Gölpınarlı

Yakın dönem Türk si-
yasi hayatının en 
önemli konularını 
sayın deseler, derini 
ve sı#ı ile; devletin, 
"mam Hatiplilerin 

önünü kesmek için getirdi#i kat sa-
yı hilesini sayarım. Dikkat ederseniz 
meseleyi siyasi hayatın en önemli ko-
nusu olarak isimlendirdik; oysa e#i-
tim sorunu olarak isimlendirmeliydik 
de#il mi? Hayır! Çünkü bu bir e#i-
tim, ö#retim sorunu de#ildi, bir siya-
si sorun idi. Daha do#rusu siyasetin 
e#itimden anlamadı#ını, her !eyi as-
keri zihniyetle çözece#ini zanneden 
kör ve inadi bakı!ı gösteren bir örnek 
idi. Sivillerin “sava! askerlere bırakı-
lamayacak kadar ciddi bir i!tir, sözü-
ne nispet edercesine  e#itim, e#itim-
cilere, sivillere bırakılmayacak kadar 
önemlidir diyen askeri zihniyetin ka-
dük kalmı! bir te!ebbüsü idi "mam 
Hatiplerin önünün kesilmesi. Çünkü 
insanın alnına konan sine#e sava! 
amacıyla ate! ettiler, sine#i vurama-
dıkları gibi, insanın da katili oldular.

Terakkiye mani mi?
Aslında bu te!ebbüs yeni de-

#ildi. Usul ve üslup farklı olsa da 28 
$ubat sürecinde en travmatik örne-
#i ya!ansa da din-devlet ili!kisindeki 
çatı!ma, buna devlet-millet çatı!ma-
sı da denilebilir, 1924’ten sonra ale-
niyete döküldü. Bunun gerisinde ön-
celeri, ilim adamları, gazeteciler, ba-
zı okumu! yazmı!lar arasında cere-
yan eden “"slam terakkiye manidir.” 
anlayı!ından do#an çatı!ma vardır. 
Osmanlı Devleti’nin yıkılı!ını bu ça-
tı!maya ba#layan oryantalist söylem, 
içeride de taraftar bulmakta gecikme-
di ve yerli oryantalistler de Batı’daki 
din-bilim çatı!ması sanki "slam’da da 
varmı! gibi iddia ve ithamda bulun-
dular. "slam bu iddia ve ithamı kesin 
bir dil ile reddetti. "!te "mam Hatipler 
bu iddia ve ithamın hem reddedili!i 
hem o zümreye verilmi! bir cevap ol-
du. Din ile bilimi özellikle çatı!tırmak 
isteyen ve geri kalmı!lı#ın faturasını 
dine ve dindarlara kesmek isteyenlere 
“Hayır, yanlı! biliyor, yanlı! yönlen-
diriyorsunuz, i!te fen bilimleri, fizik, 
kimya, matematik, biyoloji, co#rafya 
i!te onun yanı ba!ında sosyal bilimler 
sosyoloji, psikoloji, tarih, edebiyat ve 
de dini ilimler olarak Kur’anı Kerim, 
siyer, fıkıh, kelam dendi ve memle-
kete bir çıkı! yolu gösterildi. Hatta bir 
adım daha atıldı –ki bu nokta kendi 
aramızda ba!ka bir tartı!manın fitili-
ni ate!lemi!tir- maddeci zihniyetin fen 
bilimleri vasıtasıyla yaymak istedik-
leri ateizm, deizm, dinsizlik gibi itika-
di iddialar bu kez aynı bilimlerden ha-
reketle “çürütüldü”, Varlık/Tanrı ispa-
tı kar!ı cevap olarak yeti!tirildi ki bu 
kar!ı argüman "mam Hatip müfredatı 
ile mümkün olmu!tur.    

Milletin talebi de"i!medi
Bu kez, “fakat siz kızları okut-

muyor, cahil bırakıyorsunuz, onla-

rı kafesin ardına koydunuz” diyerek 
ba!ka bir ithama giri!tiler. Türk mil-
leti buna da cevap verdi; ben hem 
modern, be!eri bilimleri okutaca#ım 
hem dini ilimleri, deyip kız çocukla-
rını "mam Hatiplere göndererek bu 
iddiayı da bo!a çıkardı.

