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İslâmî Modelin İnşâsı İçin Yeni Bir “Dil” Oluşturmak

Ümran bu sayısında, günümüz Müslümanlarının bizce en temel 
sorununu müzakere ve münazaraya açıyor: En genel anlamda 
Müslümanca bir hayat tarzını ifade eden “İslâmî moder’i bu
güne taşıyıp ‘yeniden’ iıışâ etmenin imkânları nelerdir ve bu 
modelin ihyâ ve inşâsına öncülük edecek kadrolar nasıl bir “ik 
tidar dili” geliştirmelidir?
“Kurbân ahlâkı*' ile ahlâklanmaları gereken Müslümanlar, “öl
çülü, dengeli, âdil ve mutedil’' bir öncüler topluluğu demek olan 
“vasat ümmet”i(2/143) hem oluşturmak hem de bir model ola
rak insanlığa sunmak zorundadırlar. Yine Müslümanlar, insan
lığa “şâhidlik: örneklik” etme misyonuna sahip “vasat ümmet” 
modelinin yeniden inşâsını mümkün kılacak bir kâl, hâl ve 
e f  âl “dili” geliştimıek zorundadırlar.
İşbu zaruret, bize, İslâm’ı bir “yaşajna biçim i” olarak bugün na
sıl ikâme edeceğimizin imkânlarını ve dilini tartışma, araştırma 
ve oluşturma görevini yüklüyor.
Bu çerçevede Ümran, yetkin kalemlerin kapsamlı ve derinlikli 
makalelerini içeren “kapak” dosyasına ilâveten, ayrıca görüşle
rine başvurulan Müslüman fikir ve hareket adamlarının cevap
larından oluşan bir de “soruşturma” dosyası sunuyor. Kapak 
dosyasında yazarlarımız “model” ve “dil” meselesini çeşitli açı
lardan irdelerken, soruşturma bölümünde L/mran’ın konuya iliş- 
küı “soru”sunu tartışıyorlar. Gelecek sayımızda da sürdüreceği
miz bu tartışmaya, cevabî yazıları ve makaleleriyle katkıda bu
lunanlara şükranlarımızı sunarken; sayın Yasin Aktay, Abdur
rahman Arslan, Mustafa Aydın, Muharrem Balcı, Dilaver 
Demirağ, Raşid el-Gannûşî, Mustafa İslamoğlu, Hayri Kırba- 
şoğlu, Mustafa Tekin, Necmettin Turinay, Hazma Türkmen, 
Abdullah Yıldız ve diğerlerinin metinlerine Haziran sayımızda 
yer vereceğimizi hatırlatmalıyız.
Umran’ın gündeme ilişkin sayfalarında; Irak’ın işgalini müte
akip bölgede yaşanması muhtemel gelişmeler ve İslâm ümmeti
nin durumu tahlil ediliyor: Yıldınm Canoğlu, D. Mehmet Do- 

■ ğan ve Fihstİnli yazar Münir Şefik’̂ in bu minvaldeki yazılarlT 
Mustafa Miyasoğlu, M. Nadir Onay ve Kani Torun’un sava
şın farklı boyutlarına vurgu yapan yorumlarıyla tamamlanıyor. 
Ayrıca, Mesut Karaşahan’ın Filistin direnişine yeni bir ‘anlam’ 
katan R achel olayı bağlamındaki nefis makalesi ile Fehmi Hu- 
veydi’nin ABD’deki Siyonist lobiye ışık tutan incelemesi son 
zamanlarda meydana gelen hadiseleri anlama ve anlamlandır
mamıza yardımcı oluyor.
Kültür-Sanat bölümümüz; Hasanali Yıldınm’ın “sanat/çı”, İh- 
san Kabil’in “film festivali”, Caner Doğan’ın “çocuk” konuları
na ilişkin tahlil ve tasvir yazılarına ek olarak “uyku tulumları' 
m seccade” yapıp yola çıkan çağdaş seyyahlar Murat Çelik ve 
Haldun Arslancan’ın ilginç gezi notlarıyla zenginleşiyor. Bilgi
v& f ık r a  v p n i i la v p ip r y a p a r \  y{JTIc ım n in r  \ 7P n ^ n n -

daki tebessüm’ sayfalarımızdan sonra bu ayın ‘ek’inde İzmirli İs
mail Hakkı’nın İslâm Devleti konulu belgesel metni yer alıyor. 
Yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla.
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Ahmed Ağırakça: Tarih profesörü.
M. Ahbas Apaydın: Hukukçu, İslam 

düşüııcesi üzerine çalışıyor.
Mustafa Aydın: Sosyal teorisyen.
Ertuğrul Bayramoğlu: Eğitimci, ta
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Murat Mergen; İslâm ahlakı i'ızerine 
çalışıyor.

Mustafa Miyasoğlu: Şair, edip, hika
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Tashih: Geçen sayıda yazısını 
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felsefe ve tasavvuf üzerine çalışıyor.

Ümran. Mayıs • 2003 3



İ Ş G A L  S O N R A S I  I R A K  / İ S L Â M  D Ü N Y A S I

UYANAN BİR ÜMMETİN 
BÜYÜK VE UZUN YÜRÜYÜŞÜ

YILDIRIM CANOÖLU

“Bi?; si?T, insanlara §ahid ve öm ek  olmanız için  
mutedil, adil ve seçkin  bir ümmet k ıld ık ..’’ (2/143)

E
7 İlerini ve kollarını sallaya- 

rak Irak'ı işgal edecekleri-
ni ve Irak halkı tarafından 

çiçeklerle karşılanacaklarını 
bekleyen işgalciler, büyük bir ha- 
yal kırıklığına uğramışlardı. Bıra
kın halkın onlara çiçek vermesi
ni, bizzat halk işgale karşı çıkıp 
direniş göstermişti.. Irak’ta 
ABD-Ingiltere’nin giriştiği işgal 
hareketi, Fao, Umr Kasr, Nasıri- 
ye, Basra, Necef, Kerbela'da bü
yük bir direnişle karşılaşmıştı. İş
galciler, Irak yönetiminin aslî 
kuvvetleri olarak kabul edilen 
Cumhuriyet muhafızları, feda
iler, milisler ile karşılaşmadan, 
rivayetlere göre, çok ciddi kayıp
lar vermişlerdi.

Bağdat, Musul, Kerkük ve 
Kerbela'da çok güçlü bir savun
ma ile karşı karşıya kalacakları 
ve işgalcilerin çok daha büyük 
kayıplar vereceğine kesin gözüy
le bakılmaktaydı. İntihar saldırı
larının yaygınlaşması, işgalcileri 
paniğe sürüklemekteydi. Halkın 
bu güçlü direnişine bir de gene
ral çölün karşı taarmzu eklenin
ce işgalciler şaşırmışlar ve de iş
gal hareketine ara verme kararı 
almışlardı. Bağdat’a doğru yürü
yen işgalciler, işgal harekatını bir

haftalığına askıya almak zorunda 
kalmışlardı. Kara harekatının 1 
hafta durdurulmasından sonraki 
süreçte, Irak’ta neler olduğu he
nüz bilinmemektedir. Ancak bu 
sürecin sonunda Irak yönetimi, 
tüm ordusu ile birlikte hiçbir 
ciddi direniş göstermeden orta^ 
dan kaybolmuştur. Bunun ne
deni zamanla anlaşılacaktır.

Saddam'm kuvvetlerinin di
reniş göstermemesinde, iki ihti
malden bahsedilebilir: Birincisi, 
Saddam'ın ABD ile pazarlık ya
parak Irak'ı sattığıdır. İkincisi 
ise, teknolojik üstünlüğü olma
yan Irak'ın ABD kuvvetlerini şe
hir merkezlerine çekerek gele
cekte gerilla savaşı yapma gibi 
bir stratejiyi benimsemiş olmala
rıdır.

Bu çalışmada bu konu tartışı
lacak ve bundan sonraki süreçte 
Müslümanların bazı hassas nok
talara dikkatleri çekilecektir.

Çirkin Amerikahyı Tanımak

Eğer Saddam ve kadrosu birinci 
yolu benimseyip Irak’ı satmışlar
sa, bunun, başlangıçta İslam 
dünyasında ciddi bir zihinsel kı
rılmaya neden olabileceği söyle

nebilir. Büyük bir moral bozuk
luğu meydana gelebilir. Gariptir 
ki Müslüman bir dünya; Saddam 
ve ekibinden Iran-Irak savaşın
dan ve daha sonraki gerek Kürt- 
lere ve gerekse Şiilere karşı kim
yasal silah kullanarak yaptığı 
katliamlardan ve de yönetimi sü
resince Müslümanlara uyguladığı 
baskıdan dolayı nefret etmiş ol
malarına rağmen; bu savaşta 
A BD ’ye karşı Saddam'm zafer 
kazanmasını arzu etmişlerdir. 
Karşılaşılan bu ilginç durumun 
psikolojik alt yapısında, ABD 
ye duyulan öfke, kin ve nefre
tin Saddam'dan çok daha ileri 
düzeyde olmuş olması yatar.

ABD’nin İslam dünyasını hor 
ve hakir görmesi, devamlı aşağı
laması böyle bir psikolojik zemi
ni hazırlamıştır. Burada çok 
önemli olan nokta; A BD ’nin 
bir zamanlar Müslüman’ın ka- 
fasında hicret edilmesi düşünü- 
len(!), gıpta edilen, saygı ve 
sevgi duyulan bir ülke olmak
tan çıkmış olmasıdır. İslam 
dünyasının zihinsel arka pla
nında batıya duyulan özlem ve 
hayranlık, bu gün kin, nefret 
ve korkuya dönüşmüştür. Bu 
yeni bir sürecin başlangıcıdır.

Bush, ‘bunlar bizim yaşam 
tarzımıza karşılar’ diyerek başlat
tığı yeni haçlı seferi ile. Batı 
dünyasının son yüzyıllık dönem
de inşa edip kutsadığı, adeta put
laştırdığı tüm kurum ve kavram
ları yıkmakla kalmamış; batı dü
şünce sisteminin ana yapısında 
yer alan adaletsizliği, güçlü ol
manın haklı olduğu gibi bir anla
yışı ve sömürgeci zihniyeti de 
teşhir etmiştir.

İslam coğrafyasında son 75 
yılda yetişmiş olan nesiller, ba-
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tıyı hiç bu kadar yakından ta
nıyamamış ve anlama fırsatı bu
lamamışlardır. İslam coğrafya
sındaki her inançtan insanın 
Çirkin Amerikalının çirkin yü
zünü görebilmiş olması çok 
önemli bir olgudur. İşgal hare
ketinin farklı düşünce mensup
larının oluşturduğu ortak plat- 
formlarca protesto edilmiş olma
sı, bunun çok önemli bir göster
gesi olarak değerlendirilebilir. 
A B D  ve Batı hayranlığının 
Irak savaşı ile birlikte Müslü
man’ın zihninde yıkılmış olma
sı, bu savaşın çok önemli bir 
sonucudur. Müslüman’ın zihni 
dünyasında bu anlamda meyda
na gelen kırılma, yeni bir bilinç
lenme sürecinin başlangıcıdır.

Müslüman dünyada genel bir 
sarsıntı vuku bulmuş olmakla be
raber, asıl zihni kırılma, batı ve 
A BD  hayranı liberal, küresel- 
leşmeci entelektüellerle, bü
rokratlarda ve daha üst yöne
timlerde meydana gelmiştir. 
Gerekçesi olmayan, hiçbir meş
ruiyet taşımayan bir savaşta, si
villerin hedef seçilmesi ve be
beklerin öldürülmesi bir türlü bu 
insanlar tarafından izah edile
memektedir. O nedenle bu ke
simlerin girdiği psikolojik buna
lım çok daha şiddetli olmuştur. 
Bu zihni çalkantı ortamında İs
lam coğrafyasında ‘B en ’ ve 
‘Ö teki’ kavramları çok tartışıla
cak ve sorgulanacaktır. Dini has
sasiyetleri yüksek olanların bu 
sürece çok iyi hazırlanmaları ge
rekir.

İşbirlikçi Yönetimlerin 
Uykusu Kaçacak

^ e r Saddam ve- 
hayatlarına karşı Irak’ı satma 
yolunu benimsemişlerse; bu
nun bir başka açıdan ümmetin

r

uyanışına katkısı olmaktadır. 
Tüm işbirlikçiler, ülkelerini ve 
kendi taraftarlarım satarlar tar- 
zmdaki bir gerçek, çok çarpıcı 
bir şekilde bir kez daha ispat
lanmış olmaktadır. Dolayısıyla 
A BD  yanlısı, işbirlikçi yöne
timlere destek verenler, çok 
ciddi bir güven bunalımı içine 
yuvarlanacaklardır. Irak sava
şında İslam dünyasının başında 
A BD  desteği ile ayakta duran 
yönetimlerin hiçbir şey yapma
mış olmaları, bu duyguyu daha 
da kuvvetlendirecek ve yakın 
bir zamanda bu coğrafya içinde
ki yönetimlere karşı çok ciddi 
tavır alma başlayacaktır. Kral
lar ve diktatörler bundan sonra 
rahat uyku uyuyamayacaklar
dır.

Bağımsızlık ve Özgürlük
Mücadelesinde inisiyatif 

Müslümanlarda

Bugün Irak’ta ‘Ne Saddam Ne 
Amerika Yaşasın İslam’ diyerek 
yapılan yürüyüşler, yeni bir dö-

vermektedir. ABD’nin başlattığı 
bu haksız savaş, İslam dünyasın
da ki tüm mezhep ve etnik un

surları bütünleşmeye zorlamak
tadır. Müslüman uyanışın 
önündeki en ciddi engel olan 
Batı işbirlikçisi yönetimlerin, 
ABD tarafından yıkılması ile 
İslam’a ve Müslüman dünyaya 
büyük bir hizmet edilmiştir. İs
lam coğrafyasında verilecek ba
ğımsızlık savaşlarında veya 
ABD’ye karşı girişilecek müca
delelerdeki önderlikte inisiyatif, 
bizzat Müslümanların eline geç
miş olacaktır. Bundan sonra İs
lam'ı kimliğe sahip olmayan hiç
bir hareket, İslam dünyasında 
neşvünema bulamayacaktır. 
Kendisini besleyecek ne bir ik- 
lim, ne de bir toprak var olacak
tır.

ABD ve Batı dünyası, kade
rin ilginç bir tecellisi olarak geç
mişte yaptıkları bir hatayı, bir 
kez daha tekrarlamışlardır. 70’li 
yılların sonuna doğru Filistin’in 
bağımsızlığı için mücadele veren 
FKÖ gibi örgütlerin mensubu 
4000-5000 civarındaki gerilla 
grubu, gemilere bindirilip sürgü
ne gönderilmişti. Böylelikle İsra- 

initusağlanabil 
ği ve İsrail’e dikensiz bir gül 
bahçesi ikram edilebileceği dü
şünülmüştü. Ancak beklenen ol
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mamış sürgüne gönderilen 
Marksist hareketin bıraktığı 
boşluk, İslâmî bir diıeniş hareke
ti ortaya çıkması ile dolduml- 
muştu. O günden sonra İsrail’e 
karşı verilen mücadelede inisiya- 
tif, Müslüman direnişçilerin eli' 
ne geçmiştir. İsrail çok güçlü bir 
direnişle karşılaşmıştır. Bunun 
üzerine sürgüne gönderdikleri 
gerillaları geri getirip Filistin 
özerk bölgesini inşa etmek zo- 
runda kalmışlardır. Yaser Arafat, 
tekrar Filistin mücadelesinin 
meşru lideri olarak kabul edilmiş 
ve Filistinlilere bazı haklar ta
nınmıştır. Zaman geçtikçe ve İs
rail yayılmacı emellerini gerçek
leştirmek için işgal hareketinde 
bulundukça mücadele gene sert
leşmiştir. Ancak aşırı kuvvet 
dengesizliğinin meydana getirdi
ği psikoloji, Sovyetlerin çökmesi 
ve batının neredeyse bir bütün 
olarak İsrail’in yanında yer alma
sı sonucunda Filistinliler İslâmî 
bir kimlik kazanmaya başlamış 
ve hareket gittikçe İslamlaşmış- 
tır. Marksist bir hareketin lider
leri bile zamanla bundan etkile
nip eskiye nazaran dindarlaşmış- 
lardır.

İşte bugün Irak’ta da olacak 
olan budur. İslam coğrafyasında 
şehitlerin kanları ile beslenen 
topraklarda her şey, aslına rücu 
etme eğilimi göstermekte ve do
ğal olarak İslâmî kimlik ön pla
na çıkmaktadır. İran’daki devri
mi engellemek için ABD ile iş
birliği yapan Saddam gibi birinin 
ABD’ye karşı verdiği mücadele
de Irak bayrağına ‘Allahü Ek- 
ber’ ibaresini ekletmesinin anla
mı da budur. Kendisinin namaz 
kılması ve üst düzey kadrosunun 
camilerde namaza gitmeleri, 
hangi niyetle yapılırsa yapılsın, 
İslam coğrafyasında İslâmî uya
nışın ne derece etkin bir noktaya

ulaştığının bir göstergesi olarak 
değerlendirilmelidir. Artık bun
dan böyle İslam coğrafyası, bir 
ümmetin uyanışına ve tarih 
sahnesine özne olarak aktif bir 
şekilde dönüşüne şahit olacak
tır. Saddam’ın birinci ihtimal 
çerçevesinde direnmemiş olma
sı, bu boyutuyla bir kayıp değil 
bir kazanç olmuştur. Saddam’ın 
çekilmiş olması, Müslüman Irak 
halkının teslim olduğu anlamına 
gelmemektedir. Nitekim Irak 
halkı büyük bir sezgiyle ortaya 
çıkabilecek boşluğu, ‘Ne Sad
dam Ne Amerika Yaşasın İs
lam’ diyerek doldurmuştur. Pat
ronu ile işbirlikçisini aynı kefeye 
koyma basiretini göstermiştir.

İşbirlikçi Tehlike

Eğer Saddam işbirliği yolunu se
çerek Irak’ı ve İraklıları satmış 
ise, o taktirde dikkat edilmesi ge- 
reken bir tehlike; Saddam'ın sa
vaşa iştirak etmemiş olan kuv
vetlerinin, bu dönemde ABD ile 
işbirliği yaparak işgalcilerin gü
dümünde yeni bir işbirlikçi yö
netimin daha hızlı ve etkin bir 
şekilde kurulmasına katkıda bu
lunmasıdır. Zaten işgalcilerle iş

birliği içinde olanlar vardı, şim
di de bunlara Saddam’ın organi
ze, savaşa iştirak etmemiş güçleri 
eklenmiş olacaktır. Bu durumda 
işgalcilere karşı verilecek olan 
kurtuluş savaşı, bir iç savaşla be
raber yürütülecek demektir. İrak 
halkının bu oyuna gelip gelme
yeceğini bilmiyoruz. Saddam ve 
A BD 'nin neden olduğu bunca 
acıdan sonra, bu zalimlerin 
desteklenmesi demek; bize yap- 
tığmız zulümler az geldi, geri 
gelin zulmünüze zulüm katın 
demektir.

Bu, Irak'm geleceğinin şekil
lendirilmesinde Müslümanların 
işini biraz daha zorlaştırır; ba
ğımsızlık mücadelesinin süresini 
biraz daha uzatır ve biraz daha 
fazla bedel ödenir. Bağımsızlık ve 
özgürlük mücadeleleri bedel 
ödenmeden de kazanılmaz. Bu 
ümmet bunun şuurundadır.

Saddam’m Kurtuluşu; İslâma 
Teslim Olmak

Eğer Saddam ikinci yolu benim
seyip A BD ’ye karşı gerilla savaşı 
verecekse; O zaman dayanacağı 
tek güç Müslümanlar, tek fikir 
de İslam'dır. Baas fikriyatı topar
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layıcı, birleştirici ve sürükleyici 
olamaz. Bundan sonra Saddam 
ve ekibinin önünde fazla bir al- 
ternatif bulunmamaktadır. Ya 
Saddam İslam’a teslim olacak, 
onun uğrunda mücadele edecek 
ya da tarihin karanlık sayfaları
na A BD  işbirlikçisi olarak ge
çecektir. İslam'ı kabul ettiği ve 
bu uğurda mücadele ettiği taktir
de Müslümanların tavrı, Hz. Bi
lal'ın Hz. Halit bin Velit ve Hz. 
Amr ibnu’l-As'a karşı gösterdiği 
tavırdır: ‘İslam cahiliyede yapı
lanlardan dolayı insanı yargıla
maz.’ Dolayısıyla Saddam Hak 
yolu seçtiği taktirde kendisini

şılaşacaklardır. Oyun ve tuzaklar 
karşısında mücadeleye önderlik 
yapan müminlerin çok sabırlı ol
ması, olaylara çok geniş bir pers
pektiften, çok geniş çaplı ve de 
stratejik derinlikli olarak bakma
sı gerekir. Birleştirici, bütünleşti
rici, toparlayıcı ve kardeş yapıcı 
bir yol ve yöntem izlemelidirler. 
Bunun yolu, Ü st Kimlik inşasın
dan geçer. O nedenle tüm İslam 
coğrafyasında İslam, bir üst kim
lik olarak kabul edilmelidir. 
Tüm mezhebi ve etnik alt kim
likler, güneşin 7 rengi gibi bu 
üst kimliğin spektrumu olarak 
görülmelidir. A lt kimlikleri

kurtarmış olacaktır. Bu durumda 
da gene Müslümanlar kazançlı 
çıkacaktır.