Nasıl olsa ba!aramazlar; mil-
let gelece#i meçhul, üniversite saha-
sı sınırlı bir okula ra#bet etmez; bizim 
özel okullarımız, kolejlerimizle ba! 
edemezler, bırakalım biraz oyalasınlar 
dediler. Azcık göz yumdular. Baktılar 
ki milletin talebi de#i!miyor, millet 
de bu kez "mam Hatiplerin Anadolu 
kısmını açtı. Açmakla kalmadı 
1994’ten itibaren üst üste 1997’ye ka-
dar Ö#renci Yerle!tirme Sınavı’nda 
Türkiye birincilerini çıkardı. Tabiri ca-
izse Müslümanlar kuyru#u kıpırdattı-
lar ve olanlar bundan sonra oldu.

Fıkraya göre; adamın biri; ar-
kada!ına ‘Evde nasıl vakit geçiriyor-
sun’ der o da ‘Köpe#imle poker oy-
nayarak” diye cevap verir. Nasıl oyu-
nu kazanabiliyor musun, sorusunu 
da ‘Hem de nasıl, hep ben kazanı-
yorum” diye cevaplar. ‘O zaman hi-
le yapıyorsun’ diye itiraz edince, ku-
marbaz arkada!ı !öyle der: ‘Hayır, 
hile yapmıyorum; köpek eline iyi ka-
#ıt gelince gayriihtiyari kuyru#u-
nu oynatıyor. O zaman anlıyorum ki 
elinde iyi ka#ıt var, hemen hamlemi 
yapıyorum’ diye cevap verir.

Bu ba!arılar ister istemez "mam 
Hatipleri görünür kıldı bu yükseli! 
ve o zamanlar devlette mayalanmaya 
çalı!an FETÖ ve FETÖCÜ zihniyet-
le birlikte, Kemalist, jakoben zihniye-
tin dikkatinden de kaçmadı. FETÖ, 
"mam Hatiplerin bu ba!arısını göl-
gelemek, özel okul ve dershanelerin-
deki ki!ileri daha ba!arılı göstermek 
için soruları çaldı, FG soruları ve ce-
vapları rüyada görmü!, i!te !unlar, 
deyip kendi naylon ba!arıları ile göz 
boyadılar, hem devletin içine ajan-
larını yerle!tirdiler hem "mam Hatip 
okullarının önünü kesmek istediler.

Ba!arı göze batmı!tı. Bu yıllar-
da (1995) Refah Partisi’nin seçim-
lerden birinci parti olarak çıkması ve 
DYP ile hükûmet kurması da sosyal, 
ekonomik olaylara de#il; tamamen 
"mam Hatiplere mal edildi, sonraki 
seçimlerde RP’nin tek ba!ına iktidar 
olaca#ı korkusu da eklenince, halka 
ve RP’ye bir cezalandırma vesilesi 
arandı ve bulundu : "mam Hatiplerin 
önünü kesmek, ba! örtüsünü yasak-
lamak ve di#er 28 $ubat kararları…

Zulme kılıf arayı!ları
Böylece hem RP’yi cezalan-

dırmı! olacaklardı hem de yükse-
len "slamcı anlayı!ın önünü kese-
ceklerdi.

Bilindi#i gibi katsayı de#i!ik-
li#i, kız ö#rencilerin ve ö#retmenle-
rin ba! örtüsü ile derslere girmeleri-
nin engellenmesi, ba!örtüsünün di-
#er bütün kurumlara yayılması bun-
dan sonra gelen çaresiz sistemin uy-
gulamaları oldu. Ortaokuldan son-
raki e#itim, iste#e ba#lı iken zorun-
lu hale getirildi.  Bu arada “"slam’da 
ba! örtüsü diye bir !ey yoktur, ba!la-

rını örtmeyenler Müslüman de#il mi, 
namuslu olmak için örtü !art mı, be-
nim anam da hacı, kızlar imam mı 
olacak, ba!ı örtülü olarak ameliya-
ta girmek hijyen kurallarına aykırı, 
ba! örtüsüne kar!ı de#iliz fakat siya-
si simge olmasına kar!ıyız, örtü yeri-
ne türban kullanılsın, ba!larını örten 
kızlar daha re!it de#il, bunlar bir yer-
lerden para filan alıyorlar, siz genç 
kızlara yakı!mıyor, ikna odaları vs.” 
gibi akla ziyan uygulamalar, gerek-
çeler ve zırvalarla bu zulme kılıf uy-
durmaya çalı!tılar.      