Saddam ve ekibinin bu iki 
yoldan hangisini seçtiğini önü
müzdeki günler gösterecektir. 
Fakat hangisi benimsenmiş olur
sa olsun sonuçta Müslümanlar, 
bu mücadeleden avantajlı çıka
caklardır.

B ir Ü st Kimlik İnşâsı

muhafaza ederek ve fakat bun
ların entegrasyonu ile bir üst 
bilinç ve kimlik oluşturulması 
bu günün en acil ve en önce
likli görevidir.

Bugün İslam coğrafyası, 
ABD-İngiltere-İsrail tarafından 
tamamen işgal edilmek isten
mektedir. Bunların bu stratejik 
hedeflerini göz önüne aldığımız
da Müslümanları, ‘Beyaz Öküz, 
Siyah Öküz ve Sarı Öküz’ diye 
ayırıp sıra ile yemek istiyorlar.

lemeliler. Onun için de Müslü
manlar Allah’ın verdiği renkle 
boyanmalılar:

“Allah’ın verdiği renk; Al- 
lah^tan verilen renkten daha 
güzel rengi olan kimdir?

Biz yalnız O ’na kulluk eden- 
leriz^\(2/138)

Bunun aksine bir davranışın 
Şeytanla işbirliği yapmak anla
mına geldiği unutulmamalıdır: 

“Ey iman edenler, hepiniz 
topluca İslam'a girin ve şey ta' 
nın adımlarını izlemeyin.

Çünkü o, size apaçık bir 
düşmandır** (21208)

Zalimlerin İslam diyarını iş
gal girişimi, bir başka bereketin 
ortaya çıkmasına vesile olmuş; 
yıllarca aynı camide namaz kıl
mayan Sünnilerle Şiiler, ilk defa 
bir ve beraber olarak namaz kılıp 
işgalcilere karşı ülkeyi terk et 
şeklinde toplu çağrıda bulunmuş, 
‘Allahü ekber; Ne Saddam Ne 
Amerika’ diye bağırarak zalimle
re meydan okumuşlardır. Bu, üst 
kimlik bilincinin öne çıkmaya 
başladığını göstermektedir. Şim
di yapılması gereken, bu büyük 
potansiyel hareketin saptırılma
sına izin vermeden bunu şuur
lu, teorik alt yapılı, stratejili ve 
planlı bir harekete dönüştüre- 
bilmektir.

Zalimlere Karşı Kitap Ehli 
Kimliği

Bugün İslam dünyasında işgalle
re karşı başlayan büyük baş kal
dın hareketini duygusal olmak
tan çıkarıp; kalıcı, uzun vadeli 
ve de sadece İslam dünyasını de
ğil aynı zamanda tüm dünyayı 
işgalden kurtarmaya dönük bir

İslam coğrafyasına karşı girişilen 
bu işgal hareketinde Müslüman
lar, pek çok oyun ve tuzakla kar-

Bunun için Müslümanlar, güne
şin tayfındaki alt renklerle meş
gul olmayıp güneş olmayı hedef-

harekete dönüştürmek gerekir. 
O nedenle uyuşturulmuş bir in
sanlığa, fıtratına uygun bir kim
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lik kazandırmak bir şahsiyet ka
zandırmak hedeflenmelidir.

Bir tarafta üstün teknoloji ve 
ekonomiye sahip müstekbir iş- 
galciler, diğer tarafta ise ekono
misi zayıf, ciddi bir teknolojiye 
sahip olmayan, hem uluslararası 
hem de yerli işbirlikçi müstek- 
birlerin zulmü altında bulunan 
müstazaf Müslüman bir dünya 
var. Maddi anlamda anormal bir 
güç dengesizliğinin olduğu görü
lüyor. Buna karşın üstün tekno
loji ve ekonomiye sahip olan iş
galcilerin, tüm toplumsal değer
leri çözülmüş ve çürümüştür. İn
san fıtratı ile uyuşmayan bir ya
şam biçimleri vardır. Uluslarara
sı sermayeye hizmete göre kurul
muş ve aşırı sınıflaşmaya doğru 
giden, kitleleri uyuşturan bir sis
tem inşa etmişlerdir. Bu nedenle 
de insanları bunalıma sürükle
mişlerdir, İncil ve Tevrat’ın sa
mimi bağlıları bundan rahatsız
lar, şikayetçiler. Müslüman dün
ya ise sağlam değerler sistemine, 
hayat felsefesine sahip ve müte
vazı yaşam biçimleri ile tüm 
müstazafları kucaklayabilme im
kanına sahiptir.

İşte İslam coğrafyasına karşı 
girişilen işgal süreci ile başlayan 
m üstazüf'rnüstekbir mücadelesi 
insanlığın geleceğini belirleye
cektir. O nedenle Müslümanlar 
ayrıntılarla uğraşmayıp ana il' 
keleri öne çekmeli, ehli kitabı 
da içine alabilecek bir birlik, 
bütünlük ve dayanışmayı he- 
deflemelidirler;

“De ki: ‘Ey K itap eh li, bizim
le sizin aranızda m üşterek o lacak  
bir kelim eye gelin.

Ki o da §ndur: Allah^tan ba§' 
kasın a  ku lluk etm eyelim , O 'na 
h içb ir şeyi ortak koşm ayalım  ve 
A llahtı bırakıp  ta kimimiz kimi'

mizi R ah ler ed inm eyelim .’
Eğer yine de yüz çevirirlerse, 

deyin ki: ‘ Şahid olun, biz ger^ 
çekten  M ü s l ü m a n l a n z 3/64)

Bugün İslam coğrafyasında 
başlatılan işgal hareketi, İncil ve 
Tevrat'ın özüne bağlı Hıristiyan 
ve Musevilerin tasvip edip onay
ladığı bir hareket değildir ve de 
olmamalıdır. Bu uluslararası ser
mayeye hakim olan çok küçük 
Siyonist bir azınlığın dünyayı 
kontrol altına alma girişimidir. 
Bu nedenle tüm kitap ehli, böyle 
bir zülüm ve imha hareketine 
karşı çıkmaya çağrılmalıdır. 
Rum sûresinin başlangıç ayetleri, 
Müslüman bir bilincin bu konu
da nasıl işlemesi gerektiğini bize 
göstermektedir.

Korkuları Yenmek

Tarihte Müslümanların zulme 
karşı verdiği mücadelelerde de 
çok anormal bir kuvvet denge
sizliği hep mevcut olmuştur. 
Hatta denebilir ki İslam’ı müca
dele azınlığın çoğunluğa, zayıfın 
güçlüye karşı mücadelesidir. 
Yaklaşık 200 yıldır baskı altında 
tutulan bir ümmetin bu giriştiği 
mücadele de aynı özelliklere sa
hiptir. Ayrıca 200 yıllık baskının 
oluşturduğu bir ruh hali ve psi
koloji söz konusudur. Müminler 
bu noktayı hiç göz ardı etmeme
lidirler. Duygusal tepkileri kah' 
cı bir mücadeleye dönüştür
mek, bu psikolojik alt yapıyı iyi 
tahlil etmeye, iyi kavramaya 
bağlıdır.

Tarihte 200-300 yıl gibi uzun 
bir dönemi köle olarak yaşamış 
İsrail oğullarının psikolojisi ile 
yaklaşık 200 yıldır baskı altında 
tutulan Müslüman bir ümmetin 
psikolojisi arasında bazı ortak

veya benzer noktalar bulunabilir. 
İsrail oğullarının yaşadığı kölelik 
sürecinde ruh dünyasında mey
dana gelmiş olan fay hatlarına 
benzer fay hatları, Müslümanla
rın ruh dünyasında da var olmuş 
olabilir. Her şeye karşı aşırı kor
ku ve güvensizlik duymak, Fira
vun zulmü altında inleyen İsrail 
oğullarının kişiliğini belirleyen 
bir özellik olmuştur. Gerçekte bu 
durum tüm müstazaflarda görü
len bir haldir. Müstazafların aşı
rı korku ve güvensizlik halleri, 
ne abartılmalı ne de görmezlik
ten gelinmelidir. Tedavi edilme
si gereken özel ruh hali olarak 
kabul edilmelidir. Gerçekte kor
ku, korunmaya dönük beşeri bir 
tezahürdür. Ancak burada söz 
konusu edilen ve tedavisi iste
nen aşırı korku ve güvensizliktir.

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Mu
sa’nın mücadelesi uzun uzun an
latılırken dikkatimizi çeken ko
nu, Hz. Musa’nın korkmasına da 
geniş yer verilmiş olmasıdır. Hz. 
Musa’nın 7 ayrı alanda korktuğu, 
ayetlerin incelenmesinden anla
şılmaktadır:

1-Peygamber olmadan önce
ki dönemde Mısır’da yaptığı bir 
kavganın sonucunda adam öl
dürmesi ve yöneticilerin kendisi
ne ölüm cezası vermesi karşısın
da duyduğu korku (28/20-21)

2-Kutsal vadiye girdiğinde 
duyduğu sesten korkması(27/10)

3-Kendisine verilen mucize
lerin vuku bulma anında duydu
ğu korku (20/ 20-21, 27/10, 
28/31)

4-Allah, kendisine Tiravun’a 
git, anlat’ emrini verdiğinde duy
duğu korku (20/45)

5-Sihirbazların gösterileri es
nasında kendisine güvenini bir 
an için kaybedip korkuya kapıl
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ması (20161^68)
6 'Öldürülmekten korkma-

sı(26/14, 28/20-21,33)
7'Halkın kendisini yalanla

masından korkması(26/10-12)
Mucizevi bir güçle donatıldı

ğını bile bile, Hz. Musa’nın Fira- 
vun’la olan büyük karşılaşmasın
da, bilgin büyücülerin gösterdik
leri sihir karşısında panikleyerek 
korkuya kapılması dikkat çekici
dir. Bir an için bile olsa mağlup 
olabilme ihtimalini düşünmesi, 
Gayrı iradi bir refleks olarak ka
fasında acaba sorusunun uyanı- 
vermiş olması, korkunun doğal 
beşeri bir özellik olduğunu gös
termesi açısından önemlidir. Di
ğer taraftan kendisinin seçildiği, 
korunduğu, bu iş için özel olarak 
eğitildiği ve gerekli donanıma 
sahip kılındığı daha önce kendi
sine belirtilmiş olmasına kar- 
şın(20/ll-44); kendisi ve karde
şi, ‘Firavuna git, anlat’ emri ve
rildiğinde korkuya kapılmışlar
dır. Firavun’un kendilerini öldü
rebileceğinden endişe etmişler- 
dir(26/14, 28/20-21,33).

O nedenle Hz. Musa, korku 
anlarında desteklenerek rahatla
tılmış ve kendisine güven kazan
dırılmıştır:--------------------------------

"Allah dedi ki: * Korkmayıriy 
çünkü ben sizinle birlikteyim; 
işitmekteyim ve görmekteyim^” 
(20/ 46, 26/15) “Ey Musa, dön 
ve korkuya kapılma . Çerçekten 
sen güvende olanlardansın/^ 
(28131)

Bu noktada bizim sormamız 
gereken en önemli soru; Allah 
mucizelerle donattığı kulunun

Musa’nın şahsında ortaya ko
nan, modellenen davranış, tepki 
veya düşünce; gelecek dönemler
de mücadele edecek olan mü
minlerin karşı karşıya kalacakla
rı duygu, düşünce ve davranışlar
dır. Zaman zaman içine düşebile
cekleri ruh halleridir. İşte böyle- 
si karmaşık durumlarda Allah bi
ze, özelde Hz. Musa’nın genelde 
tüm peygamberlerin şahsında 
çıkış yolu göstermektedir. Eğer 
Kur’ân-ı Kerim’de ele alınan ko
nulara bu boyutu ile yaklaşmaz 
isek onun yol göstericilik vasfını 
gerektiği gibi anlamamış oluruz.

Hz. Musa’nın değişik olaylar 
karşısında sergilediği tavır, bu 
gün Müslümanlar gerek düşünce, 
gerekse pratik hayatlarında yaşa
maktadır. Ancak Hz. Musa’nın 
şahsında modellenen düşünce 
ve davranışı, bugün öncelikle 
Müslüman davetçiler, öncüler 
ve kadrolar dikkatle incele
melidir. Çünkü Hz. Musa bir 
öncü, bir lider ve bir tebliğci, 
büyük bir inkılapçıdır, sade bir 
vatandaş değildir. Halktan bek
lenen davranış ise ikinci planda 
gelir. Bununla beraber öncü kad
rolar baskı altındaki toplumların 
ruh dünyalarını iyi tahlil etmeli 
korku ve endişelerini giderecek 
tedbiri almalı ve sabırlı davran
malıdırlar.

Zulüm Altında Yaşayanların 
Özgürleştirilmesi

Zulüm altında yaşayan toplumla- 
rın korku ve endişeleri göz önü
ne alındığında, İslam coğrafya-

beklemek hayalcilik olur. Kitle
ler genelde korkunun oluşturdu
ğu bir tedbirlilik içinde bulunur
lar. Firavun’un zulmü altında 
çok acı çekmiş olmalarına rağ
men İsrailoğulları, Musa ve kar
deşine destek vermemişlerdir: 

‘‘Firavun ve kavminin ken
dilerine işkence etmesinden 
korkuya düştükleri için kav' 
minden bir grup gençten başka 
kimse Musa'ya iman etmedi. 
Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk 
taslayan (bir diktatör) ve haddi 
aşanlardan idi”. (10/83)

Diğer taraftan Firavun’un 
kavmi de. Firavun tarafından kü
çük görülmüş, aşağılanmış ve 
zülme uğramış olmasına rağmen, 
korkudan dolayı, Hz. Musa’ya 
değil de Firavun’a itaat etmiştir: 

^^Firavun kavmini aldattı; 
onlar da kendisine boyun eğdi
ler. Onlar yoldan çıkmış bir ka
vimdir,*’(43/5 4)

Gerek İsrailoğullarının ge
rekse Firavun’un kavminin, 
kendilerini kurtarmaya çalışan
ların yanlarında yer almaları 
beklenirdi. Ancak onlar, susma
yı ve zalimlere itaat etmeyi ve 
hiçbir bedel ödemeden özgürlü
ğü kazanmayı tercih etmişlerdir. 
Hz. Musa’ya, ‘Kim galip gelirse 
biz ona uyarız’ demiş olmalarının 
anlamı budur:

“(Firavun'un adamları:) Eğer 
üstün gelirlerse, herhalde sihir
bazlara uyarız, dediler.”(26/40) 

Zalimlerin zulmü altında gör
dükleri eziyetle, bağımsızlık ve 
özgürlük için verilecek mücade
lede görebilecekleri eziyeti bir

korkmasına, böyle bir duyguya 
kapılmasına niçin imkan ve

sında girişilen işgal hareketine 
karsı verilecek bağımsızlık ve öz

görüp yakınmakta ve sitem ede
bilmektedirler:

izin vermiştir? Niçin Allah Hz. 
Musa’nın korkmasına Kitapta

gürlük mücadelesine, yediden 
yetmişe herkesin başlangıçta bir

“OnLır da, sen bize (peygam
ber olarak) gelmeden önce de

bu kadar yer ayrılmıştır? bütün olarak katılabileceğini geldikten sonra da bize işkence
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edildi, dediler. (M usa), ''Umu
lur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk 
eder ve onların yerine sizi yer 
yüzüne hakim kılar da nasıl ha-- 
reket edeceğinize bakar'' de
di." (7/129)

Uzun dönem zulüm aİtmda 
yaşamış toplumların bu süreç 
içerisinde kazandıkları bu ruh 
hali, kolay kolay ortadan kaldıri' 
labilecek, etkileri kolayca gideri
lebilecek bir olgu olmayıp; uzun 
yılların sabırlı çalışması ve nefis 
ve kalplerinin değiştirilmesinin 
hedeflenmesi ile üstesinden geli
nebilir.

Bu nedenle Hz. Musa, İsra- 
iloğullarını Firavun’un zulmün
den kurtarmak ve onlara kişilik 
kazandırmak için Mısır’dan çı- 
karmıştır(26/52, 44/23). Fira- 
vun’la büyük karşılaşma günün
de Hz. Musa'nın gösterdiği bü
yük mucizeyi (20/59, 26/39), Kı- 
zıldeniz’in yarılıp Firavun’un or
dusundan kurtulmalarını ve de 
Firavun’un tüm ordusunun de
nizde boğulmalarını görmüş ol
malarına rağmen putlara tapan 
bir toplulukla karşılaştıklarında, 
kendilerine de putlar yapılması
nı istemeleri(7/138-140); arka

sından Samiri'nin yaptığı altın 
buzağı heykeline tapınmala
rı (20/85-96) ve onlara engel ol
mak isteyen Hz. Harun’u öldür
meye kalkmaları(7/150), top
lumsal değişimin ne denli zorlu 
bir süreç olduğunu göstermek
tedir. 200-300 yıl köle olarak 
yaşamış İsrailoğulları, gördükleri 
bunca mucize ve kendilerine ve
rilen nice nimetlere karşı gene 
de Hz. Musa’dan Allah’ı kendi
lerine apaçık göstermedikçe 
iman etmeyeceklerini söyleye
bilmişlerdir. Bunun üzerine yıl
dırım çarparak öldürülmüşler ve 
ardından tekrar diriltilmişler- 
dir(4/153, 2/55,56). Buna rağ
men Samiri'nin yaptığı puta ta- 
pabilmişlerdir.

Yersiz yurtsuz bir topluluk 
olan İsrailoğullarına Arz-ı Mu
kaddes verilip yerleşmeleri isten
diğinde, oraya ginneyi reddet
mişlerdir. Gerekçeleri de orada 
zorba bir kavmin olmasıdır. On
lar oradan çıkmadıkça, kendile
rinin de oraya girmeyecekleri 
konusunda ısrar etmişler ve Hz. 
Musa’ya karşı gelmişlerdir:

“Ey kavmim! Allah'ın size (va
tan olarak) yazdığı mukaddes top'

rağa girin ve arkanıza dönme
yin, yoksa kaybederek dönmüş 
olursunuz- Onlar şu cevabı verdi
ler: Yâ Musa! Orada zorba bir 
toplum var; onlar oradan çık
madıkça biz oraya asla girmeye- 
ceği?:. Eğer oradan çıkarlarsa 
biz de hemen gireriz” -(5/21-22)

İsrailoğullannın kurtuluşu, 
onların bedel ödeyerek kazan
dıkları bir olgu olmayıp; Hz. Mu
sa ve kardeşinin verdiği bir mü
cadelenin sonucunda Allah' ın 
bir lütfü olarak var olmuştur. O 
nedenle de kıymetini bilememiş
ler, kendilerine verilen toprağa 
içerisindekileri bahane ederek 
yurt edinmeyi reddetmişlerdir. 
Hz. Musa’dan, Firavun’dan ken
dilerini daha önce nasıl kurtar
mışsa, şimdi de aynı şekilde kur
tarmasını talep etmişler; ‘Sen ve 
Rabbin git savaş’ diyebilmişler
dir:

"Ey Musa! Onlar orada bu
lundukları müddetçe biz oraya 
asla girmeyiz; şu halde sen ve 
Rabbin gidin savaşın; biz bura
da oturacağız” dediler.'’(5/23- 
24)

Bağımsızlık ve özgürlük bilin
ci, özel bir ruh halidir. O başka
ları tarafından verilmez, o kaza
nılır. O hak edilir. Bedel ödene
rek elde edilir. Aksi taktirde kıy
meti bilinmez; bedel ödemeyi 
kabul etmeyen bu toplum, bedel 
ödemeyi benimseyinceye kadar, 
kıymet bilinceye, şükredinceye, 
kafalarındaki zihinsel kirleri te
mizleyinceye kadar -ki bu İsra- 
iloğulları için 40 yıl takdir edil- 
miş- yeryüzünde çılgınca koşup 
duracakları bir imtihana tabi tu
tulmuştur:

“Musa: "Rabbim! Ben kendim
den ve kardeşimden başkasına ha
kim olamıyorum; bizimle, bu yol

10 Ümran ’Mayıs -2003



UYANAN BİR ÜMMETİN BÜYÜK VE UZUN YÜRÜYÜŞÜ / CANOĞLU

dan çıkmış toplumun arasım 
ayır" dedi. Allah, "Öyleyse orası 
(arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl 
yasaklanmıştır; (bu müddet 
içinde) yeryüzünde şaşkın şaş
kın dolaşacaklar. Artık sen, 
yoldan çıkmış toplum için üzül' 
me" dedi.’’(5/25-26)

Ezilenlerin, sömürülenlerin 
tarih boyu sahip olduğu bu psi
koloji, yol boyu unutulmamalı' 
dır. O nedenle kalıcı tüm hare
ketler, uzun vadeli bir mücadele
yi hedefleyerek toplumların özü
nü değiştirmeyi amaç edinmiş- 
lerdir(8/53,13/11). Peygamberle
rin izlediği yol, böyle bir yol olup 
kalıcı etkiler bırakmıştır. Tüm 
peygamberler Firavunî sistem
lerin insan zihninde meydana 
getirdiği korku ve kirliliği ön
celikle tedavi ederek onları de
ğiştirmişlerdir. Toplam larına 
bir kimlik, kişilik ve uğrunda 
mücadele edecekleri temel de
ğerler kazandırmışlardır.

“Yanlarındaki Tevrat ve In
cil'de yazılı buldukları o elçiye, o 
ümmî Peygamber'e uyanlar (var 
ya), işte o Peygamber onlara iyi- 
ligi emreder, onları kötülükten 
men eder, onlara temiz şeyleri 
helal, pis şeyleri haram kılar. 
Ağırlıklarını ve üzerlerindeki 
zincirleri indirir. O Peygamber'e 
inanıp ona saygı gösteren, ona yar
dım eden ve onunla birlilite gönde
rilen nur'a (Kur'an'a) uyanlar var 
ya, işte kurtuluşa erenler onlar -
dır."8d\57)

Öncelikle korkularını gidere
cek şekilde onların Allah’la iliş
kilerini düzeltmişler, onları kula 
kul olmaktan kurtarıp Allah’a 
kul yapmışlardır. Yalnızca Al-

tün beşeri korkulardan sıyır
mışlar, böylelikle onları gerçek
ten özgürleştirmişlerdir. İman 
etmiş Müslümanlar olarak A l
lah’a tevekkül edip kafirler züm
resinden kopup ayrılmışlardır: 

“Musa dedi ki: Ey kavmim! 
Eğer Allah'a inandıysanız ve 
O'na teslim olduysanız sadece 
O'na güvenip dayanın. Onlar da 
dediler ki: "Allah'a dayandık. Ey 
Rabbimiz! Bizi o zalimler toplu- 
luğu için deneme konusu kıl- 
ma! Ve bizi rahmetinle o kafir- 
ler topluluğundan kurtar! 
(10184-86)

Yeryüzünün Allah’ın mülkü 
olduğu ve onu dilediğine bıraka
cağı bilincini vermişler, yalnızca 
Allah’tan yardım dilemeyi, yal
nızca Allah’ı ve müminleri veli 
edinip Allah’a tevekkül etmeyi 
kabul ettirerek sabrettirmişlerdir. 
Zafer ve mağlubiyetleri, Allah’ın 
kendilerine tevdi ettiği emanete 
sahip çıkabilecek, adaletle hük
medecek, zulme boyun eğmeye
cek bir ehliyet ve liyakate ula- 
şabilmek için bir deneme süreci

den cennete gireceğinizi mi san- 
dmız? Onlara öyle bir yoksul
luk, öyle dayanılmaz bir zorluk 
çattı ve öylesine sarsıldılar ki,
öyle ki peygamber, beraberindeki 
müminlerle: ‘Allah’ın yardımı ne 
zaman^’ diyordu. Diklcat edin, 
kuşkusuz Allah’ın yardımı pek ya
kındır.” (2İ214)

“Musa kavmine dedi k i... 
Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı 
helâk eder ve onların yerine sizi 
yeryüzüne hakim kılar da nasıl ha
reket edeceğinize bakar." (7/128- 
129)

Böylesi bir arındırmanın so
nucunda; insanlara güzeli tavsiye 
eden kötülükten alıkoyan, iyilik 
üzere yardımlaşıp hakkı ve sabrı 
tavsiye eden, anneye, babaya, 
yakınlara, yetimlere ve yoksulla
ra iyilikle davranan, namazı dos
doğru kılan, namazlarını titizlik
le koruyan, zekatı veren, birbiri
nin kanını dökmeyen, birbirleri
ni evlerinden yurtlarından sürüp 
çıkarmayan, ırzlarını koruyan. 
Kitaba bir bütün olarak inanıp 
onu parçalamayan ve ona sımsı-

lah’a ibadet etme anlayışına ge
tirmişlerdir {11/26, 50, 61, 84). 
Allah korkusu ile donatıp bü-

olarak benimsetmişlerdir:
'Yoksa sizden önce gelip- ge

çenlerin hali, başınıza gelme-

kı sarılan, salih davranışlarda bu
lunup azgınlık yapmayan ve 
ahitlerini bozmayan bir ümmet
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meydana getirmişlerdir (5/2, 
2/63,83-85,93, 7/160461,170).

İnsan fıtratı tahrip edilerek 
insanın kendisine yabancılaştığı 
ve bunalıma sürüklendiği bir 
dünyada, peygamberlerin inşa 
ettiği insan, toplum ve değerlere 
benzer; yeni bir insan unsuruna 
ve yeni bir toplumsal yapıya ve 
yeni değerler sistemine bugün 
ihtiyaç vardır.

İpini Eğirdikten Sonra Çözüp 
Bozan Kadm: ABD

Günümüz dünyasında insan fıt
ratına karşı girişilen büyük sal
dırının öncülüğünü ABD yap
maktadır. İnsanı sefahate, çürü
meye, sonu belirsiz bir maceraya 
sürüklemekte; tarihte helak ol
muş tüm toplumlarm helak ol
masına sebep olan tüm özellikle
ri kendinde toplayan sisteme sa
hip tek millettir. ‘Bizim yaşam 
tarzımıza karşılar’ deyip Müslü- 
manlara karşı açtığı bu savaş, 
ABD için sonun başlangıcıdır. 
ABD tutarsızlığını ortaya koy
muş, güvenilir olmaktan çıkmış 
bir ülkedir artık. Şu ana kadar 
dünyaya önerdiği düzenin tam 
zıddına davranışlarda bulunmuş, 
tüm insanlığın birikimi ve daya
nışmasının sembolü haline gelen 
ve dün kutsadığı tüm değer ve 
kurumlara bugün saldırmış, on
ları kendisine ayak bağı olarak 
görüp devirlerini tamamladıkla
rını ve onlara ihtiyacı olmadığını 
söylemiştir. Gücünü putlaştıra
rak ipini eğirdikten sonra bozup 
çözen kadın gibi davranmıştır:

“Bir toplum diğer bir top' 
lumdan (sayıca ve malca) daha 
çok olduğu için yeminlerinizi, 
aranızda bir fesat aracı edine^ 
rek ipliğini sağlamca büktükten

sonra, çözüp bozan (kadın) gibi 
olmayın. Allah, bununla sizi 
imtihan etmektedir. Hakkında 
ihtilafa düğmekte olduğunuz §eyi 
kıyamet gününde mutlaka size 
açıklayacaktır. ” (16192)

Artık çözülen ipin tekrar eski 
haline gelmesi nasıl mümkün 
değilse, A BD ’de dünyadaki eski 
konumuna yeniden dönmesi, es
ki güvenirliğini ve saygınlığını 
yeniden kazanması mümkün de
ğildir. Belki kendisinden korku
lacaktır, ancak sevilmeyecek, 
kendisine saygı duyulmayacak ve 
güvenilmeyecektir. Artık ABD, 
dünyanın büyük çoğunluğunun 
dostu ve müttefiki değildir.

ABD, zalim Roma imparator
luğunun girdiği yıkılış sürecine 
girmiştir. Yıkılışın ne zaman ta
mamlanacağı yada hangi hız ve 
ivme ile vuku bulacağını zaman 
gösterecektir. Şüphesiz ki bu, bu 
günden yarına olmayacak fakat 
mutlaka vuku bulacaktır.

Sonuç: Rabbimiz Allah’tır
Diyerek Yürüyenler Zafere 

Ulaşacaktır

Diğer taraftan ABD küçümseye
rek saldırdığı bir coğrafyada ken
di eli ile kendi işbirlikçilerini 
tasfiye ederek hem ümmetin işi
ni kolaylaştınnış hem de ittifak 
yapacağı kesimleri devamlı gü
ven bunalımına sokmuştur. Bun
dan böyle İslam coğrafyasında 
inisiyatif Müslümanların eline- 
geçmiştir. Bağımsızlık bayrağı, 
özgürlük meşalesi müminlerin 
elindedir. Dünyanın dört bir ya
nında Müslümanlar, yalnızca A l
lah'ın önünde secde ederek 
‘Rabbımız Allah'tır’ diyerek ve 
korkularından arınarak büyük 
yürüyüşü başlatmışlardır:

“Şüphesiz, Rabbimiz A l
lah'tır deyip, sonra dosdoğru 
yolda yürüyenlerin üzerine m e
lekler iner. Onlara: Korkma
yın, üzülmeyin, size vadolunan 
cennetle sevinin, derler”(41/30)

Kullandıkları yöntemler bir
birinden farklı, bazıları yanlış da 
olsa zulme başkaldırıyorlar ve di
reniyorlar. Kendi öz deneyimleri 
ile kendi coğrafyalarında en uy
gun mücadele yol ve yöntemleri
ni mutlaka bulacaklardır. Geli
nen bu noktada bu meşale, işbir
likçi ellere teslim edilmeyecek
tir. Çünkü Müslümanlar, 200 
yıllık çile ve deneyimin sonu
cunda yeterince arınmışlar ve 
bundan dolayı da Allah' ın yük
lediği emaneti taşımaya gerçek
ten ehil olmuşlardır. Bu nedenle 
Allah'ın lütfuna, yardımına ve 
desteğine mazhar olacaklardır:

^̂ Ey iman edenler! Sizden 
kim dininden dönerse (bilsin 
ki) Allah, sevdiği ve kendisini 
seven müminlere karşı alçak 
gönüllü (şefkatli), kafirlere kar
şı onurlu ve zorlu bir toplum ge
tirecektir. (Bunlar) Allah yo
lunda cihad ederler ve hiçbir 
kınayanın kınamasından kork
mazlar. Bu, Allah'ın dilediğine 
verdiği lütfudur. Allah'ın lütfü 
ve ilmi geniştir.

Sizin dostunuz (veliniz) an
cak Allah'tır, Resulüdür, iman 
edenlerdir; onlar ki Allah'ın 
emirlerine boyun eğerek nama
zı kılar, zekâtı verirler.

Kim Allah'ı, Resulünü ve 
iman edenleri dost edinirse (bil
sin ki) üstün gelecek olanlar 
şüphesiz Allah'ın tarafını tu
tanlardır.** (5/54-56) ■
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A BD'nin dünyayı kendi 
kafasına göre oluşturma 
planlarının Afganistan 

müdahalesinden sonraki gerçek 
hareket noktası olarak Irak seçil
mişti. Irak Saddam'dan ötürü de
ğil, totaliter yönetimden ötürü 
hiç değil, belki petrolden ötürü 
de değil, ABD'nin uzun vadeli 
hükümranlık planlarından ötürü 
işgal edildi. Ortadoğu’nun bu 
bölgesine gelen global işgal gücü, 
bu coğrafyada Büyük İsrail'in 
oluşmasına zemin hazırlarken, 
küçük devlet müsveddelerinin 
mantar gibi bitmesine de yol 
açabilir.

ABD'nin senaryosunu bilen
ler bunun böyle olduğunu açık 
açık yazıyorlar. Irak harekatı de
vam ederken David Fromkin ad
lı bir yazar, The New York Ti
mes'da şöyle yazmıştır: "Amerika 
Ortadoğu'da dört yüz yıllık Os- 
manii geleneğini silmek istiyor; 
bunu Balkanlar'da denedi, Os- 
manimin etnik banşı esas alan 
yapısı yerine etnik bölünmeye 
yol açan politikalar uyguladı,"

Osmanlımn Tasfiyesinde 
Son Safha

Bir tarafta beş asırlık Osmanlı 
barışı var, öte tarafta savaşla bes
lenen bir sömürü cihazı...

Irak harekatı "Şark Mesele
si" nin tam mânasıyla ABD pro
jesine dönüşmesinin izdüşümü
dür. Şark meselesi, yani Osmanlı 
devletinin en küçük etnik veya 
dini gruba kadar parçalanması, 
beş asırlık Osmanlı barışının so
na erdirilmesi, böylece Batının 
menfaatlerine hizmet edecek bir 
İslâm dünyası ve Ortadoğu mey-

SAHTE SAVAŞ BİTTİ, SIRA 
SAVAŞ SONRASI İDEOLOJİLERİNİ 

HAYATA GEÇİRMEKTE

D. MEHMET DOĞAN

Yüzyılın başında uygulamaya 
koydu. Balkan ülkelerinin Batı 
destekli bağımsızlık mücadelesi 
yüz yıl sürdü. 1. Dünya harbi, 
Osmanlı Devleti'nin parçalana
rak Ortadoğu'nun varoluş açısın
dan mesnetsiz-gerçeksiz devlet
çiklere ayrılmasına zemin hazır
ladı. 20. Yüzyılın başında şimdiki 
ABD'nin konumunda olan İn
giltere Ortadoğu'yu parçalayarak 
"Şark Meselesi"nin bir bölümü
nü daha kendi lehine halletti.

"Lozan Konferansı"nın İngi
liz literatüründeki resmî adının 
”Yakm Şark İşleri Konferansı" 
olduğunu hatırlamanın tam za
manıdır!

İngiltere’nin 20. Yüzyılın ilk 
yarısında yaptığı işlem, bugün 
ABD için tatminkâr bulunmu
yor. Irak elinde büyük petrol kay
nakları bulunan bir devlet olarak 
kendi çapında bir güç olabiliyor. 
Türkiye Sovyet tehlikesinden 
ötürü geniş tutulmuş sınırları ve 
dinamizmiyle bir ölçüde bölge 
gücü konumuna yükselebiliyor. 
İran, devrim yapıp kendi kaderi
ne hâkim olabiliyor. Küçük Suri
ye bile, arkasında ABD bulunan 
İsrail'e kafa tutabiliyor...

ABD planlarının gerçekten

öbür küçük etnik gruplara da bi
rer devletçik uydurulabilir!

Bir parça toprak, bir bayrak, 
bir şef yeter de artar bile! Devle
tinizi kuran güç, sizin zahmet 
çekmenize razı olmaz, bu devlet
leri de gül gibi idare eder!

Yeni Müstemlekeciliğin 
Zuhuru

Müstemlekecilik altın çağını 19. 
asırda yaşadı. 20. Asırda Bolşe
vik devrimi, sömürgeciliği mec
buri bir yumuşamaya tâbi tuttu, 
uydurma bağımsızlıklar veren 
"yeni sömürgecilik "e dönüşme
sine yol açtı. Sovyetler yıkıldık
tan sonra 19. Yüzyılın vahşi-doğ- 
rudan sömürge sistemi hortladı.

Sömürgeci esas olarak bir ül^ 
keyi doğrudan yönetir, bütün 
kaynaklarını elinin altında tutar. 
Doğrudan yönetemeyeceği yer
de, bu ülke insanlarından bir 
grubu yetiştirip kullanır; kendi 
ulaşamadığı alanlara bunlar vası
tasıyla ulaşır. Sömürgeciler tara
fından eğitilen bu ara sınıf, hayat 
tarzı, düşünüş ve davranış itiba
rıyla kendi kültümnden kopar, 
içinden çıktığı milletten çok âlet 
olduğu millete benzeyen farklı

“dana adıdır.getirmenin 
Avrupa ülkeleri, Yunanis

tan'dan başlayarak bağımsızlaş
tırma hareketleriyle bunu 19.

“başanya ulaşması hatirrde Orta-— bit şekil ahr. Geçen yüzyılda In-
doğu'da değil arapların üç beş 
devleti, türklerin, kürtlerin de 
üçer beşer devleti olabilir. Hatta,

giltere birçok ülkeyi bu arada 
kıt'a büyüklüğündeki Hindis
tan'ı böylece yönetmiştir.
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ABD'nin "Irak'ı işgal har- 
bi"nde dikkati çekecek bir nok' 
san var. Bu resimde İsrail yok. Is' 
rail bu savaşın tamamen dışında 
ve hatta bu harbe bütünüyle kar
şı olabilir mi? İsrail'in Filistin'in 
asıl sahiplerine karşı yürüttüğü 
harple, ABD'nin Irak'a karşı yü
rüttüğü pis savaş arasında ne gibi 
bir fark olabilir? Bu savaşın gö
rünmeyen unsuru İsrail'dir. İsrail 
neden bu savaşın asıl/gerçek 
kahramanıdır? Bu savaş, en çok 
onun menfaatlerine hizmet edi
yor da ondan!

Türkiye 
Bu Harbin Neresinde?

Bu savaşın en fazla T ürki
ye'nin menfaatlerini ihlâl ettiği 
veya böyle sonuçlar doğuracak 
bir seyir takip ettiği açık seçik 
görülüyor.

Bu savaş, hem tarihen hem de 
kültürel ve etnik yapı yönünden 
Türkiye'nin devamı olan toprak
lar üzerinde yürütülüyor. Bu coğ
rafyada bir harita değişikliği ola
caksa, elbette bu en önce Türki
ye'yi ilgilendirir. Bize göre, ABD 
bu yüzden Türkiye'yi ilgisiz kıla
rak bu harbi yürütmek istemiştir.

Batı dünyası, 19. asrın sonun
da, ve yirminci asrın başında Os- 
manlı Devleti'ni doğusunda bir 
Ermeni devleti kurarak kıskaca 
almak istedi. Bunu tam başara
madı, çünkü 1917 Bolşevik ihti
lali oldu. Bu sebeple kukla Erme
nistan'ı kurmak Sovyet diktatö
rü Stalin'e düştü. Ermeni devle
tini kullanarak Türkiye üzerine 
baskı yapmak bir müddet Sov- 
yetlerin işi oldu. Türkiye, bu bas
kı karşında panik halinde Ba- 
tı'nın koruyucu kollarına atıldı! 
Soğuk harbin nihayete ermesin
den sonra ise, Avrupa ve ABD 
de "Ermeni soykırımı" hayaletle

ri dolaştırılmaya başlandı. Elbet
te bu sebepsiz değildi. Ermenis
tan Türkiye'yi, İran'ı, Kafkasları 
ve Hazar petrollerini kontrol 
için pek elverişli bir araçtır, fa
kat şu an Batı dünyası tarafından 
yeterince kullanılamamaktadır.

Irak petrol havzasının kont
rolü için de İsrail'in güdümünde 
Ermenistan benzeri bir Kürt dev
leti oluşturulması, bölgede kalıcı 
etki uyandırmak için şart olarak 
görülmektedir.

Irak haırekatı sırasında kamu 
oyunu en fazla Türk askerinin 
Kuzey Irak'a girip girmemesi 
meşgul etmiştir. Türk askeri, 
Irak'taki kürtleri neden tedirgin 
ediyor olabilir? Ortada gerçek bir 
Kürt otoritesi varsa, ve bu ba
ğımsız bir otorite ise, onun önce
likle çatışması gereken unsurlar 
ortada dumrken, Kürtler adına 
rol kesenler neden Türkiye'ye 
karşı seslerini yükseltmişlerdir?

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki 
varlığı, Kürtleri değil, esas olarak 
İsrail'i tedirgin etmeketedir. İsra
il kontrolündeki Kürdistan'ı an
cak Türkiye'nin askerî varlığı 
engelleyebilir. Bütün patırtı 
bundan kopmaktadır. İsrail böl
gedeki tahammül edilemez varlı

ğım coğrafyamızın başka bölge
lerine yayarak kabul edilebilir 
hale getirmek istemektedir. 
Eğer, Kuzey Irak'ta İsrail kontro
lünde Kürt devleti kurulursa, ilk 
hedef Suriye mi Türkiye mi ol- 
çaktır? Bunu konuşmak için bel
ki erkendir, fakat, önümüzdeki 
yılların en önemli meselesi bu- 
dur! Eğer işe Suriye'den başlanır
sa, İsrail yayılması Türkiye'nin 
geleceğini doğrudan tehdit eden 
en ciddi gelişme olacaktır! Tür^ 
kiye yarım bugünden görmeli 
ve bu kirli harbin gerçek galibi 
olmak isteyen İsrail’e karşı po
litika geliştirmekte geç kalma
malıdır.

ABD'nin bir dünya senaryosu 
olduğu anlaşılıyor. Bu senaryo'da 
Irak'ın işgali var. İşgal sonrası 
Irakla ilgili hususlar var. Bu du
rumda senaryonun Türkiye- 
ABD müzakereleri sırasında de
ğişikliğe uğratılıverdiğini inandı
rıcı bulabilir miyiz?

ABD Türkiye'ye bu senaryo
da bir rol vermiş olmalıdır. Bu 
rolü tarif ederek stratejijk mütte
fikini işin başında dışarıda bırak- 
maktansa, belirsizliklerle süreci 
tamamlamayı kurmuş olmalıdır.

Türkiye ile ABD arasında
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SAHTE SAVAŞ BİTTİ / DOĞAN

Kuzey Irak konusundaki zıtlaş- 
ma, asla yeni ortaya çıkan bir du
rum değildir. ABD Kuzey Irak'da 
İsrail'in de menfaatlerini gözetir 
tarzda bir oluşum planlıyor. Bu 
planlamanın Türkiye'nin rağmı- 
na yapılmaktan başka çaresi yok. 
O zaman ABD'nin savaş öncesi 
Türkiye'ye yaklaşımı, "dereyi ge
çerken at değiştirmemek" deyi
miyle açıklanabilir. ABD'nin de
reyi şöyle veya böyle geçtiğini 
hissettiği anda at zaten değiştiri
lecekti. Türkiye, tezkere sürecin
de at değişiminin erken yapılma
sını zorlamıştır!