"!te tam burada birçok !ey oldu. 
Mitingler  düzenlendi, Eyüp Sultan’da 
sabah namazı ve toplu dualar, el ele 
tutu!ma eylemleri Türkiye’yi salladı.

“Siyasi hayatıma mal olsa 
da” söylemi askeri söylemle bulu!-
tu ve ö#rencilerden bazıları  "mam 
Hatipleri terk etmedi, bazıları açık  li-
selere geçti (daha sonra sistem bu yo-
lu da kapattı) bazıları okullarını bırak-
tı, bazıları peruk taktı, saçlarını kazıttı.

Bu arada ÖNDER olarak bi-
linen "mam Hatipliler Derne#i 
de bir çıkı! yolu aradı ve buldu. 
“Bu Yıldızlar Sönmesin” adı al-
tında ba!layan bir seferberlikti bu. 
Türkiye’deki sınavlarda derece al-
masına ra#men katsayı oyunu ile bir 
üniversiteye yerle!emeyen, ba! örtü-
leri ile okumak isteyen kızlar ba!ta 
olmak üzere ba!arılı olanları yurt dı-
!ına ta!ıyıp tahsillerini orada tamam-
latmak projesi.

Sümeyye Ertekin Yıldız’ın 
hazırladı#ı, ÖNDER’in yayın-
ladı#ı “WONDER 28 $ubat’ın 
Söndüremedi#i Yıldızlar” i!te bu se-
rencamı anlatıyor.

Yukarıda özet olarak geçti-
#imiz yıllarda bir Ankara’da bir 
"HL’de ö#retmendim. Bir "mam 
Hatip lisesi mezunu olarak (1976-83, 
Aydın-Çine "HL) talebelerimizin ya-
!adıkları o sıkıntılı dönemde elimiz-
den gelen bütün gayreti gösterdik. 
Kitapta anlatılan ba!arılı kız talebe-
lerimizden bazılarını da ÖNDER’in 
bu hizmetine yönlendirdim.

Bizim de "HL’ne ba!ladı#ı-
mız günlerde sıkıntılarımız oldu. 
"lk mezunu olaca#ımız okulumu-
zun binası, kütüphanemiz, laboratu-
varımız yoktu, çok iyi hatırlıyorum, 
okulda mikroskopumuz olmadı#ı 
için Kız Meslek Lisesine gitmi!tik. 
Ö#retmenler ba!ka okullardan üc-
retli olarak geliyordu. Kültür dersle-
ri hocalarımızın bir ço#u "HL’ni be-
nimsememi!ti, bizleri te!vik edece-
#ine, üniversiteye giremeyece#imizi 
söyler, zeki talebeleri de bu okulun 
gelece#i yok, sen !u liseye git, diye-
rek talebeleri ba!ka okullara yönlen-
dirirdi. Kırk altı ki!i ile ba!layan yol-
culuk, 21 ki!i ile bitti bundan do-
layı. Biz psikolojik baskı gördük. 
Fakat vazgeçmedik, kimli#imize, ai-
diyet duygumuza, misyonumuza sa-
hip çıktık.

WONDER talebelerini de ay-
nı !uurda buldum ve onların da ma-
ceraları benzer sulardan geçiyor. 
Aldıkları puanlar normalde devlet 
üniversiteleri için yeterli, hatta burslu 

olarak kabul edilecek durumda iken, 
katsayı da#ı birçok talebeyi çaresiz 
bırakıyor. Özel üniversitelere yetecek 
paraları olmadı#ı gibi ba! örtüsüne 
uzanan o me!’um eli orada da kar!ı-
larında buluyorlar.  

#lim için hicret
Tek çare vardır. Hicret etmek. 