Bundan sonra Türkiye'nin 
ABD ile ilişkilerini çatışma ihti
maline göre de tanzim etmekten 
başka çaresi yoktur. Çünkü böl
gede yapılacak düzenlemeler 
Türkiye'nin menfaatlerini ciddi 
şekilde haleldar edecektir. Şu 
anda A BD  için Türkiye'nin 
menfaatleri değil, kendisinin ve 
İsrail'in menfatleri önemlidir. 
Türkiye, içeriyi ABD ve İsrail'e 
göre tanzim etme dönemini geri
de bırakmak zorundadır. ABD ve

Son durum, ABD'nin 28 Şu- 
batçıları kullanarak Türkiye'yi 
tanzim etmesinin istenilen sonu
cu tam manasıyla doğurmadığını 
göstermektedir. ABD'nin Türki
ye'nin içini tanzim için yine bazı 
hamleler yapacağını tahmin ede
biliriz. Bunun için kullanacağı 
bazı güçler vardır elbette. Fakat, 
hükümeti bertaraf etmek için 
kullanılacak iç mihrakların uzun 
vadede kendilerinin bertaraf ola
cağından şüphe yoktur. Türkiye, 
gerektiğinde ABD ve İsrail’le 
şimdikinden daha ileri seviyede 
karşı karşıya kalacak şartları 
oluşturması, halkın manevi bün
yesini kuvetlendirici tedbirleri 
en kısa zamanda alması ve iç 
bünyeyi zayıflatan din ve Kürt 
karşıtı söylemin terk edilerek 
K ürt'Türk yakınlaşmasını sağ
layıcı bir müessiriyet gösterme
si şarttır.

Türkiye kendine dışarıdan 
biçilen rolü değil, kendi rolünü 
oynamak için milli bünyeyi ku
vetlendirici hamlelere hazır ol
malıdır.

tirme aşamasına gelinecektir. 
Bunun için 20. Yüzyılda çok us
talıklı bir uygulamaya başvurul
muştur. Mağlup ülkeler, savaş 
sonrası ideolojileri ile mevcut 
durumlarından memnun edil
miştir. Sömürgecilerin savaşla 
yapamayacaklarını, barış döne
minde yapmak üzere oluşturul
muş ideolojiler 20. Yüzyılın en 
bariz gerçekleri arasındadır.

Şimdi dünya yeniden nizam- 
lanıyor. ABD dünyayı yeniden 
tanzim ediyor. Basına yansıyan 
bilgilere göre, ABD dünyayı beş 
bölge ayırarak yönetecekmiş. 
Her bölgeden bir Amerikan ge
nerali sorumlu olacakmış.

Türkiye'nin ideolojisi zaten 
değişecek, değiştirilecek. Ya 
ABD uyumlu bir ideolojimiz ola
cak, buna "am erikanizm "  diye
biliriz mesela; ya da AB uyumlu 
bir ideolojiye sahip olacağız. O 
ideolojiler bize ABD ile birlikte 
yaşamanın, daha doğrusu onlara 
bağlı olarak yaşamanan güzellik
lerini, faydalarını gösterecekler 
ya da AB ile birlikte olmanın, 
onlara bağlanmanın faziletleri
n i...

Batının Sahte Değerleri 
İnandırıcılığını Kaybetti

Aslında İrak liderliği, Batı'nın 
Ortadoğu'da önce bütün boyut
larıyla üretip meşru kıldığı, hatta 
arkasında durduğu, düşmanına 
karşı kullandığı bir idare idi. 
Sonradan ne olduysa, kendi 
frankeştaynına saldırma kararı 
aldı. Yaklaşık yüz yıl önce Orta
doğu coğrafyası, Osmanlı'dan 
"İnsaniyetlik adına" koparılarak 
özgürleştirilmemiş miydi? Ba-

Israil'e karşı mukavemet oluştu- Gerçek anlamda işgal, fakat ğimsızlaştınl
racak bir yapı meydana getirmek 
gündemin kendini kabul ettiren 
konusudur.

resmi adıyla savaş bitmiştir. Sa
vaştan sonra, savaşın sonuçlarım 
mağlup tarafa/taraflara kabul et-

ırıımamış mıyuı;
Irak, Batı'nın, o zamanın kü

re zorbası Ingiltere eliyle özgür
leştirilmiş ve bağımsızlaştırılmış
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bir ülkesi idi. Onun "kral"ını bir 
İngiliz genel valisi tahta çıkar
mıştı. O icazetli kralın tahtının 
daha oğlu zamanında yıkılmasına 
cevaz veren de onlar idi. Saddam, 
Batıcı, laik ve pozitivist Ortado
ğu önderlerinden biri değil miy
di? Saddamın Batıcı-laik-poziti- 
vist ve otoriter siyaset modeli 
Irak'ın millî icadı olabilir mi? 
"Baas sosyalizmi", en az Türki
ye'nin resmî ideolojisi kadar laik, 
daha çok Batı Avrupa ve ABD 
eksenli olmakla beraber zaman 
zaman Sovyet modeline yönelir 
gibi yapan bir ideolojik yapılan
ma değil miydi? Saddam ne za
man dine yöneldi? ABD ile arası 
bozulduktan sonra! Geçen harpte 
Irak bayrağına alelacele "Allahu 
ekber" ibaresini yerleştirmişti!

Ortadoğu'yu, Irak'ı 20. Yüzyı
lın başlarında Batı emperyalizmi 
şekillendirdi. Rejimlerine destek 
ve güç verdi, günlük hayatlarına 
kadar nüfuz ederek halkını baş
kalaştırdı. Şimdi aradan bir asra 
yakın zaman geçtikten sonra, 
kendi eserinden memnun olma
yan bir heykeltraş edasıyla, çeki
ci eline almış, en acımasız darbe
leri indiriyor.

Ortadoğu sil baştan yeni bir 
biçime sokulacak. Geçen yüzyıl
daki biçimlenme ister istemez iki 
bloklu dünya gözetilerek yapıl
mıştı. Şimdi tek dünya zorbasına 
göre yapılacak. Arkasında çakal
lar ve leş kargaları olduğu halde 
küre zorbası Irak'ı ve muhteme
len ardından civar ülkeleri şekil
lendirecek. Bu arada yüz yıldır bu 
ülkelerin eğitim ve iletişim siste
mi ile halka ezberlettiği ideolojik 
"doğrular" terk edilecek yerine 
yeni kılıflara büründürülmüş sö
mürgeci "doğrular" zerk edilecek.

Türkiye, kendi yerini ve gele
ceğini bu sarsıntılar içinde ciddi 
olarak sorgulamak zorundadır. ■

IRAKTA YENİ DÜZEN/LEME

MUSTAFA ÖZCAN

P
lanladıkları gibi yıktılar, 
evdeki hesap çarşıya uy
masa bile- planladıkları 

gibi yeniden inşa etmek istiyor
lar. Saddam rejiminin 9 Nisan 
2003 tarihinde yıkılmasıyla bir
likte belki de her şeye sıfırdan 
başlanacak. Bu da, Amerikalılar 
için büyük bir külfet ve maliyet 
anlamına geldiği gibi istedikleri 
siyasi düzeni kurmaya muvaffak 
olamazlarsa, siyasi hezimetleri 
anlamına da gelecek. Bıçak sır- 
tındalar. Bunun emareleri de gö
rülmeye başlandı. Amerikalılar 
belki bilahare toparlayabilirler, 
ancak barışı kazanmanın savaşı 
kazanmaktan çok daha zor oldu
ğu uyarıları, bugün hakikate dö
nüşmüş bulunuyor. Bugün bu
nun belirtileri çokça ve sıkça gö
rülüyor. Amerikalı ılımlı Yahudi 
yazarlardan olduğu kabul edilen 
William Pfaff, Bush'un savaş 
stratejisini gayet veciz bir şekilde 
ifade etmiş bulunuyor. Aslında 
bu model, daha amiyane tabirle, 
kestirmeden söylemek icap eder
se, 'yık-yap' modelidir. Pfaff bu
nu daha diplomatik dille açıkla
maya çalışıyor. Kaos çıkar, boş
luk oluştur ve ardından boşluğu 
gerektiği gibi doldur.

Neo-conservatistler, kendi
lerini ‘hayırseverler olarak tak
dim ediyorlar. Jay Garner bu 
bağlamda 21 Nisan tarihinde

Bağdat'a ilk ayak bastığında bu
raya çok hayırhah duygularla 
geldiğini ileri sürmüştü. Gamer, 
Bağdat havaalanında gazetecile
re yaptığı açıklamada, "hayatta 
birilerine yardım etmekten baş
ka iyi bir şey olamayacağını ve 
buraya bu amaçla geldiğini" söy
lemiştir. İyilik melekleri Bağdat
lılara iyilik yapmaktan zevkyâb 
oluyorlar. Irak'a aydmlanma ve 
demokrasi getirmek istediklerini 
ifade ediyorlar. Bu bakımdan 
Mehmet Barlas, Irak savaşının 
mimarlarından olan ve Lawren
ce'in modem yüzü olarak kabul 
edilen şahinlerden Musevi asıllı 
W olfowitz'i filozoflar katına 
yükseltmiştir. Nitekim', Lawran- 
ce de Hikmetin Yedi Sütunu’nu 
yazmıştı. Wolfowitz'in benzeri 
denemeleri olsa da, kamuoyun
dan pek rağbet görmemiştir. Ya
ni şu şahinler hem iyilikseverler 
hem de düşünür ve filozoflar. 
Watergate skandalim ortaya çı
karan gazeteci olarak da ünlenen 
Bob Woodward, Bush at W ar ad
lı eserinde iyiliksever idareyi 
başka bir açıdan mercek altına 
alıyor. Ona göre savaşın teme
linde şu var: Kaos çıkar, boşluk 
oluştur; ardından iyilik ve çözüm 
gelecektir. Zaten Irak savaşının 
adını da Uman adlı bir başka Ya
hudi uydurmuştu: Şok ve deh' 
şet... Şok ve dehşet harbiyle, ge-
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ride bir kaos bırakıyorlar. Bu ka-- 
os ortamında bir boşluk oluşuyor 
ve bu boşluğu doldurmak da 'du
rumdan vazife çıkarma' prensi' 
biyle Amerika ve yârenlerine 
düşüyor. Plan bu. Burada yine 
Judaik Marksist'Troçkist doktrin 
yankılanıyor: Sürekli devrim 
(1). Afganistan'dan sonra şok ve 
dehşet savaşıyla İrak'ta da bir ka
os ve boşluk meydana getirdiler. 
İşgalle birlikte Moğollardan bu 
yana ülke en büyük kaos ortamı
na sürüklendi. Ülke bir baştan 
bir başa talan ve yağmaya maruz 
kaldı. Osmanlıca dahil birçok 
nadide ve yazma eser küllerin 
arasına karıştı. Bunlardan bir 
kısmı yurtdışına kaçırılarak ha
raç mezat satılırken bir kısmı da 
Necef gibi başka şehirlere nakle
dildi. Rumsfeld zaten yağmala
ma olaylarını özgürlüğün bir ge
reği ve nişanesi olarak değerlen
dirmişti. Güzelim Bağdat Kü
tüphanesiyle birlikte tarihi müze 
de yağmalandı; içi boşaltılıp hor- 
tumlandı. Bununla da kalınma
dı; Amerikan askerleri tayınlar
dan bıktıkları gerekçesiyle bul
dukları her şeyi kesip yediler. 
Barbarlar gibi. Gazeteler bir ta
raftan yağmalama olaylarını te
lin ederken diğer taraftan Ame
rikan askerlerinin Uday'ın ta
vuklarını kesip yemesini ve Tik- 
rit'te Saddam'ın çiftliğindeki ge
yikleri avlamalarını zevkten dört 
köşe bir şekilde takdim ediyorlar. 
Acaba, barbarlık mı kılık değiş
tirmiş yoksa onlar mı? Bundan 
dolayı, bazı âsâr-ı atîka nevinden 
nadide parçaları Ürdün'e bazı 
gazetecilerin kaçırdıkları anlatı- 

—lıyorrBun1artıradlangİ2İrtutultt> 
yor. Marines (deniz piyadeleri) 
karışan ve embedded (iliştirilmiş 
veya maiyet memuru tipli) gaze

tecilerden kime ne hayır gelir ki! 
Uday'ın tavuklarına mı, Sad
dam'ın geyiklerine mi, yoksa 
Bağdat'ın kütüphanelerine mi?

Pandoranın Kutusu Açıldı 
ve Bütün Kötülükler Saçıldı

Kral II. Abdullah'ın ve ardından 
Abdullah Gül gibilerin uyardık
ları hadise vaki oldu. Pandora- 
nın kutusu açıldı ve orada hapse
dilen kötülükler etrafa saçıldı. 
Denildiği gibi, yapmak zor, yık
mak kolaydır. Bağdat 21 günde 
tarumar oldu ama onu yeniden 
inşa etmek belki de bir ömür ala
cak. Eski seviyesine getimıek yıl
lara ve büyük çabalara malola- 
cak. İhtilafların, kavgaların giz
lendiği kutuyu kilitlemek insa- 
nötesi gayretler ister ama kutuyu 
açmak bir el darbesi vurmak ka
dar kolaydır. Ondan sonra, için
den fırlayacak kötülükleri zapte- 
debilene aşkolsun. Irak'ta kaosu 
bir etnik çekişme izledi. Afganis
tan'da bazı Peştunların Kuzey İt
tifakı bölgesinde etnik temizliğe 
maruz kalmaları gibi, Irak'ta da 
böyle oldu. Saddam'm Araplaş
tırma politikaları sonucu Kürdis- 
tan bölgesinde iskan edilen 
Araplar yerlerinden sökülerek fi
rara mecbur edildiler. Onunla da 
kalmadı, bu defa da tersinden 
demografik yapıyı, de facto bir 
tarzda şekillendirme çabalarına 
Kürtler girişti. Kuzeyde Kürtler 
bunu yapmaya çalıştılar. Savaş 
sonrası Türkiye sınırından gelen 
Türkmenlere geçiş hakkı veril
mezken, bu bölgedeki Araplar da 
yeniden iskana maruz bırakılı-

ülkeler de Iraklı göçmenlerden 
kurtulmanın yollarını arıyor ve 
onları geri dönüşe zorluyorlar.

Afganistan savaşı sonrası Afgan- 
lı göçmenlerin başına geldiği gi
bi. Yağmanın eşliğinde Kerkük 
ve Musul'u işgal eden Barzani ve 
Talabani haytaları dağdan gelip 
bağdakini kovmaya yeltendiler. 
Bu defa galipler safında olmanın 
güveniyle Saddam için çok gör
dükleri politikaları uygulamaya 
koyuldular. Kaosun getirdiği boş
luktan da bilistifade, ele geçir
dikleri şehirlerde tehalükle yeni 
atamalar yaptılar. Böylece idari 
bir yağmaya da imza atmış oldu
lar. Müstakbel Irak valisi Jay 
G arner'in endişe ettiği kadar 
var. Herkes iktidar boşluğunu 
doldurmaya çalışıyor. Kuzeyde 
Kürtler, güneyde Şiiler durum
dan vazife çıkartarak öz ve özerk 
yönetimlerini teşkil ettiler. Bas
ra, Necef ve Kerbela'da valiler 
atadılar. Kut da Said Abbas be
lediye binasını ele geçirerek oto
ritesini ilan etti. Burada, ABD 
bir taraftan otorite boşluğuyla 
başetmeye çalışırken ayrıca bir 
taraftan da kendi otoritesini tesis 
etmeye, diğer taraftan da fiilen 
oluşturulan otoritelerle başet- 
mek durumunda. Bu da, 
ABD'nin hesaplarını altüst edi
yor. Otorite boşluğunu en çabuk 
dolduran Şiiler oldu. Bu da, on
ların yeni döneme hazırlıklı ol
duklarını gösteriyor. Çelebi'nin 
yakındığı gibi, ABD nal toplar
ken Şiiler halka su, yiyecek ve 
ilaç dağıttılar. Klinikleri faaliye
te geçirdiler. Kendi bölgelerini 
zaptu rapt altına aldılar.

Big Tenet

zai modellerini tanımak ve belir
lemek için Nasıriye'de Kabil'de- 
kine benzer büyük çadır(big te
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net) kurdu. Ancak bu toplantı 
akim kaldı. Burada birkaç temel 
noktaya atıf yapıldı. Buna göre, 
yeni yönetim demokratik ve fe
dere bir yapıda olacaktı. Ayrıca 
bundan böyle Baas partisinin fa
aliyetleri, devr-i sabık mantığıyla 
yasak kapsamına alınacaktı. A n
cak 'önemsiz bir toplantı' diye
rek Ahmet Çelebi, bir nevi yasa
dışı diyerekten de SCIRI(Irak 
İslam Devrim Yüksek Konseyi) 
ve Hizbu’d'DaVe adlı iki önem
li Şii örgüt toplantıyı boykot et
tiler. Bu da, toplantının Önemi
ne gölge düşürdü.

ABD Irak'ta bir çok soruya 
ve soruna cevap bulmak zorun
da. Bundan böyle Irak nasıl bir 
modelle yönetilecek? Ekonomik 
yapı nasıl düzenlenecek? Gerçi 
pazar ekonomisinde herkes hem
fikir ama petrol üretimi ve pazar- 
lanması nasıl olacak? Irak'm 
OPEC'teki statüsü ne olacak? 
İran'ın savaş tazminatı istemesi
ne mukabil Fransa ve Rusya 
borçlarını tahsil edebilecek mi? 
Irak'ı kurtarma masrafları{!) na
sıl geri ödenecek? Bunlar elbette 
tartışmalı konular. Siyasi yapı

nasıl olacak? Yeni dönemde kra- 
liyetçilerin durumu ne olacak? 
Sistemin içine dahil edilecekler 
mi? Bulgaristan'da olduğu gibi. 
İdeolojik sistem ne olacak? Ba
as'ın bıraktığı fikri ve ideolojik 
boşluk nasıl doldurulacak? İleri
de İsrail'le ilişkiler de dikkate 
alındığında bunun net cevabı 
verilmeli. Bu hususta Amerikalı 
şahinler 'sepet koluna herkes 
kendi yoluna' diyerekten Türki
ye'ye yol gösterdikleri bir sırada 
Türkiye yine onlara lazım oldu. 
İstinkafı nedeniyle, stratejik or
taklıktan azat etseler de Ameri
kalı şahinlerin Türk modeli ısra
rı sürüyor. Çünkü Batı ve İsra
il’le ileri derecede entegre olmuş 
tek Müslüman ülke Türkiye. Bu 
modelden ilerisi yok, öyleyse 
önplana çıkartılmalı. Amerikan 
Büyükelçisi Pearson da Türk 
modeline atıfta bulunmuştu; za
ten Wolfow^itz, R . Perle ve B er
nard Lewis'in ağzından hiç düş
müyor. Keza Muhammed Said 
Sahaf ın yerinden, bölgeye yöne
lik Dördüncü Dünya Savaşı 
projesini tatbike koyulmayı düş
leyen CIA  eski Başkanı James

Woolsey'in görüşleri de bu doğ
rultuda. ABD Merkezi Haberal- 
ma Teşkilatı CIA'in eski baş- 
kanlarından James Woolsey, 
Türkiye'nin, Amerikan askerle
rine Irak savaşında geçiş izni ver
memesi gibi, "ABD'nin hoşuna 
gitmeyen, dış politikasına uyma
yan" sonuçlar alınsa bile, Müslü
man bir ülkede demokrasinin 
varlığının büyük önem taşıdığını 
ve Irak için de, Türkiye benzeri 
bir model istediklerini söyledi. 
Dolayısıyla ideolojik boşluğu bu 
surette doldurmaya çalışıyorlar. 
Daha önce Irak Kralı Faysal da 
Sati Husri ile, bir netice elde 
edemeden kemalist devrimleri 
Irak'ta taklit etmeye koyulmuş
tu. Burada geçmişte laik modeli 
inşa edemediler, bu ikinci dene
mede edebilecekler mi, çok kuş
kulu. Öyle kuşkulu ki Saddam'ın 
bıraktığı insiyatifi, camiler, hav
zalar ve ulema doldurdu ve dol
duruyor. Bu da savaşın garip bir 
cilvesi. ABD bunları nasıl aşa
cak?

A B D ’nin Irak Planlan

ABD'nin Irak'la ilgili halihazır
da belli olan üç planı var:

1- Yeniden yapılandırma sa
dece ABD'nin insiyatifinde ger
çekleşecek. Yani ABD pastadan 
aslan payını alacak.

2-Hedeflenen yapı elde edile
ne kadar Irak'ta kalınacak.

3 -Irak'ta üçlü federe yapıyla 
desteklenmiş demokratik bir yö
netim tercih sebebidir.

Lâkin evdeki hesap çarşıya 
uymadığından, sürekli planların
da tadilat yapıyorlar. Mesela 
Irak'a da Japonya modeli bir as
keri vali atamak istiyorlardı. Bu
nun için de Tommy Franks bi
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çilmiş bir kaftan olacaktı. Ne ki, 
gelen tepkiler üzerine bundan 
vazgeçmek zorunda kaldılar. Ye
rine emekli Vali Jay Garner'i 
atadılar. Ancak Ahmet Çelebi 
gibi kendi muhalif grupları bile 
bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Do
layısıyla bilahare yeni değişiklik
ler husule gelebilir. ABD'nin 
Irak'ta askeri varlığının kalış sü
resi de yine gelişmelere bağlı. 
Perle ve Kissinger gibi aşırı sa
vaş taraftarları bile direnişi 
uyandırmamak için çok kısa bir 
zaman zarfında Irak'tan çekilin- 
mesini ve bunun yerine kukla re
jimle idare edilmesini savunu
yorlar. Amerika çok sancılı bir 
süreçle karşı karşıya ve Irak hal
kına formül dayatmakta zorlanı
yor. Bundan dolayı, ABD Irak'ta 
doğrudan sömürge planlarını ta
dil etmiş bulunmaktadır. Yine 
perdeli sömürü düzenine avdet 
edecektir.

Savaş bazı gerçekleri de orta
ya çıkardı. Bunlardan birincisi, 
beklendiği gibi Saddam rejimi 
halk ihtilali veya ayaklanmasıyla 
devrilmedi. İkincisi halk Sad
dam rejimine fazla destek verme
di ve onun savaşına iştirak etme
di. Ne var ki, savaşın akabinde 
ferdi bazda bazıları Amerikan ve 
İngiliz askerlerinin eline öpse de 
Kürtler haricinde Şii ve Sünni 
Araplar kesinkes Anglo-Ameri- 
kan işgalci güçlerinin derhal çe
kilmesini istediler. 'Ne Tağut ne 
de Şeytan istiyoruz' diye slogan
lar ve naralar attılar. Halk, 'Sad- 
dam'dan kurtulduk, işgalciler' 
den de kurtulalım' havasında. 
Bu da askeri zaferin siyasi açıdan

linde, silahlı direnişe başlayacak
larını duyurdular. Bu da, henüz 
Afganistan'da direnişi kırama
yan ABD'nin yeni korkulu rüya
sı. Şii halkın direnişi ve karşı 
koyması, Irak'ın ABD ile İran 
arasında çekişme ve hesaplaşma 
zeminine dönüşeceğinin haber
cisi. Her iki taraf da rakibini bu
rada hırpalamaya çalışıyor.

ABD İran'daki rejimi desta
bilize etmek için N ecef i Kum ’a 
rakip hale getirmek istiyor. Y it' 
zak Nakkaş adlı bir Amerikalı 
Yahudi, İrak Şiileri adlı çalışma
sında Necef te gelişebilecek bir 
Arap Şiiliğinin, İran'ın Kum 
kentindeki İran Şiiliğine alter
natif olabileceğini öngörmekte
dir. Neo'jönların projelerinden 
birisi de dini mühendislik. Perle, 
Suud'daki Vehhabiliğin gayri İs- 
lami veya çarpık bir anlayış ol
duğunu ileri sürerken diğer taraf
tan da Şiiliği terbiye etme niyet 
ve hevesleri gözlenmektedir. Bu 
itibarla Amerikalılar, kabaran 
Amerikan aleyhtarı hisleri ve öf
keyi İran'ın Irak'taki ajanlarına 
ve bunların faaliyetlerine bağlı
yorlar; daha doğrusu mâletmeye 
çalışıyorlar. Ortada ilginç bir 
durum var. Irak'a dönen sürgün
deki ilk muhaliflerden olan Ab- 
dulaziz Hakim tam da Bush'un 
Şii bölgesinde aradığı dostların
dan biri. Yıllarca Saddam'la mü
cadele etmiş biri. Pentagon'u zi
yaret ettiğinde buraya hayran 
kalmış ve üç dine mensup kimse
lerin ortak bir mekanda ibadet 
etmeleri gözlerini kamaştırmış. 
Amerikalıları kutsamış ve Avru-

rikalılar Allah'a en iyi inanan 
insanlar' demiş. Ancak arada bir 
güven sorunu var. Bazı ayrıntılar 
güzelim teorileri mahvettiği gibi 
burada da Amerikanın müttefiki 
Abdulaziz Hakim'in, Bedir Tu
gaylarının Komutanı Ayetullah 
Muhammed Bakır el Hakim'in 
kardeşi olması güveni sarsıyor. 
Her ikisi de eski merci-i taklit 
Muhsin el Hakim'in oğulları. 
Muhammed Bakır el Hakim 
İran'da sertlik yanlısı Rehber'e 
yakın dururken kardeşi Abdula- 
ziz Amerikalılarla aynı karede. 
İşin içinden çıkana aşkolsun! 
Londra Toplantısına katılan 
Hizbu'd Dave Nasıriye ve Ur 
toplantılarını boykot etti. Ame
rikalılar, SCIRI'nm  Irak'ta İran 
tipi bir rejimi benimsemesinden 
endişe ediyorlar. Amerikan is
tihbarat kaynakları Bağdat'ın 
düşmesinden hemen sonra Tah
ran'ın Kut'a dâî/propogandist ve 
provokatörler gönderdiğine ina
nıyor, bu husustan yüzde yüz 
emin olduklarını söylüyorlar. Bu 
da, ABD'nin kaygılarını artıran 
bir gelişme. Hatemi ise. Hakim 
kardeşlerden yeni hükümeti teş
kil etmede diğer Iraklı gruplarla 
işbirliğine gitmesini istiyor
lar (3). Hakim kardeşler ve umu- 
men İranlılar Irak'ta yabancıları 
istemeseler bile nüfus kesafetine 
güvenerek Irak'ta demokrasi isti
yorlar. Bu Lübnan'daki gibi Şi- 
iler açısından bir açılım anlamı
na gelebilir: Saddam'm gölgesi 
altında kalmaktan, Irak'ın kuru
cu topluluklarından biri hem de 
birincisi olmaya yükselebilirler.

kularını depreştirdi. Irak halkı
nın işgali meşru addetmediği iyi
ce anlaşıldı. İşgalin uzaması ha

yakınmış. Amerikalıların dindar 
olmalarına övgüler düzmüş. Kut 
da Newsweek muhabirine 'Ame-

Toplantısmda, Türkiye ile bir
likte İran da, demokrasi senfoni
sini seslendirdi. İran, ölçüleri
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kendisine i\as olsa da demokra' 
tik bir yönetime salıip. Şiiİer 
nezdinde insiyatifi ele alabilmek 
için SCIRI Şiilere bir çağrıda 
bulunarak Kerbela şehidi Hz. 
Hüseyin'in ölümünün 40, gü- 
nünde N ecefte toplanmalarını 
istemiştir. Bu çağrıya milyonlar 
icabet etmiş bulunuyor. Ayetul- 
lah Hakim, Saddam sonrası İrak
lılara şu tavsiyelerde bulunuyor: 
“Özgürlük, bağımsızlık ve îslami 
rejim altında bütün İraklılara ada
let getirecek bir hükümet iste
y i n . . . Ayetullah Hakim ile
ride Irak'a avdet edeceğini ve 
bunun tarihini bilahare ilan ede
ceğini duyurmuştur.

Ayetullah Sistani

İngiliz ve Amerikan işgaline ya
kın duran Adülmecid Hûî'nin 
öldürülmesinden sonra meçhul 
eylemciler tarafından muhasara 
altına alınan Ayetullah Ali Sis' 
tani de işgale karşı çıktı, Ameri
kalıların destek ricalarını reddet
ti. UzIpte çekilerek memnuni
yetsizliğini belirtti. Dolayısıyla 
Şia arasındaki işbirlikçi ortam 
kurutuldu. Daha önce, Sad- 
dam'ın zorbalıklarına karşı tepki 
olarak iki merd-i taklid Muhsin el 
Hakim ve Ebu'l Kasım el Hui de 
aynı şekilde uzlete çekilmişlerdi. 
ABD Irak'ta İran'ı kıskaca alma
ya ve reforma mecbur etmeye ça
lışırken İran da Irak'taki iç dina
miklerle ABD'yi zorlamaya çalı- 
şıyor(5).

İran'ın tavrı doğrultusunda, 
İraklılar da ülkelerinin petrolle
rini ABD'ye peşkeş çekmek iste
mediklerini ifjıde ettiler. Irak 
halkı iki konuda hassas. Birincisi 
askeri hegemonya kurma çalış

maları. İkincisi de petrollerinin 
yağmalanması. Petrolleri yağma
lamak, kütüphaneleri yağmala
mak kadar kolay olmayacak. Şi- 
iler ayrıca üçüncü bir hususta da 
ısrarlılar: N ecefteki havzaya 
bağlılık. Ali Sistani ile Abdul- 
mecid Hui'yi öldüren grubun li
deri olduğu ileri sürülen Mukte- 
da Muhammed Sadr arasında se
rinlik olmadığı da Şii kaynaklar
ca ileri sürülüyor.

Şii muhalefete nazaran Sün
ni muhalefet daha sönük. Kürt- 
1er Sünnilikleriyle değil de, et
nik kökenleriyle öne çıkıyorlar. 
Şiiler ise muhalefetin ortak pay
dasını oluşturuyor. Kürtlerin hi
lafına genellikle sünniler ve şi
iler federe bir yapı istemedikleri
ni söylüyorlar. Belki de tarihte 
ilklerden biri Bağdat'ta savaş sı
rasında kendiliğinden yaşandı. 
Sünnilerle şiiler elele İmam-ı 
A'zam camiinde cuma namazı 
kıldılar ve dayanışma örneği ser
gilediler.

Bununla birlikte, Saddam gü
neyde Şii çoğunluk ile ortada 
sünnileri ve kuzeyde Kürtleri an
cak demir pençe ile birarada tu- 
tabilmişti. Demokratik formla 
teşekkül edecek bir hükümetin 
Saddam gibi Bağdat'ta gücü elin
de tutması epey zor görünüyor. 
Gelecekte etnik, dini ve mezhe
bi ihtilafların doğacağına dair 
büyük işaretler var. Jordan Times 
gazetesinden Velid M. Sadi'ye 
göre, gelecekte Irak'ta Keşmir, 
Kuzey İrlanda ve eski Yugoslav
ya, Kongo ve Nijerya, Ruanda 
benzeri manzaralara rastlanabi
lir. Saddam rejimi gölgesinde 
eritme potası (melting pot) teori
si iflas etmiş durumdadır. Zaten 
dünyada da aynı başarısızlığı gös

termiş durumda. Bu da, işgal 
sonrası Irak'ta etnik, dini ve kül
türel anlamda toplulukların bir
birine yabancılaşmasını intaç 
edebilir. Bu husus, Amerikan iş
gali gölgesinde toplumsal armo
ninin ve uzlaşmanın zaptının gi
derek zorlanacağını gösterir. 
Saddam sonrasında gerçek ma
nada demokrasinin tesisi, Şii 
hakimiyetini beraberinde getire
cektir. Bundan kaçınılamaz. Bu 
durumda, ya hakiki anlamda de
mokrasi uygulanmayacak, suni 
ve görüntüde bir demolcrasi ola
cak ya da diğer gruplar da de
mokrasiden memnun olmaya
caklar. Belki de federal çözüm 
fikrinin ardında bu mahzurlar 
yatmaktadır. Merkezde kavga et
mek yerine, kenarlarda gevşek 
bir bağla birarada bulunmak da
ha tutarlı gözüküyor. Bundan do
layı, bundan böyle Irak'ın ünite r 
bir yapıda devam etmesi hayli 
riskli görünmektedir. Burada 
başgösterecek etnik veya dini bir 
kavga sadece burada kalmaya
cak, komşu ülkeleri de etkileye- 
bilecektir(6).

Şii ve Sünni Gruplar

Irak'ta iki büyük Şii grup bulun
makta. Bunlardan birisi, Londra 
Konferansına katılan Irak taban
lı ve temelli Hizbu'd DaVeti'l 
Islamiye'dir. Bu grup, Saddam'ın 
iktidara geldiği sene kızı Bintü'l 
Hûda ile birlikte Saddam tara
fından idam edilen merhum 
Ayetullah Muhammed Bakır es 
Sadr tarafından kurulmuştur. 
Hizbu'd Dave Irak içerisinde 
İran destekli SCIRI'dan daha et
kilidir. Daha bağımsız bir duruşu 
vardır. İran'm mücerret yankısı
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durumunda değildir. Bunların 
yanında bir de dini merkez ola
rak Sadru's'Sani vardır. 1990'lı 
yılların sonunda Muhammed 
Sadık es'Sadr iki çocuğuyla bir- 
likte suikasta maruz kaldı. Irak'ın 
en yüksek dini mercii idi.

Sünnileri temsil eden iki ana 
grup var: Bunlardan birisi sabık 
Baas Partisi, İkincisi de Müslü' 
man Kardeşler hareketidir. 
Müslüman Kardeşler hareketi 
burada geçmişte çok güçlü tesir- 
1er bırakmıştır. Müslüman Kar
deşler mensuplarının, 'Imamu'l 
Irak' dedikleri, Emced Zehavi 
hem Bediüzzaman'ın hem de 
Haşan el Benna'nın arkadaşıdır. 
Müslüman Kardeşler hareketi 
de, Irak'ta Baas iktidarından beri 
ed-Dave gibi yasak kapsamı al
tındadır. Saddam Hüseyin'in 
içeride üç gizli hasmı vardı: Ed- 
Dave, Müslüman Kardeşler ve 
Baas'ın Suriye kolu. Berzan Tik- 
riti bunların Saddam'a suikast 
teşebbüsünde bulunduklarını ile
ri sürmüştü. Suriye'deki gibi 
Irak'ta da Müslüman Kardeşler'e 
mensup olmak idamı gerektiren 
bir cürüm ve töhmet idi. Ancak 
İhvan mensupları Arapların 
'mihcer' dedikleri gurbet elde 
hala etkinliklerini muhafaza et
mektedir. Bunlardan bir kısmı 
Körfez ülkelerinde diğer kısmı da 
Batı ülkelerindedir. Bu grupla
rın, Saddam sonrası dönemde 
yeniden etkin olmaları beklen
mektedir. Kuzeyde Kürtler ara
sında Müslüman Kardeşler çizgi
sini temsil eden İttihadı İsla- 
mi'nin yeni dönemde yeni yöne- 
rimHf» rol alması bpWlpnmplffp^

sında taban zaafiyetini nasıl aşa
cakları ve telafi edecekleri me
rak konusudur. Müslüman Kar
deşler'in dışında Sünni muhale
fet çok parçalıdır. Sünni Irak İs
lam Partisi bunlardan birisidir 
ve işgalcilerle her türlü işbirliği
ni baştan mahkum etmiştir. Bu
na mukabil Saddam'la kritik ve
ya kerhen işbirliği içinde olduğu 
söylenen İmam-ı A'zam Camii 
H[atibi Prof. Ahmet Kebisi müs
takil Sünni şahsiyetlerden birisi
dir. işgalden sonra hemen Irak'a 
dönmüş ve faaliyetlerine başla
mıştır. Kebisi'nin devr-i sabıkla 
yeni yönetim arasında bir köprü 
vazifesi görmesi bekleniyor. Keza 
eski dışişleri bakanlarından Ad
nan Paçacı da etkin ama nüfuzu 
olmayan sünni muhalif figürler
den birisidir. Savaş öncesi Kuzey 
Irak'ta yapılan muhalefet top
lantısını boykot etmiştir. Ameri
ka ve niyetlerine karşı da mesa
feli durmaktadır.

ABD güdümündeki muhale- 
fet grupları ise. Kürtlerin dışında

Milli Uyum Grubu ve Irak Mil- 
li Cephesi gibi kuruluşlardan 
oluşuyor. Bunların temel taleple
ri Irak'ı bölgenin Singapur'u ve
ya Malezya'sı yapmaktır. Ham
murabi ve Selahaddin Eyyübi gi
bi tarihi modeller arasında da 
ideolojik değişimler nedeniyle 
uyum problemi var. Hür İrak 
Güçlerinin iki önemli lideri Ne- 
cip Salihi ile Çelebi anlaşamı
yorlar, çatışıyorlar.

U r Toplantısının Sembolik 
Anlamı

Hazreti İbrahim'in doğum yeri 
olarak bilinen Irak'ın kadim 
kentlerinden Ur da Nasıriye'den 
sonra muhalefetin ikinci toplan
tısına ev sahipliği yaptı. Toplan
tının burada yapılmasında sem
bolik izler ve manalar var. Yeni 
Irak yönetimiyle İsrail'in barış
masını sembolize ettiğinden şüp
he yok. Bu bağlamda, toplantı
nın burada yapılmasının sembo- 
lik bir manası var. Jay Garner’in

dir. Bununla birlikte, Ahmet 
Çelebi ve Talabani gibi laik ke
simlerin İslami muhalefet karşı-

Ahmet Çelebi'nin başkanlığını 
yaptığı Irak Ulusal Kongresi, 
İyad Allevi'nin lideri olduğu

İsrail'in füze savunma sistemi 
Arrow'lari geliştirdiği biliniyor. 
Şaron'un sıkı dostlarından birisi.
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Sadece o değil Kenan Mekiye 
gibi muhalif aydınlar yıllık Al- 
PAC (Yahudi lobisinin şemsiye 
örgütü) toplantılarına katılabili
yor. Keza Ahmet Çeiebi'nin İs
rail'i müteaddit defalar gizlice zi
yaret ettiği biliniyor. Bu bağlam
da, en son ziyaretinde Şaron'un 
yakın adamlarından ve Halit 
Meş'al'e suikast yapılması sıra
sında M OSSAD'ın başında olan 
Avraham Halifi gibi yetkililerle 
biraraya gelmiş. Nasıriye'deki gi
bi Ur toplantısı sırasında da 
İraklılar toplarttı alanına yaklaş- 
tırılmasa bile, sloganlarla geliş
meleri takbih ettiler.

Müstakbel Irak'ta hangi siste
min cari olacağına dair tartışma
lara katılan Ahmet Çelebi Yar
dımcısı Muhammed Muhsin ez 
Zübeydi'nin hilafına gelecekte 
siyasi harita içinde Islami parti
lerin yer alacağını ama teokratik 
dayatmalara geçit vermeyecekle
rini söylüyor(8). Tezad bir du
rum ama Amerikan karşıtı hissi
yat en fazla Çelebi gibilerinin 
işine yarıyor. Zira kuklaların önü 
açılıyor. Onlar da zaten bunu is
tiyorlardı. Jay Gamer'la gizli bir 
rekabet içinde. Ancak Penta
gon'a rağmen hariciye ve CIA 
tarafından desteklenmiyor ve 
önce yolsuzlukların hesabını ver
mesi isteniyor. İşgalin üzerinden 
çok geçmeden Irak halkının iş
gali istemediği anlaşıldı. Bu iti
barla, bazıları 5 yılı hayal etse de 
Amerikan yönetiminin Irak'ta 
en fazla 6 ay ile 2 yıl arasında ka
labileceği öngörülüyor. Ondan 
sonra askeri garnizonlarına çeki
lecek ve kuklalarını perde geri
sinden idare etmeye devam ede
cek. Böylece, Saddam gitmiş ye
rine de Çelebi gibi bir başka ben

zeri geçmiş olacak.. ABD bilaha
re, askerini dört askeri üste top
layıp çekilecek. Bunlar; eski 
adıyla Saddam Havaalanı, Nası- 
riye'de Tallil, batıda çöllük bölge 
ve bir de Kuzey Irak'ta Başur ha
vaalanı. Yine tepkileri yatıştır
mak için sağdan soldan barış gü
cü askerleri toplayacak. İtalya, 
Polonya ve Danimarka ABD'nin 
bu yönde yeni gözdeleri.

Ekonomik Düzen

Ekonomik düzen elbette yağma 
düzeni olacak. Saddam'ın savaş
ta zayi ettiklerini bunlar barışta 
kendilerine ayıracaklar. Paul 
Wolfowitz yeni düzenlemeyle il
gili: ‘T en i yönetimin kurulma
sında kimseye laf düşmez. Orada 
en az altı ay, belki de daha fazla 
sürecek ABD güdümlü bir rejim 
kurulacak” demiştir. Bush yöne
timi, bu süre içinde, Irak'taki alt
yapı ihalelerini (bunların yakla
şık 30 ile 100 milyar dolara mâ- 
lolması bekleniyor) petrollerin 
işletilmesini, çoğunda Bush yö
netiminin kodamanlarının par
mağı bulunan büyük Amerikan 
şirketlerine dağıtacak. Bütün bu 
paralar, Irak'ın petrol kuyuların
dan doğruca Amerikan şirketle
rine akacak. Ganimetin taksima
tı başladı bile. Amerikan Ulusla
rarası Kalkınma Ajansı (U Sİ- 
AD) tarafından yalnızca Ameri
kan şirketlerine açık olarak yapı
lan ihalelerle, Umm Kasr Lima- 
nı'mn onarım ve işletilmesi işi 
4.8 milyon dolar karşılığında 
Amerikan Stevedoring Hizmet
leri Şirketi'ne, bazı yenileme ve 
inşaat işleri ise 7 milyon dolar 
karşılığında International ResO' 
urces Grubu'na verildi. Öteki

ve daha dolgun altyapı ihaleleri 
için şimdi sırada ünlü Hallibur
ton ve Bechtel şirketleri var. 
Hatta New York Times gazetesi 
bir başyazısında savaşın asıl gali
binin Bechtel şirketi olduğunu 
dile getirmiştir. Bu şirketle Che
ney ve Rumsfeld gibi şahinlerin 
yakın irtibatı var. Rumsfeld Irak- 
îran savaşına arabuluculuk yap
mak bahanesiyle 1983 yılında 
Bağdat'a gelmiş ve orada, Bech
tel şirketi adına Irak petrollerini 
Akabe Körfezi'ne akıtacak bir 
petrol boru hattı yapımının imti
yazını alabilmek için Saddam 
Hüseyin'le uzun uzadıya görüş
meler yapmış(9). Şimdi de 
Rumsfeld gibiler Kerkük-Hayfa 
Petrol Boru Hattını canlandır
maya teşebbüs ediyorlar.