"lim u#runa hicret. Ba!örtüsünü, 
Müslüman onurunu korumak 
Allah’ın emrini yerine getirmek için 
çıkılan bu yolculu#un benim lüga-
timde iki adı var: Hicret ve cihad.

Kitaptan ö#reniyoruz ki talebe-
leri Viyana’da oteller, sıcak sular, ha-
zır yemekler, ula!ım kolaylı#ı, ho!â-
mediler beklemiyor. Onları gurbet-
te büyük bir psikolojik yıkıntı, trav-
malar, aile hasreti, yabancılık, ba!a-
ramama korkusu, gözlere ya! olarak 
yansıyan duygu yo#unlu#u bekliyor. 
Yılgınlıklar bazen gelip çörekleni-
yor. Fakat iman, ta!tan su çıkarır der-
ler. Allah’ın yardımı zaten böyle za-
manlarda gelmez mi? Bir gayret ı!ı-
#ı, bir var olu! mücadelesi ile herkes 
elini ta!ın altına koyuyor. Kiralanan 
üçüncü sınıf evler badana boyadan 
geçiriliyor, kız, erkek talebeler temiz-
lik, yemek yapma, bula!ık, ranzala-
rı monte etmeden tutunuz yeni ge-
lenlere mihmandarlık yapmaya ka-
dar bütün külfetleri nimet haline ge-
tiriyorlar. Viyana’da i!çi olarak çalı-
!an ailelerin çocuklarına da el atıyor-
lar, onlara da kimlik kazandırıyorlar, 
yeni hedefler gösteriyorlar. Dernekler, 
kulüpler kuruluyor, radyolarla yayı-
na ba!lıyorlar, yurt dı!ına Balkanlara, 
Bosna’ya, Bulgaristan’a hizmete ko-
!uyorlar, Kültür Evleri, Karz-ı Hasen 
Derne#i, Kubbealtı Çocuk Kulübü, 
"HBZ vs. isimlerle kurum haline ge-
liyorlar. Bazıları dil sınavını do#ru-
dan veriyor bazıları yeniden ba!lıyor. 
Bölümlerinin en ba!arılı talebeleri ha-
line geliyorlar, yüksek lisans, doktora 
payesi alıyor birço#u. Fakültelerinde 
profesör olarak kalanlar oldu#u gibi 
Türkiye’ye gelip hizmetini memleke-
tine getirenler de var aralarında. Mum 
dibine ı!ık veriyor. Bu arada gurbet-
te, talebe gözüyle Ramazan nasıl olur, 
bayramlar nasıl ya!anır, dayanı!malar, 
bir aradalıklar önce arkada!lı#a sonra 
evlili#e nasıl dönü!ür, bütün insanlık 
hallerine !ahit oluyorsunuz.

$airin “Gâh olur gurbet vatan, 
gâhi vatan gurbetlenir” dedi#i hal ta-
hakkuk ediyor böylece.

Bu kitap, yakın trajik tarihimi-
zin bir iz dü!ümü. Bir vefa aynı za-
manda. Sönmeyece#iz, söndürme-
yece#iz, söndüremeyeceksiniz diyen 
bir mücadele yolu.

Kıtlıkta verilen lokma unutul-
maz deyip, ister talebe olsun ister 
dernek yöneticisi, ister burs yolu ile 
destek versin, ister misafir hoca ola-
rak gidip ders verme !eklinde olsun 
çorbaya tuz ta!ıyan, elini ta!ın altına 
koyan herkese te!ekkür borçluyuz. 
Aslında bu borcu gerilere ta ba!lan-
gıca götürmek lazım. Mesela, Prof. 
$evket Ra!it Hatipo#lu’nun Milli 
E#itim Bakanı oldu#u dönemde, 
partisi ve "smet "nönü ile çatı!ma-

yı da göze alarak ilgililere gizli giz-
li haber verip Kayseri "mam Hatip 
Okulunun açılı!ına, Ba#larba!ın’da 
Yüksek "slam Enstitüsünün arsası-
nın temini ve açılı!ının sa#lanmasın-
da yürüttü#ü mücadele bu türden bir 
!eydir. Söz buraya gelmi!ken sorma-
dan geçmeyelim. Bizin "mam Hatip 
Liselerinden birinin adı niçin $evket 
Ra!it Hatipo#lu "mam Hatip Lisesi 
de#il? ÖNDER bu merhum için bir 
oturum düzenleyip bir anma toplan-
tısı yapamaz mı? Bu bahs-i di#eri 
burada bırakıp geçiyorum.    