1972 yılında devletleştiri- 
len(te'mim) Irak petrolleri işgal
le birlikte yeniden özelleştirile
cek, daha doğrusu eski şirketlere 
peşkeş çekilecek. Irak petrolleri
ni işleten ve İngiliz Royal- 
Dutch Shell ağırlıklı Irak Pet
rol Kumpanyası 1972 yılında 
Baas yönetimi tarafından milli- 
leştirildiği sırada, burada Ameri
kan Exon ve Mobil şirketlerinin 
de yüzde 25 payı vardı. ABD'nin 
bu dev şirketleri şimdi Irak pet
rollerinin yeniden özelleştirilme
sini iştahla bekliyor ve tümüyle 
kendilerine verilmesini istiyor
lar. Bush yönetimi ise uluslarara
sı kamuoyu tarafından Irak pet
rollerinin üzerine oturmakla suç
lanmaktan kaçınmak ve bu sava
şın bir petrol savaşı olmadığını 
ispat etmek için bu işi kotarmayı 
kendisine en yakın bir İraklıya, 
Irak Petrol Bakanlığının eski gö
revlilerinden Fadıl Çelebi'ye ha
vale etmiş bulunuyor...
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Bölgesel Düzen

Irak'la ilgili yeni yapılanma pa- 
lalelinde bölgesel düzenin tam 
merkezinde İsrail bulunuyor. Bir 
taraftan İsrail, yeni yönetimin 
siftah yapmasıyla birlikte Irak'a 
turistik geziler tertiplemek isti
yor. İkincisi ve daha da önemlisi 
de, 1948 yılından beri atıl vazi- 
yette bulunan Kerkük'Hayfa 
Petrol Boru Hattını canlandır
mak istiyor. İsrail-Filistin barışı
nı tesis edebilseler bu hattı Suri
ye'yi by-pass ederek Ürdün üze
rinden İsrail'e bağlayacaklar. 
Çünkü önceki güzergah Suriye 
üzerinden Hayfa'ya ulaşıyordu. 
Böylece işbirlikçi Ürdün'ü mü
kafatlandıracaklar. Abdullah 
Gül de temenni babından ve içi
ni hoş edebilmek maksadıyla F i
listin meselesi çözülmeden Ker- 
kük-Hayfa Petrol Boru Hattının 
ikmal edilmesinin zor olacağını 
söylüyor. Zımnen Filistin mese
lesinin çözümsüzlüğünün veya 
İsrail lehine çözümlenmeyişinin 
Türkiye'nin yararına olduğunu 
da itiraf etmiş oluyor. Bu tarikle, 
İsrail'in enerji krizi de çözümlen- 
miş olacak. Kissinger'in Bush 
idaresindeki çömezleri şimdi 
onun rüyasını gerçekleştiriyor ve 
mirasına sahip çıkıyorlar. Kissin
ger dünyanın birçok yerindeki 
cinayetleri yüzünden yargılanır
ken, 11 Eylül'den sonra yine dört 
ayak üzerine düştü. Bu proje ile 
birlikte hem İsrail'in hem de 
ABD'nin enerji ikmali güvence 
altına alınmış olacak. Bu mesele 
ilk kez İsrail'in Ulusal Altyapı 
Bakanı Joseph Paritzky tarafın-

tının açılması halinde İsrail'in 
enerji harcamaları yüzde 25 nis
petinde azalacak. İsrail şu anda 
Rusya'dan yaptığı petrol ithalatı
na bağımlı durumda. Hayfa Hat- 
tı'nın devreye sokulması aslında 
yeni bir fikir değil. 1980'de Irak- 
İran savaşı sırasında, dönemin 
İsrail Başbakanı İzak Şamir, Irak 
petrolünün Hayfa üzerinden ih
racını teklif etmişti. Haaretz mu
habiri Akiva Eldar'a göre, döne
min İsrail Dışişleri Müsteşarı 
Hanan Bar-On, eski ABD Dışiş
leri Bakanı Kissinger'in fikir ba
bası olduğu, Akabe Körfezi'ne 
açılacak bir Irak-Ürdün hattı gö
rüşmelerine İsrail'in de katıldığı
nı doğruladı. Dönemin ABD 
Başkanı Ronald Reagan'm da
nışmanı olan Rumsfeld bu gö
rüşmelerde yer almıştı. Eldar'a 
göre yine Bechtel'e teslim edilen 
proje, bu yeni boru hattına itiraz 
etmemesi karşılığında İsrail'e İs
railli işadamı Bruce Rappaport 
üzerinden yılda 100 milyon dolar 
aktarılması öngörüyordu. Şimdi 
bu hat için hatta veya devreye 
giren Ahmet Çelebi bu projeyi 
geleceğe taşımaya çalışıyor. Bu 
defa, Kissinger ve Rumsfeld'in 
eski projesi gibi hat, Akabe üze
rinden geçmeyecek; doğrudan İs
rail'e ve Hayfa'ya ulaşacak.

İsrail'in savaşla ilgili ödülle
rinden birisi sadece bu. Uslu dur
masının karşılığında da yine 10 
milyar doları cebe indiriyor!

Belki de İsrail tarihinin en 
mutlu dönemini bugün Şaron'un 
gölgesi altında yaşıyor. Dünya
nın gözleri önünde hergün beşer 
onar Filistinli öldürülüyor. Babil

dan gündeme getirilmişti. İsra
il'de yayınlanan Haaretz gazete
sinin haberine göre, bu boru hat

onar rılıstınlı öldürülüyor. 
Kudüs'ün kucağına düşmüş du
rumda. Bir anlamıyla A rz'i 
Mev'ud yayının bir parçası daha

tamamlandı. Amerikan güçleri, 
Mısır'dan sonra Arapların ikinci 
en büyük gücü olan Irak'ı da tas
fiye etti. Buradaki askeri varlığı 
doğrudan Suriye ve İran için 
tehdit içeriyor. Böylece İsrail Su- 
riye-İran mihverini de kırmayı 
tasarlıyor. Buna paralel Suri
ye'nin Lübnan'daki varlığı sor
gulanacağı için Hizbullah da hi
mayeden mahrum kalıyor. 
Şam'daki Filistinliler de 'aman 
Suriye'nin başına bir hal gelme
sin de ben gönüllüce çekip gide
yim' havasındalar. HAMAS şim
diden Şam Bürosunu kapatabile
ceğini duyurdu. Kral Hüseyin'in 
ölümünün ardından Abdullah II. 
gelince, Ürdün de yüzlerine ka
panmıştı. Şimdi sırada Şam var. 
S\ıriye, Lübnan'ı terkederse, bu 
ülke de bir şekilde İsrail'in kuca
ğına düşecektir. Ya da İsrail böy
le umut etmektedir. Şaron, Lüb
nan'da Beşir Cemayel dönemini 
özlüyor(lO). Velhasıl İsrail Filis
tin'in dışarıdaki köklerini kopar
mak ve kurutmak istiyor.

Filistin ve Irak iki kurban. 
Diğerleri de sürek avı altında bu
lunuyor. ■
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MUSTAFA MtYASOĞLU

İ kiz Kuleler yerle bir edildi
ğinde, ben önce Babil Kule- 
si’nin çöküşünü hatırladım. 

Beşerî başarıların ilâhı hudutları 
zorlaması sonucunda belâ dâvet 
edilmiş ve isyan cezasını bulmuş- 
tu. Zulmü dünya çapında genişle
ten A BD ’nin Yeni Dünya Düzeni 
sloganıyla dünyaya meydan oku
duğu bir dönemde ansızın için
den vurulması şaşırtıcıydı. ABD 
bu darbenin şokunu bir zaman 
atlatamadı. Saldırıyı cezalandır
mak için önce Afganistan’ı, son
ra da Irak’ı işgal ederek başına 
belâ aldı.

Amaç, güç gösterisiydi ve 
High Tech ürünü pek çok bina
nın da sembolü olan İkiz Kuleler,
11 Eylül günü uçurulduğuna gö
re, onlar da çeşitli bahanelerle İs
lâm dünyasındaki bazı bölgeleri 
vuracaktı. Iraklı diktatör Sad
dam, daha önce çeşitli vesilelerle 
A BD ’ye sürpriz yapacaklarını 
söylüyor, Afganistan’daki Tali
ban rejimi ile işbirliği yapan Usa- 
me Bin Ladin de İkiz Kuleler’e 
yapılan saldırıyı alkışlıyordu. 
Dikkat, ABD’nin yaşadığı kısa 
süreli bir şoktan sonra bu iki ülke 
üzerinde toplandı. Dünyayı teh
dit eden Amerikalı, artık kendi 
evinde rahat değildi. Herkes sü
per güçten kuşkulanmaya başla
mıştı. New York’un üzerini kap
layan toz bulutu, ABD halkının 
korku sembolü haline geldi.

Epeyce bir zaman, İkiz Kule
ler’e yapılan saldırıya kim ne ka
dar üzüldü veya sevindi, o tartı
şıldı. Kimine göre ABD rüzgar 
ekti, fırtına biçti. Kimilerine gö
re de savaş ilan edilmeden yapı
lan bu saldırı, İslâm ülkelerine 
yönelik kuşkuları ve terörist it
hamlarını haklı gösterdi. Bir yıl 
içinde, 11 bin Arap veya Ortado
ğu kökenli insanın ABD’de tu
tuklanıp sorgulandığını, ama bin 
kişiden haber alınmadığını yazdı. 
New York’u kaplayan ve korku
nun sembolü olan toz bulutu, bu 
kez Müslümanların üzerine doğru 
yayılmaya başladı. İster istemez 
bütün İslâm ülkeleri garip bir te
dirginlik yaşamaya başladı.

Kızılderiliye Dönüştürülen 
Afganh ve İraklı

İkiz Kulelere karşı yapılan eyle
min sonucunda ortaya çıkan etki 
veya kargaşa kimin işine yarıyor
sa, tabii olarak bu eylem onun ta
rafından yapılmış veya onun bil
gisi dahilinde planlanmış demek
tir. İsrail’in bu-eylemden yarar
landığı çok açık. Çünkü o yılın
12 Eylül günü Filistin Devle- 
ti’nin İsrail tarafından tanınması 
yolundaki görüşmeler, ABD ve 
BM tarafından bir takvime bağ
lanmış, aylarca dünya basını bu 
konuda yayın yapmıştı. 11 Ey- 
lül’deki saldırılardan sonra gün

dem değişti, anlaşma suya düştü. 
Hatta bir kısım gazeteci, saldırı
nın olduğu gün İkiz Kulelerde ça
lışan Yahudilerin işlerine gelme
diğini söyledi. Fakat böyle husus
lar üzerinde hiç durmayan ABD 
öfkeyle hedef aramaya başladı.

Böylece, hem Filistin Devle- 
ti’nin İsrail tarafından tanınması 
önlenmiş ve hem de İslâm’ın gü
ler yüzü terörle lekelenmiş oldu. 
Ardından da Taliban rejiminin 
girdiği yönetim çıkmazıyla işgale 
davetiye çıkarması, saldıracak bir 
bölge arayan ABD yönetiminin 
işini kolaylaştırdı. Ardından da 
bu yüzyılın en çirkin savaşı başla
dı. Sovyetlere karşı Afganistan’a 
yıllarca yardım eder görünen 
ABD, 30 yıl savaşan ve henüz bir 
düzen kuramayan insanlara sal
dırdı. Taliban çaresiz dağlara çe
kildi...

Bu savaş A BD ’yi, Kızılderili
lere saldıran İngiliz güçlerinden 
farksız bir konuma getirdi. Sanki 
çaresiz, düzensiz ve aç insanları 
büsbütün umutsuz hâle getirmek 
için bu saldırı düzenlenmişti. Ba- 
tılıların şamar oğlanı gibi kullan
dıkları Afganistan, şimdi ABD’ 
nin Orta Asya kaynaklarını 
kontrol edebileceği bir üs haline 
getirildi. Sovyetlere karşı yaptık
ları direnişle 20. yüzyılda akd al
maz bir cihad destanı yazan Af- 
ganlılar, şimdi Guantonamo 
kampında toplanarak Kızılderili
lere dönüştürüldüler. İnsanların 
onuruyla oynayan ABD, esasen 
soylu duygulan hesaba katmadan 
dünyanın kovboyu oldu.

El Kaide yöneticisi Usame 
Bin Ladin ile Taliban yöneticisi 
Molla Ömer’in Afganistan’da 
kaybolması, bunlar hakkındaki 
kuşkuları artırdı. ABD güdümün
de kurulduğu söylenen bu iki ör
gütün kukla olup olmadıkları
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şüphesi de gündeme geldi ister iS' 
temez. Çünkü çok çabuk kaybol
dular.

Bağdat’ın düşüşünden hemen 
sonra Saddam da aynı şekilde 
Irak’ta buharlaştı. Demek ki, Irak 
baştan beri Afganistan haline ge
tirilmek istenmişti. Zahir Şah 30 
yıl sonra yeniden Afganistan’a 
döndürüldüğü gibi, 30 yıllık Sad
dam unsurunu bertaraf eden 
ABD, petrol gelirlerine 30 yıl el 
koymuş oldu.

Usame Bin Ladin bahanesiyle 
Afganistan işgal edildiği gibi, 
Saddam Hüseyin bahanesiyle de 
Irak işgal edildi. Bu işgalin gerek
çesi gibi sunulan kitle imha si
lahlarının Irak’ta olmadığını pe
kâlâ ABD ve İngiltere biliyordu. 
Sadece bölgeyi rezilce işgal ede
bilmek için bahâne olması 
önemliydi...

Bağdat İslâm Medeniyetinin 
Sembolü

İnsanların ortaya koyduğu en 
önemli kültürel unsurların top
landığı yerler elbette şehirlerdir. 
Şehir, yaşanılan hayatın ve me
deniyet seviyesinin göstergesidir.
Bu bakımdan, Medine ve Bağdat, 
İslâm öncesi dönemlerde de 
var olan Mekke, Şam, Kahire, 
Basra, Konya, Lahor, Delhi ve İs
tanbul gibi, daha sonra İslâm kül
türünün merkezleri olan şehirler
den farklıdır. İlk adı Yesrib olan 
Medine, Peygamberimiz döne
minde kimlik değiştirerek medî- 
neleşir; iki yüz yıl sonra da o za
mana kadar bir köy konumunda

men bu şehir halkı kendine özgü 
bir hayat yaşıyor. İşte bu nokta 
çok önemliydi. Saddam zulmü ile 
işgal bunu yok edecek.

Bu işgal sonrasında sergilenen 
görüntüler, bölge insanlarının 
Kızılderililerden farklı olmadığı 
imajıydı. Kadınların, çocukların 
önünde erkekler onursuzca sü
rüklendiler. İşgale karşı diren
mek yerine, İngilizlerin öncülü
ğünde yıllarca önce düzenlenen 
müzelerle Saddam ve adamları 
tarafından yaptırılan saraylar 
yağmalandı. Güneydeki direniş
ten sonra, herkes birbirinin gözü
nü oymaya başladı sanki.

İşgalden sonra görülen yağma 
ile ortaya konan imaj, tam bir 
haysiyet kırıcı irade iptalidir. 
ABD-İngiliz koalisyonunun söy
lemek istediği şu: Güneydeki Şii- 
ler İran tarafından yönetiliyor, 
Sünni Araplar kendi kendini yö
netemezler, Türkmenler kendile
rini koruyamayacak kadar zaval
lı, Kürtler ise gözü yağmadan baş
ka bir şey görmeyen vahşilerdir... 
Kürt kabileler devlet kurmak birolan Bağdat geliştirilerek dört yüz 

yıla-yakın bir*^zaman-İslâm-dünya- tarafa,-fe-derasy^^ 
sının kültür merkezlerinden biri leti bile yönetemezler. Peşmerge- 
olur. 1200 yıldan beri çok çeşitli 1er ise, yağmacılıktan başka bir 
yönetimler altında, işgallere rağ- işe yaramazlar...

Saddam’ı kullanarak Irak’ı 
bölge halkına tehdit gibi göste
ren, İran devriminin hızını kesen 
ABD, bütün propaganda imkân
larını kullanarak karayı ak gibi 
göstermeye, suçunu bastırmak 
için bölge halkının şeref ve hay
siyet duygusunu, kendi kendisini 
idare etme iradesini yok etmeye 
çalışıyor.

ABD eliyle, hainlerle haysi
yet duygusundan mahrum insan
larda oluşturmayı düşündüğü yö
netimin Bağdat’ta uzun süre hü
kümran olabileceğini sanmıyo
rum. “Bir başkent her zaman baş
kenttir” düşüncesiyle Bağdat’ın 
bir şekilde toparlanacağını umu
yor ve bekliyorum. Çünkü bu 
şehri seviyorum.

İşbirlikçi yönetime karşı ge
lişmesini umduğumuz direniş, 
Bağdat’ın tarihine ve bir şehir 
kültürüne yakışır niteliğe bürün
düğünde, kendi kendini yönetme 
iradesini ortaya koyar ve işbirlik
çilere de orayı terketmek düşer... 
Tabii bölge halkının tamamının 
Kızılderililiği kabul etmemesi ve 

li^iradesiyle tavır-ortaya-koy^
masıyla mümkündür bu söyledik
lerim. Ötesi, külli iradenin 
bileceği iş... ■
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BİR BATI KLASİĞİ 
YAĞMA, KATLİAM 

VE “CAMBAZA BAK”

M . N A D İR  Ö N A Y

Bunda Bir B it Yeniği Var

Son günlerde bütün televizyon' 
1ar zavallı İraklıların hastanelere 
varıncaya kadar bütün resmi da
ireler ile korumasız kalan elçilik 
ve özel mülklerden kapı, pence
re, koltuk, büro eşyası velhasıl 
ne buldularsa yağmasını gösteri
yor. Hele müzelerin soyulması 
gündemin birinci maddesi oldu. 
Çünkü bu müzelerde insanlık ta
rihine ait önemli bulgular sergi
leniyor veya mahzenlerinde sak
lanıyordu. Söylendiğine göre bü
tün hapishaneler açılmış, suçlu
lar dışarı bırakılmış, onlar ve on
larla birlikte eski rejime muhalif 
unsurlar bu yağmayı gerçekleştir
mişti. Irak’ı işgal eden Amerika
lılar ise adeta teşvik eder mahi
yette yağmayı seyretmiş işi olu
runa bırakmıştı. Kendisine karşı 
yapılan bir gösteride çoluk çocuk 
halkın üzerine ateş ederek 
lO’dan fazla insanın ölümüne se
bep olan Amerikalılar acaba ne
den buna bir dur demediler de 
gözlerinin önünde yapılan bu 
soygunu seyrettirip durdular. 
Hatta yüzyıllarca taşıyıp durduk
ları, heykellerin ve diğer tarihi 
eserlerle, milli kütüphanedeki 
kitapların yakılmasına iki üç gün 
boyunca seyirci kaldılar? Afga
nistan işgali öncesi iki heykelin 
bombalanmasını işgalin en bü

yük sebeplerinden biri olarak 
gösteren Amerikalılar acaba ne
den bütün insanlık tarihini ilgi
lendiren hâzinelerin talanına ses 
çıkarmadı da köşesinde olanlara 
baktı? Bu işte bir gariplik yok 
mu?

Şimdi uzmanların söylediğine 
göre bütün bu hazineler yurt dı
şına kaçırılma tehlikesiyle karşı 
karşıyaymış ve zaten işgal önce
sinde de bir kısım tarihi hazine
ler kaçırılıyormuş.

Yurt dışı dediğimiz ise bu tür 
müzayede kuruluşlarının öne 
çıktığı iki ülke var. Ingiltere ve 
Amerika, zaten Unesco’nun tari
hi eserlerin yerinde korunması 
ve çalınan eserlerin ait olduğu 
ülkeye gönderilmesine bu iki ül
ke uzun süre imza koymamışlar 
şimdi de imza koymakla birlikte 
fiilen uygulamıyorlarmış. Bunlar 
bazen kendileri soyar bazen de 
hangi ülkeyi soymak istiyorlarsa
o ülkelerin insanlarına soydur- 
turlar. Camilerden çalınan hat
lar, çiniler, şamdanlar nereye gi
diyor? Daha henüz geçtiğimiz 
günlerde Yeni Cami’den çalınan 
çiniler Londra’da bir müzayede
de görücüye çıkmadılar mı? Da
ha önce çalınan bazı eserleri yüz- 
binlerce dolar vererek geri getir
miştik. Şimdi belki yine aynısı 
olacak.

Irak’ta sahnelenen yağmanın

arkasında acaba hangi müzayede 
evleri var, merak konusu. İşgal, 
yağma, talan, katliam hepsi de 
zavallı Irak halkına fatura edili
yor. Yorumlara bakılırsa, bu 
İraklılar zaten çapulcuymuş, 
bunlar eskiden de böyleymiş, iyi 
ki özgürlük gelmiş vb. Velev ki 
öyle olsun, eğer madalyonun 
öbür tarafı görülmezse asıl yağ
macıları gözden kaçırabiliriz.

Dünyanın bütün ormanları
nı, tarihini, kütüphanelerini, in
sanlarını yağmaladıktan sonra 
suçu İraklılara atmak nasıl bir 
şey acaba! Eğer bunların sabıkası 
yayınlanmazsa bu işler hep gari
banların sırtında kalacak gibi gö
züküyor. Dünyada yağmalanma
mış bir şey bırakmayan bu güru
hun ne olduğunu anlamak için 
sadece kütüphanelerine ve mü
zelerine bakmak bile yeterli. Ba
tıdan doğudan ne kadar çalınmış 
kitap değerli eşya varsa onların 
şehirlerinde bulunuyor. Bunların 
tarihte yaptığı yağmaları yazma
ya kalksak ciltler yetmez ve yüz
lerce başlık altında incelemek 
gerekir. Bilim ve kitap yağması, 
edebiyat ve sanat yağması, tarih 
yağması, köle insan yağması, 
hammadde yağması, petrol yağ
ması, katliamlar, sonra hayalle
rin ve kafaların yağması say say 
bitmez.

Kimse sormuyor bu adamlar 
niye burada. Bu yağmanın sebebi 
ne?

Amerika işgalinde iş zavallı 
Kızılderililere yıkılmış, yıllarca 
çizgi romanlarında, filmlerinde 
onların vahşilikleri sergilenip, 
cesetlerinden sonra ruhları da 
yağma edilip durulmuştu. Sadece 
onlar değil bütün dünyanın sö
mürülen insanları ilkel ilan edil
miş, işgallerin, yağmaların sebebi
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medenileştirme olarak gösteril- 
mişti. Şimdi Irak özgürleştiriliyor 
ve bedeli de onlara ödetiliyor. 
Birinci Irak seferinin masrafları' 
nı aç Irak halkıyla, diğer petrol 
zengini ülkeler ödemişlerdi. Şim- 
di yine aynısı olacak. Petrolleri, 
tarihi zenginlikleri yağmala son
ra da “bak çapulculara özgürlük 
getirdim” de.

“Cambaza Bak’’

Türkçe’de çok güzel bir deyim 
var; “cambaza bak.” Bir şeyin 
gözden kaçırılması için bir başka 
şeye dikkatlerin kaydırılmasında 
kullanılıyor bu deyim. Şimdi İn- 
gilizlerin ve Amerikalıların 
Irak’ta yapmaya çalıştıkları da 
bu. îşgal’in, yeni dünya düzeni
nin, Müslümanların basü badel 
mevt’inin engellenmesi için ya
pılan operasyonun ve petrol gas
pının görülmemesi için cambaza 
bak numarası. Batının bütün ta
rihinin özetidir bu “cambaza 
bak.” Truva baskınından Karta- 
ca işgaline, Haçlı seferlerinden 
Uzakdoğu ve Amerika yağmala
rına kadar bütün dünyada uygu
ladıkları bir metod. Metod aynı 
kalmakla birlikte cambazı zaman 
zaman değiştirme ihtiyacını da 
duymadılar değil. Elenler, eski
den beri Truva’ya göz koymuş
lardı. Fakat uzunca süre bir baha
ne aradılar sonunda onu da bul- 
dıılnr. Elana Truva’ya kaçırılınca 
onu geri almak bahanesiyle sal
dırdılar. Ama bu bir entrikayla 
oldu; tahta at. Sonrası malum, 
Truva’da yağmalanmadık tek bir 
şey bırakmadılar, katletmedik 
canlı koymadılar. Romal4İar-jCaf^

ulaşmak ve Türkleri kovmak ba
hanesiyle Anadolu’ya yüz binler- 
cesi akan Haçlılar, bırakın Müs
lümanları kendi dindaşlarını da
hi kılıçtan geçirip taş taş üstünde 
bırakmadılar. Bizans’lı ve An- 
takyalı Hristiyanlar bile bu yağ
ma ve talandan öyle yıldılar ki 
ebedi düşman bildikleri Türkleri 
bunlara yeğ tuttular.

1204 yılı nisan ayında İstan
bul’a giren Haçlılar bütün ma
hallelere yayılarak, ticarethane
ler, saraylar, kiliseler başta ol
mak üzere karıştırmadık ve talan 
etmedik bir köşe bırakmadan her 
tarafı soydular. Haçlı seferlerini 
yazan Raşit Erer yine bir batılı 
müellifin şu cümlelerini nakledi
yor; “Yağma edilen altın, gümüş 
evani, mücevherat, ipekli ku
maşlar, kürkler hiçbir kimsenin 
hesap edemeyeceği miktarda idi. 
Dünya yaratılalı beri hiçbir şe
hirde bu kadar yağma olmamış
tır. Herkes kendisi için bir mes
ken edindi ve hiçbir haçlı açıkta 
kalmadı, zaruretler içindeki haç-

gaşalık uzun sürdü. Haçlılar evle
ri soyduktan sonra, gizlenmiş 
mal olup olmadığını anlamak 
için halka türlü eza ve cefa etme
ğe başladılar. Gizlediği malı gös
teren olursa doymak bilmeyen 
çapulcular yeniden tazyik et
mekte idiler, biçare Bizanslılar 
zabitlerin ayaklarına kapanıp, 
Hıristiyan olduklarını anlatmak 
için istavroz çıkarıyor ve bu su
retle merhametlerini celbetmeye 
çalışıyordu. Antakya’da daha fe
cisini Müslümanlara yaptılar. Bu 
sefere katılan Richard de Pe- 
ler’in yazdığı Antakya destanı 
isimli şiirde yaptıklarını şöyle 
anlatıyor:

Türkler yüzüldü, barsakları çı
karıldı

Ederinden haşlama ve kebap 
yapıldı

Doyasıya yediler ama ekmeksiz 
olarak

Bunu gören putperesder (Türk
ler) pek korktular

Et kokusundan hep duvarlara 
dayandılar______________________

taca’ya incir çekirdeğini doldur
maz bir incir bahanesiyle saldırıp 
dümdüz ettiler. Kutsal şehirlere

lılar birdenbire zengin oldular.” 
Yine Erer’in aktardığına göre; 
“Yağma yüzünden hasıl olan kar-

Kudüs’e girdiklerinde tarihin 
gördüğü en büyük katliamlardan 
birini gerçekleştirdiler. Müslü
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manların aman dilemesi fayda 
etmedi. Kadm erkek çocuk yer
miş bin Müslüman öldürdüler. 
Yahudileri de sinagogda yaktılar. 
Bu hadiseleri bizzat batdı bir çok 
müellif naklediyor. Yağma katli' 
am ve yamyamlık tekmili birden.

1. yağma dönemi bittiğinde 
geride yakılmış yıkılmış kentler, 
yağmalanmış coğrafyalar bıraktı
lar. Bu dönemin cambaza bak 
numarası, kutsal şehirlere dini 
özgürlük getirme idi. Bıraktıkları 
yalnızca kan, şiddet ve talandan 
kalan yıkıntı oldu. Anadolu Sel
çukluları, Beylikler, Osmanlı 
Devleti bunları uzun süre dur
durdu.

Küresel Yağmanın Dibacesi

2. yağma dönemi Endülüs’te baş
ladı. Yine Müslüman, Yahudi ne 
kadar insan varsa katlettiler. Pek 
azı Osmanlılar’ın yardımıyla kur- 
tarılabildi. Osmanlı Devleti’nin 
doğu yolunu tıkamasıyla yağma 
yapamayınca başka yollar arama
ya başladılar. Bu defa Amerika’yı

buldular, güneyden Hindistan’a 
gittiler. İşte ikinci büyük facia 
böyle başladı. Önce Amerika 
yerlilerini yok ettiler, tarihin 
gördüğü en büyük genositlerden 
birini gerçekleştirdiler. Sonra 
Hindistan’a ve Uzakdoğu’ya 
uzandılar. Bütün bu diyarların 
nesi var nesi yoksa ülkelerine ta
şıdılar. Bilahare oralara yerleşti
ler. Afrika’da bırakın insan bı
rakmayı ot bitmez hale getirdi
ler. Buralardan götürdükleri kö
leleri insan olarak kabul etmedi
ler. Hayvandan daha aşağı mu
ameleye tabi tuttular. Bu döne
min numarası her ülkede farklı 
oldu. Kızılderililere ateş suyu, 
Hintlilere incik-boncuk. Daha 
sonra bu Kızılderililere çiçek 
hastalığı taşıyan battaniyelerle 
tarihin ilk biyolojik savaş katli
amı, Hintlilere mermi çekirdeği 
olarak tekamül etti. Amerika’da 
Kızılderililerin ve diğer yerlilerin 
toptan yok edilmesi ile birlikte, 
Hindistan’da toplu katliamlar, 
sanatların yok edilmesi için par
makların ve ellerin kesilmesi

şeklinde tezahürleri görüldü. Af
rika’nın Amerika’nın önce Altın 
ve gümüşleri sonra tabiatta ne 
varsa ülkelerine taşıdılar. Semir
dikçe daha çok azgınlaştılar. 
Hatta kendi aralarında yağma 
kavgası yaptılar. Portekiz ve Is
panya’nın başlattığı yağmaya ön
ce Fransa sonra İngiltere, Hol
landa, İtalya ve Rusya karıştı.İn- 
giltere bunların hepsini yaya bı
raktı. Bu arada,sıra Osmanlı top
raklarına gelmişti. Önce Afrika 
kıyılarından başladılar, Mısır’la 
devam ettiler. Bu arada ‘cambaza 
bak’ı da epeyce geliştirdiler. 
Fransızlar “Civilizasyon’u keşfet
tiler. İngilizler demokrasiyi. Bi
raz da kaymak gerekiyordu onu 
da eklediler; Hürriyet adalet mü
savat. Bu zehirli lokmayı yutan 
bir daha kendisine gelemedi.

İşte 19. ve 20. yüzyıldaki 
‘cambaza bak’m  anahtar kelime
leri. Bunlarla Osmanlı Devleti’ni 
parça parça ettikleri gibi yeni kö
leler devşirdiler. Ve asıl istedik
lerine kavuştular: Petrol yağma
sı. ’
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Yaklaşık yüz yıl devam eden 
bu yağmanın sonunda verdikleri 
afyonun tesirinden kurtulma 
emareleri gösteren kölelerine ye- 
ni bir müttefikleri ile yeni bir 
cambaza bak numarası çekiyor
lar. Son yıllarda ağızlarından ka
çırmakla birlikte, yeni bir haçlı 
seferinin yeni kılıfları olması ge
rekirdi. Bunu da buldular; funda
mentalizm ve teröre karşı özgürleş
tirme operasyonu. El-Kaide, La
din, Saddam gibi Truva atlarıyla 
başlattıkları seferin yağma kısmı
na gelmiş bulunuyoruz. İşin garip 
tarafı şimdi Kudüs’te kestikleri, 
ortaçağ boyunca yapmadıklarını 
komadıkları, Endülüs’ten kov
dukları, 1.Dünya savaşında yak
tıkları Yahudileri de yanlarına 
almış bulunuyorlar. Gerçi burada 
bir soru işareti var. Kim kimi ya
nına aldı hala tartışılıyor, ama 
durum bu.

Hafızaların Yağması

Bunların yağmalarının sadece 
iktisadi olduğunu sanırsak yanı
lırız. Başta da söylediğimiz gibi 
bütün tarihi eserler, bütün kü
tüphaneler Batı şehirlerine ta
şınmış durumda. Arkeolog ve 
araştırmacı adı altında çalışan 
yağmacılarca yüzyıllardır doğu
dan batıya bütün ülkelerin, me
deniyetlerin birikimleri bu sö
mürge imparatorluklarına taşınır 
durur. Yağmanın haddi hesabı 
yoktur. Mesela sadece Türk ve 
İslam kültürüyle ilgili, Paris, 
Londra, Amsterdam, Berlin,Va- 
tikan kütüphanelerindeki eserle
ri saymaya kalksak ciltler yet- 

“mezr^ugünTİöğulu herhangi bir 
dile ait bir çalışma bu kütüpha
nelere gitmeden gerçekleştirile
mez. Yani bütün maddi birikim

yanında hafızalar da yağma edil
miştir. Yağmalanan bu eserler
den yola çıkarak yazdıklarıyla da 
hafızaların çalınması yetmiyor
muş gibi kafaları karıştırarak, su
ları bulandırmak istediler. Di
nin, dilin, ahlakın talanına giriş
tiler. İlim adı altında kurdukları 
yağma metodlarıyla, toplumların 
genleriyle uğraştılar. Oryanta
listler, Antropologlar, sosyolog
lar bu yağmanın askerleri oldu
lar. Sonra gazete, radyo ve tele
vizyonla bombardımana başladı
lar.

1.Dünya Savaşı öncesi ve 
sonrasında yıllarca tebamız olan 
ve büyük bir hürriyet içinde din
lerine, dillerine sahip olan top- 
lumları bize karşı kışkırttılar. 
Balkanlar’da yapılan katliam, ta
lan,yağma sonunda maddi ve 
manevi varlığımızdan pek az iz 
kaldı. Buna rağmen aynı günler
de batı basını Türkler Hıristiyan
ları kesiyor manşetleri attılar. Bu 
da bir cambaza bak idi. Aynı şe
kilde doğuda Ermenileri kışkırt
tılar. Kürt, Türk bütün Müslü
man ahaliyi camilere doldurup 
yaktılar. Daha sonra bunlar baş

ka yerlere göç ettirilince yine ay
nı numarayı çektiler. Dindaşları
mız Arapları, “Türkler sizi eziyor, 
sizi bağımsız yapacağız” diye san
ki elma şekeriyle çocuk avutur 
gibi kandırdılar. Bu da bir cam
baza bak metoduydu. Bugünkü 
özgürleştirme o günlerde bağımsız
laştırma idi.

Bir Başka “Cambaza Bak”

Bugün fundamentalizm, terör diye 
karşımıza çıkan bir başka camba
za bak numarası geçmişte "bar
bar, yamyam, ilkel, vahşi” adla
rıyla yapılıyorciu. Bunların karşı
sında da "özgürlük, eşitlik, adalet, 
medeniyet” gibi kavramlar vardı. 
Batılılar kendileri dışındaki bü
tün toplukları birici sınıflandır
maya sokuyor ve onlara sahip ol
duklarını iddia ettikleri İkinciyi 
götürmeyi vadediyorlardı. Ne ta
rih ne de günümüz bunun böyle 
olmadığını gösteriyor. Bugün 
apaçık anlaşılmıştır ki Batı bü
yük bir maddi zenginliğe ve ima
ra kavuşmuş ama asla medeniye
te yaklaşamamıştır. Zaten bu 
yüzden, bu yutturmacaya Akif
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bütün hançeresini yırtarcasına 
bağırmıyor muydu; “Tek dişi kal- 
mış canavar” diye. Evet, nihaye' 
tinde kabul edelim ki bugün Ba
tı ülkelerinin içerisinde bir neb
ze iddia ettiklerine yakın durum- 
1ar gerçekleşmiş haldedir. Ama 
yabancılara karşı zinhar bunları 
ne gösterdikleri ne de layık gör
dükleri vardır. Yabancılar kendi 
vatandaşları olsa da bir şey değiş
mez. Fransa’da Cezayirliler ve 
Kuzey Afrikalılar başta olmak 
üzere bütün yabancılar, Ameri
ka’da zenciler hala ikinci sınıf 
vatandaştır. Bilindiği gibi batılı- 
ların en çok bahsettikleri ilkeller 
Amerika yerlileri, Afrikalılar, 
AvustralyalIlar, Hintlilerdir. 
Barbarlar ise Atilla, Cengiz, Fa
tih Sultan Mehmet gibi isimleri 
çıkaran Türklerdir. Bu isimler 
bize neden yüzlerce yıldır düş
man olduklarını göstermeye ye
ter de artar bile. Bunlar da birer 
cambaza bak numarasıdır. Sakın 
zulmü onayladığım, bizden olun
ca farklı baktığım manası çıka
rılmasın. Ama tarihin hiç de on
ların sunduğu gibi olmadığı hem 
kendi tarihçileri hem bizim ta
rihçilerimiz tarafından biliniyor. 
Hele söz konusu olanlar İslam’ın 
kabulünden sonraysa.

İnsanhk Yine Yüksek Ahlaka 
Muhtaç

İnsanhk yağmadan, talandan, 
cambaza bak numaralarından İs
lam’ın getirdiği yüksek ahlakla 
kurtulabildi. İnsanlık belki de ilk 
defa can ve mal emniyetini böy- 
lesine geniş bir şekilde onun 
temsilcileriyle tanıdı. Hz.Ömer, 
Kudüs’ü fethettiği zaman, gayr-i 
müslim ahaliye yazılı bir berat 
verdi. Bu beratta şunlar söyleni

yordu; Allah’ın kulu ve mümin
lerin emiri tarafından İlya(Ku- 
düs) ahalisine verilen berattır. 
Bu beratın bahş ettiği emniyet 
onların canlarına, mallarına, ki
liselerine haçlarına, hastalarına 
sağlamlarına ve sair milletdaşla- 
rına şamil olmak üzere aşağıda 
yazılı şartlar dairesinde bahş 
olunmuştur:

1) Onlara ait kiliseler mes
ken ittihaz edilmeyecektir ve bu 
mebani ile müştemilatı tahrip ve 
içinde bulunan emval müsadere 
olunmayacaktır.

2) Onlar dinî hususlarda bir 
gûnâ(herhangi bir biçimde)cebir 
ve tezyika dûçar ve hiç biri ızrâr 
edilmeyecektir.

3) Yahudilerin onlarla birlik
te ikametlerine müsaade edilme
yecektir.

4) Diğer şehirlerin ahalisi gi
bi İlya ahalisi de cizye verecek
lerdir.

5) İlya ahalisi şehirlerden Bi- 
zanslıları tard edeceklerdir.

6) İlya’dan tart olunan Bi
zanslIların canları ve malları her 
türlü taarruzdan masun olacak
tır. BizanslIlardan İlya’da ikamet 
etmek isteyenlerde emin olacak
lardır ve cizye vereceklerdir.

7) BizanslIlarla birlikte İlya’yı 
terk etmek isteyen ahalinin de 
canları ve malları kiliseleri ve 
haçları siyanet edilecek(koruna- 
cak), bunlar arzu ettikleri yere 
muvasalat edinceye kadar bu 
masuniyet devam edecektir.

8) Ahalinin cizye tediye et
mek şartıyla bu ahdin ifasına Ce- 
nab-ı Hak ile resulü ve bütün 
müminler şahittirler.

Aynı inancın mensubu A l
parslan, Malazgirt’te savaş sonra
sında esir aldığı Romen Diyo- 
jen’e farklı davranmamıştır. Fa

tih Sultan Mehmet de İstanbul’u 
aldığında şehre girdi, Ayasof- 
ya’ya gitti ve aynı alicenaplığı 
bütün din adamlarına ve halka 
karşı da gösterdi. Tarihçilerin 
naklettiğine göre, orada patrik 
ve halk yerlere atılarak ağlaştı. 
Sultan Mehmet onlara elleriyle 
susmalarını işaret etti. Sükunet 
tesis edince patriğe; “ayağa kalk. 
Ben Sultan Mehmet, sana ve ar
kadaşlarına ve bütün halka söy
lüyorum ki bu günden itibaren 
artık ne hayatınız ve ne hürriye
tiniz hususunda benim gazabım
dan korkmayınız” dedi. Sonra 
ordusunun kumandanlarına dö
nerek “askerin halka hiçbir fena
lık yapmamalarını emretmeleri
ni ve herhangi birisi bu emre ita
at etmezse ölümle cezalandırıla
cağını” bildirdi.

Bunlar gibi İslam ve Türk ta
rihinde yüzlercesi vardır. Daha 
başka türlüsünün olması da bek
lenemez. Bugün insanlığın yine 
aynı alicenaplığa, aynı yüksek 
ahlaka ihtiyacı vardır. Halen ya
şanmakta olanlar bunu bir kez 
daha güçlü bir şekilde teyit edi
yor- Şüphesiz bir gün yine mede
niyetimiz insanlığa yol gösterici 
olacaktır. Bize bu gün yapılan zu
lümler, asla onların derekesine 
inip kısas uygulamayı telkin et
memelidir. Asıl büyüklük de bu
rada değil midir? Peygamber 
efendimiz, hakaretler gördüğü, 
saldırılarına uğradığı Mekke hal
kına yüksek ahlakın eşsiz örne
ğini göstermedi mi? Rıza-yı ilahi
yi gözeten bir insanın bundan 
daha başka bir metodu uygula
ması mümkün değildir. İnsanlık 
bir daha cambaza bak numarala
rından bıkmış durumdadır ve 
bundan da yüksek ahlakı tanı
makla kurtulabilecektir. ■
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A BD’nin Irak’i işgal süre
cinde Bağdat direnişi' 
nin aniden çökmesi, 

mücadelenin yalnızca bazı küçük 
bölgelerle sınırlı kalması ümmeti 
büyük bir acıya şevketti. Düş
man saldırılarına karşı Ummü 
Kasr, Fao, Basra ve Nasıriye böl
gelerinde sürdürülen destansı di
renişin kırılmasının ümmette ya
rattığı derin acı giderek bir mağ
lubiyet hissine dönüştü.