Bir vefa adına, kıtlık zamanda 
lokma verenleri kayda geçirmem lâ-
zım:  Önder Ba!kanı "brahim Solmaz, 
Hikmet Tekiro#lu, Yusuf Ziyaeddin 
Sula, Sabri Ota#, "lhan Geridönmez, 
merhum Ahmet $i!man, Ahmet 
Lütfi Akku!, "srafil Kı!la, Zekeriya 
Karaman, Dursun Uyar, Turgut 
Gençal, Osman Kaan,  Ali Osman 
Ku!akçı, Faik Tanrıkulu, Bu isim-
ler içinde özellikle bir ailenin, Yusuf 
Kara-Nadire Kara çiftinin hizmet-
leri üzerinde ayrıca durmak gere-
kir. (Sizler ne mübarek insanlarsınız ! 
Allah razı olsun sizlerden!) Öncelikle 
bir itimat sorunu olu!uyor anne ba-
balarda ister istemez. Önce onla-
rın ikna edilmesi gerekiyor. Sonra da 
Viyana’da onlara annelik, babalık ya-
pacak birileri lazım. Kara ailesi bu i!i 
üstleniyor ve sadece anne-baba de#il, 
abla, teyze, pedegog, a!çı, temizlikçi, 
artık ne yapmak gerekiyorsa o rolle-
ri üstleniyorlar ve talebelerin üzerinde 
kendi çocukları gibi titizleniyorlar.  

Bu kitap bize aynı zamanda 
!unları da söyledi: Gelece#i in!a et-
mek istiyorsak bunun yolunun fe-
dakârlıktan, sehavetten, îsardan, ci-
hattan, hicretten geçti#ini bilmeliyiz.

El-emin insanlar
Bu ülkede memleketine ihanet 

eden, halkın maddesini ve mânâsını 
sömüren, istismar eden hainlere kar-
!ı mutlaka özü, sözüne uygun, el-e-
min insanlar da vardır, bulunur; ve 
ÖNDER böyle bir anlayı!ın teces-
süm etmi! halidir.

Son olarak !unu söylemem ge-
rek. Kitabı okurken zaman zaman zih-
nimi gölgeleyen bir dü!ünce oldu bu. 
$undan emin olunuz ki bir !ey ima ve 
ihsas etmiyorum. Çünkü böyle bir bilgi 
sahibi de#ilim. Sadece hadisi !erifteki 
“vehen” kavramına dikkat çekiyorum.  

Yukarıda WONDER vasıtasıy-
la tahsilini tamamlayan, i!, e!, a! sahibi 
olan yüzlerce karde!imiz, acaba !imdi 
ne yapıyor? Geldikleri yeri, yürüdükleri 
yolu unutmamı!lardır ve her daim aynı  
mücadele ve mücahede ruhunu ta!ıyor-
lardır in!allah diye dua ediyorum.

Ve buraya yazıyorum.
Köpeklerin havlaması yıldızlara 

zarar vermez. Nitekim veremediler ve 
bu yıldızlar sönmedi, söndüremedi-
ler. Bize dü!en; daha çok ı!ık verme-
si için yıldızları hep yüksekte tutmak 
ve ço#altmaktır.  "mam Hatipler bu 
memleket için bir nimet, bir fırsat, dö-
nüp dola!ıp varılacak yerdir. Ne mut-
lu bu !uuru ya!ayan ve ya!atanlara! 

yesilkamil63@hotmail.com

Kâmil Ye!il
Yazar

ÖNDER, 28 $ubat döneminde Türkiye’deki sınavlarda derece almasına ra#men katsayı oyunu ile 
bir üniversiteye yerle!emeyenleri yurt dı!ında okutma projesi ba!latmı!tı. Sümeyye Ertekin Yıldız’ın 

hazırladı#ı, “WONDER 28 $ubat’ın Söndüremedi#i Yıldızlar” kitabı i!te bu serencamı anlatıyor.
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