Kısa sürede sonuçlanacak bir 
savaş planıyla bölgeye gelen işgal 
kuvvetleri, ilk başta hiç bekle
medikleri bir direnişle karşılaş
mışlardı. Bu yüzden savaş planla
rı altüst olmuş ve uzun sürecek 
bir savaşla karşı karşıya kalmış
lardı. İşgal kuvvetlerinin kolay 
ve hızlı bir şekilde Irak’ı ele geçi
rebileceklerine artık hiç kimse 
inanmaz olmuştu...

Ancak, Bağdat’ın ani çökü
şüyle insanların zihinlerinde bazı 
soru işaretleri belirdi ve savaş 
hakkında çeşitli savaş teorileri 
üretilmeye başladı. Sadece Arap 
toplumunda değil neredeyse bü
tün dünyada insanlar birbirleri
ne hep şu soruyu sordular;

Irak’ta neler oluyor?
Bu duruma nasıl gelindi?
Zihinler hâlâ bu soruların ce

vaplarını aramakla meşgul. İşgal
ciler de şu âna kadar bu sorulara 
tatmin edici bir cevap teşkil ede
cek gerekçeler ortaya koyamadı
lar. İşin içinde başka işler oldu
ğu, dahası pek çok bit yeniği ol
duğundan kuşkulanılıyor. ABD 
cenahından, meraklı zihinleri 
tatmin edebilecek, dünya kamu- 
oyundaki şaşkınlığa son verebi- 

ortaya atrkn~komplo te-- 
orilerini çürütebilecek, elle tutu
lur delillere dayanan ve insanla
rı ikna edebilecek hiçbir açıkla

IRAKTA DİRENİŞ HAZIRLIĞI

M Ü N İR  ŞE F İK
T ürkçesi: Mustafa FEVZİ

manın yapılmadığı da biliniyor.
Kerkük ve Musul’un kendili

ğinden teslim olması ve bunu ta
kip eden olaylar Irak halkının 
acılarını had safhaya çıkardı. 
Amerikan askerleri gittikleri her 
yerde savaştan daha kötü netice
ler doğuran gasp, soygun vb bi
çimde kendini gösteren gerçek 
bir kaosa yol açtılar. Bağdat, Mu
sul ve diğer kentlerde yaşanan 
bu kaos ortamını Amerika adetâ 
zevkle seyretti. Amerikan Sa
vunma Bakanı Donald Rumsfeld 
kaosa göz yummanın ötesinde, 
olup bitenleri “Irak halkının 
Saddam rejiminden kurtuluşları 
neticesinde ortaya çıkan sevinç 
gösterileri” olarak tanımladı. 
Amerika’nın kaos ortamına son 
vermek için harekete geçmeme
si, Amerika’nın bölge siyasetine 
ilişkin kamuoyunda beliren kuş

kuları bir kat daha güçlendirdi.
Yağma hareketlerine göz yu

man Amerika’nın petrol kuyula
rını, petrol bakanlığına ait bina
ları ve kıymetli arşivlere sahip 
bazı kurumlan koruma altına al
ması hayli mânidardı. Oysa ban
kaların ve müzelerin yağmalan
masına mani olmak, Ameri
ka’nın hem üstesinden gelebile
ceği hem de insan hakları açısın
dan daha elzem olan bir husustu. 
Bütün bunlar Amerika’nın 
Irak’ta ve bölgede güttüğü sinsi 
politikanın göstergeleri olarak 
değerlendirilebilir.

Batılı yorumcular, çok önce
den, Irak’ın işgalinin, ABD’nin 
uzun süreli ve geniş kapsamlı sa
vaşının ilk merhalesi olduğunu 
söylemişlerdi. Ancak, görünen o 
ki, bundan sonra işgal kuvvetle
rini oldukça zor günler bekle
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mekte ve yorumcuların işaret et' 
tiği tehlike çanları çalmaya baş
lamaktadır.

Bugün, savaşın gerekçesi ola
rak ileri sürülen Irak’ın “kitle im- 
ha silahları”ndan arındırılması, 
Irak’a özgürlük ve demokrasi ge
tirilmesi gibi iddiaların bir hile 
ve oyundan ibaret olduğunun 
anlaşılmış bulunuyor. Şaron’un 
ve partisinin samimi bir dostu 
olan, İsrail’in “Eru” füzelerinin 
geliştirilmesinin arka planındaki 
kişi olan silah tüccarı, emekli ge
neral siyonist Jay Garner’in sü
ratle Irak’ın başına tayin edilme
si savaşın gerçek hedefinin Irak’ı 
işgal etmek, Irak’ın mukadderatı
na hakim olmak, Irak’ta, Filis
tin’de ve bütün Ortadoğu’da S i
yonizm’in hizmetinde Siyonist 
bir düzen kurmak olduğunu gös
termektedir. Bütün dünyayı he
gemonya akına almak, özellikle 
de Avrupa, Japonya, Rusya ve 
Çin’i kendisine boyun eğdirmek 
için petrolü silah olarak kullan
mak da Amerikan stratejisinin 
hedefleri arasında gözüküyor. 
Bütün bunların ötesinde, bölge 
ülkelerinin kültürel ve siyasi açı
dan am erikan laştırılm ası ve si- 
yonistleştirilm esi için İrak bir üs 
olarak kullanılacağa benziyor.

Şu aşamada, Bush yönetimi
nin müslümanları birbirine dü
şürmek için hazırladığı sinsice 
planlarını uygulamaya koyabile
ceği, sadece Irak’ta değil bütün 
Islarn ülkelerinde Müslümanları 
bloke etmek için kurduğu şeyta
ni tuzakları devreye sokabileceği 
biliniyor. Ancak Irak halkının 
tek bir vücut olarak sokaklara in
meye ve işgale karşı nefretlerini 
haykırmaya başladığı şu günler, 
ümmetin büyük direnişinin de 
işaretlerini veriyor. ■

RACHEL 
KUZEY YILDIZIM POLARİS

MESUT KARAŞAHAN

K ahramanların büyük te
veccühe mazhar olduğu 
bir dönemdeyiz yine. 

Demek ki insanlık zor zamanlar
dan geçiyor.

Ufku kara kara bulutlar kap
lıyor, nefes almak gitgide zorlaşı
yor; insanoğlu derin bunalımda.

Kahramanlar; yapılamayan, 
aşılamayan, cesaret edilemeyen 
her ne varsa aslında mümkün ol
duğunu göstermesi beklenen ön
cüler. Duyarlı insanların üzerine 
çöken acziyet ve tükenmişlik 
hisleri onları çok karanlık bir ge
cenin parlak yıldızları kılıyor.

Adına yeni emperyalizm de
nen heyula, insanlık üzerine hiç 
bitmeyecek bir kâbus gibi çök
mekte. Gün be gün yenilenen, 
hep daha sofistike ve etkili hale 
getirilen savaş ve aslında ölüm 
makinaları, ceberrut global siste
min hizmetinde. Kan ve gözyaşı, 
ölüm, “şok ve dehşet”, milyarla
rın T V  ekranları karşısında çare
sizliğini, metropollerin cadde ve 
meydanlarını dolduran milyon
lardan yükselen protestonun et
kisizliğini tescil etmekte.

Dünya üzerinde barış ve gü
venliği tesis etmek, huzur ve re
fahı sağlamak adına modern za
manlarda formüle edilmiş kav
ram ve sistemler, yirminci yüzyı
lın ikinci yarısı boyunca gelişti
rilmiş uluslarüstü kurumlar belki

de geri alınamaz süreçler içinde 
iflas yolunda. BM bugünlerde ne 
kadar da anlamsız bir kısaltmaya 
dönüştü!

Bu sürecin en bariz biçimde göz
lenebildiği bir coğrafyada, Filis
tin’de BM’nin görevini 23 yaşın
da Amerikalı bir kız üstlendi. İş
gal güçlerinin, efsanevi Cenevre 
Sözleşmesi’ne göre “korunmuş 
kişiler”e zarar verici hukuksuz 
eylemlerine karşı koymak için 
Rachel Corrie onbinlerce kilo
metre uzaktan koşup gelmişti. 
ISM, yani International Solida
rity Movement (Filistin İçin  
Uluslararası Dayanışma Hare
keti) üyesiydi.

Filistinlilerin talepleri doğ
rultusunda, bir nevi canlı kalkan 
oluşturmak için sürekli oradan 
oraya dolaşan bir grup genç in
sandır ISM üyeleri. Bazen İsrail 
güçlerince yıkılacağı haber alı
nan/tahmin edilen evlerin etra
fında gözükmekleri, bulunmaları 
isteniyor, bazen tahrip edilece
ğinden endişe duyulan su kuyu
ları başında gece nöbeti tutmala
rı bekleniyor.

Rachel bir defasında şöyle 
yazmıştı Amerika’daki ailesine: 
“Şu an iki hafta ve bir saattir Fi
listin’deyim. Ancak yine de gör
düklerimi anlatacak kelime bu-
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lamiyorum. (...) Burada, duvarla' 
rinda tank ateşiyle delikler açıl' 
mamış ve onları hep yakından 
gözetleyen, işgal ordusuna ait ku
lelerle karşılaşmamış çok çocuk 
var mıdır, bilemiyorum. (...) Bu
rada sekiz yaşında çocuklar var, 
global güç dengeleri konusunda 
-h iç  değilse İsrail bağlamında- 
benim birkaç yıl öncesinde bildi
ğimden daha fazla şey biliyorlar.” 
(Ailesine gönderdiği 7 Şubat 
2003 tarihli e-postadan).

Bir defasında da annesine hi
taben şöyle yazacaktı: “Kabuslar 
görüyorum, evimizin dışında 
tanklar ve buldozerler var, sen ve 
ben içerdeyiz.” Rachel, Filistinli 
çocukların günortası kâbuslarını 
da paylaştı. Müslüman dünyada 
örneğine az rastlanır bir davranış 
sergiledi. Birkaç dakikalığına 
ışıkları yakıp söndürmek kâbus 
görmeye yetmiyordu, besbelli.

Rachel, Filistinliler arasında 
onu son derece hayrete düşüren 
şeyler de tecrübe etmiş veya göz
lemlemişti. Sistemli bir soykırı
ma maruz kalan bu insanlar, baş
larına gelen onca felakete rağ
men biribirlerine ve dışarıdan 
gelenlere karşı müşfik ve seve
cen olabiliyorlar, en umulmadık 
zamanlarda huzurlu bir topluluk 
veya aile tablosu çizebiliyorlardı. 
Ve tabiî, dünyanın bu trajedi 
karşısındaki duyarsızlığı yine 
Rachel’m e-postalarına hayret 
dolu ifadelerle yansıyan başlıca 
hususlardan biri oldu.

İsrail devletinin acımasız bas
kı ve sindirme, yıldırma ve göçe 
zorlama politikalarından yana 
tanık olduğu şeyler Rachel’ı isya- 
na sürüklemişti. Ailesi Filistinli- 
lerin şiddete başvuruşunu sorgu-

tercih etmişti.
27 Şubat tarihini taşıyan e- 

postasmda şöyle yazıyordu: “Bu 
kronik ve sinsi soykırıma tanık 
oluyorum; gerçekten dehşet için
deyim ve insan doğasının iyiliği
ne olan köklü inancımı sorgulu
yorum. Bu soykırım sona ermeli. 
Sanırım hepimiz için en iyi fikir, 
herşeyi bir kenara bırakıp hayat
larımızı bunu durdurmaya ada
mak olacak. (...) İnancını kay- 
betmişlik ve dehşet duyguları 
içindeyim. Hayal kırıklığı. Beni 
hayal kırıklığına uğratan şey, bü
tün bunların yaşadığımız dünya
nın temel gerçekliğini oluştur
ması ve aslında bizim de bunda 
pay sahibi oluşumuz. Bu dünya
ya gelirken benim istediğim şey 
bu değil. Buradaki halkın bu 
dünyaya gelirken istediği şey bu 
değil. (Anneciğim) çocuk sahibi 
olmaya karar verdiğinizde, senin 
ve babamın, yaşamamı istediği
niz dünya bu değil. (...) Filis
tin’den geri döndüğüm zaman 
muhtemelen kâbuslar görmeye 
devam edeceğim ve burada bu
lunmamanın hep suçluluğunu 
duyacağım.”

Lüks ve konfora gömülmüş ve 
dünyadan bihaber yaşıyor olma
larına itiraz ettiği insanların ül
kesine tekrar ayak basamadı. 
“Gelmek istediğim dünya bu ola
maz” diye feveran ettiği yeryü
zünden birdenbire ayrılıverdi, 
hayatın baharında.

Dünyanın unuttuğu, unutul
maya terkettiği insanların nihaî 
kaderini paylaştı: Çocuk veya 
genç yaşta kurşun vızıltılarıyla 
gelen ölümün, dünya televizyon
larında haber değeri taşımayacak 
kadar vakayı âdiyeden sayıldığı 
bir coğrafyada, yakın tarihteki 
en acımasız ve uzun süreli işgal 
hareketine karşı direnirken feci 
şekilde can verdi. 16 Mart 2003 
günü işgal altındaki Gazze’de, 
Refah mülteci kampında, o güne 
kadar sık sık yaptığı gibi elinde 
megafonla, buldozerin karşısında 
illegal bir yıkıma engel olmaya 
çalışırken öldürüldü.

İsrail, buldozerlerin tanklar
dan daha etkili ve fonksiyonel 
birer savaş aracına dönüştürül
düğü ülke. Caterpillar firmasının 
kurşun geçirmez camlarla donat
tığı operatör mahallinde oturan 
kişiler, tank veya zırhlı araç sürü
cülerinden belki daha ileri bir 
görev bilinciyle hareket etmek
te. Savunmasız insanlar, kadın
lar ve çocuklar karşısında daha 
acımasız, daha vahşi, insanlıktan 
daha uzak olmalı bir buldozer sü
rücüsü. Herbiri, ellerinde hiç so
nu gelmeyen bir yıkım liste ve 
tarifesiyle gündüz veya gece, 
içinde insan olsun veya olmasın 
sürekli bina tahribiyle meşgul bi
rer canavar. Sadece evleri değil, 
bağ ve bahçeleri, sera ve su ku
yularını, Filistin halkının en te-

ladığında, bu insanların yaşadığı 
dramın inanılmaz boyutlarından 
kesitler sunarak cevap vermeyi

Rachel, Filistin’den geri döne
medi; ailesine, akraba ve arka
daşlarına bir daha kavuşamadı.

mel ihtiyaçlarını karşılayan ne 
varsa hepsini tahrip etmeye 
programlanmış buldozer birlikle
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ri ön cepherde yeralır İsrail’de. 
Sivil görünümlü “yerleşim”lerin 
tepeden tırnağa silahlı sakinle
riyle askeri garnizondan farksız 
olduğu bir ülkede tank yerine 
hafriyat araçları kullanılır. Katli- 
am, yıkım, yerli halkı göçe zorla- 
ma ve insandan arındırılmış ma
hallerde yeni Yahudi yerleşimi 
kurma biçiminde dairesel kurgu
ya sahip İsrail resmi politikasının 
tatbikinde üstün yeteneklerini 
ispatlamış ve dolayısıyla bağlıları 
nezdinde “buliydozer” {Bully: 
Kabadayı, zorba; buliydozer: Zor- 
badozer) lakabını almış bir Ariel 
Şaron’un yönetiminde topyekün 
sağlıklı düşünme melekesini yi
tirme noktasına gelmiştir İsrail 
halkı.

Rachel’ı katleden buldozer 
sürücüsü, bunu, bilerek yapmıştı. 
Olay mahallinde bulunan diğer 
ISM üyesi Greg Schnabel, o gün 
Dr. Samir Mesri’nin evini yıkım
dan korumaya çalıştıklarını be
lirtmiş ve Rachel’ın katledildiği 
anı şöyle anlatmıştır;

“Onları durdurmaya çalışır
ken Rachel evin önünde tek ba
şınaydı. Buldozere, durması için 
tekrar tekrar el salladı. Yere düş
tü, fakat buldozer ilerlemeye de

vam etti. ‘Dur, dur’ diye feryat 
ettik, ama buldozer hiç durmadı. 
Onun üzerinden tamamen geçti, 
sonra geri viteste gelip bir daha 
çiğnedi.”

Diğer arkadaşları buldozerin, 
Rachel’ın üzerine önce kum ve 
toprak, ardından ağır molozlar 
dökerek onu yere yıktığını ifade
lerine ekleyeceklerdi. Buldozer 
sürücüsünün onu görmemiş ol
ması mümkün değildi. Açıkça 
görülebilir durumdaydı, üzerine 
fosforlu elbiseler giymişti. Sürü
cüyü kışkırtacak herhangi bir 
hareket de yapmamıştı.

Buldozer, Rachel’ın kafatası
nı ve göğüs kafesini bütünüyle 
ezip parçalamıştı. Refah’taki kal
dırıldığı Neccar hastanesinde 
görev yapan Dr. Ali Musa, ölüm 
nedeninin kafatası ve göğüs ka
fesindeki kırıklar olduğunu belir
tecekti. Buldozer sürücüsü, yine 
görgü tanıklarının ifadesine gö
re, Amerikalı kızdan kurtulmak 
için dev aracın bıçağını özellikle 
kaldırmamış, bununla iyice ez
meye çalışmıştı.

İsrail ordusundan yapılan 
açıklamalar, tahmin edilebilece
ği gibi küstahlık, sorumsuzluk ve 
utanmazlık kokuyordu; Rachel

“kendisini buldozer’in önüne at
mış” veya “üzücü bir kaza” sonu
cu ölmüştür (hem intihar ettiği 
ima ediliyor, hem de olayın bir 
kaza olduğu belirtiliyor!), zaten 
“İsrail Savunma Güçleri” uzun 
süredir “son derece sorumsuzca 
hareket edip herkesi tehlikeye 
atan bir grup protestocuyla uğ
raşmaktadır,” vs.

Rachel’ı Filistin’e getiren şey 
neydi? “Hayatın tadını çıkarabil
mesi” için, lüks ve konfora gö- 
mülebilmesi için her türlü imkan 
elinin altındayken, feda edecek 
çok şeyi varken onu fedakarlık 
yapmaya iten şey neydi?

Holocaust’tan çok daha ileri 
boyutlar kazanmış bir dramın ya
şandığı bir coğrafyaya, sahipsiz 
ve yetim bırakılmış çocukların 
ülkesine, onlarla aynı kaderi 
paylaşmaya koşup getiren hangi 
saiklerdi?

Aileden aldığı eğitimin payı 
hiç kuşkusuz büyük. Anne ve ba
bası onun davasına sahip çıktı;

“Biz şu an yas tutuyor ve Rac- 
hel’m Gazze Şeridi’ndeki ölümü
nün ardında yatan ayrıntıları an
lamaya çalışıyoruz. Bütün çocuk
larımızı global insanlık camia ve 
ailesinin güzelliğini takdir ede
cek şekilde yetiştirdik ve Rac- 
hel’ın kendi fikirleri doğrultu
sunda yaşayabilmiş olmasıyla da 
iftihar ediyoruz. Rachel’m gönlü, 
dünyanın neresinden olursa ol
sun bütün insanlara karşı bir sev
gi ve görev duygusuyla doluydu. 
Ve, kendilerini koruma imkanın
dan yoksun kimseleri korumaya 
çalışırken hayata veda etti.”

Son tahlilde bu insanları iyi 
ve güzel olana yönelten, kayna
ğını temiz fıtrattan alan bir şey 
olmalı. Belki vaktiyle insan hak
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lan teorisyenlerinin yeryüzünde 
insanoğlu için onurlu bir hayatın 
kurgusunu yaparken atıfta bu- 
lunma ihtiyacı duydukları doğal 
hukuk nosyonuyla aynı kaynak
tan beslenmektedir bu tavır. Do
ğal hukuk; pozitif hukuk ilkeleri
nin üstünde ve dışında yeralan, 
nihai kriterler bütününü ifade 
eden, çok eski çağlarda vahiy ge
leneğinden ilham almış olması 
kuvvetle muhtemel bir hak ve 
hukuk anlayışının ifadesi. Sto
acılardan bu yana insanoğluna 
özgü evrensel hak-hukuk ve ada
let ihtiyacını/dürtüsünü akla da
yandırmak, insandaki eşsiz akıl 
yeteneğiyle izah ve meşrulaştır
maya çalışmak gelenek haline 
gelmişse de, bugün kendi kural
larını kendi koyan bir aklın hiç 
de tekin olmadığını görebilecek 
tecrübeye sahip bulunuyoruz. 
Dolayısıyla bu vazgeçilmez has
letin kaynağı salt insan aklı ola
maz.

Rachel’ın Filistin şehitleri 
arasında yerini almasını sağlayan 
şey belki de Kur’an’ın işaret etti
ği fıtrattır: "Yükünü, A llah’ı 
birleyen olarak dine, Allahsın 
insanları yarattığı o fıtrata çe
v i r i  (30/30)

Zulme boyun eğmemek, hak
sızlığa uğrayanın yanında zalime 
karşı saf tutmak, bu uğurda canı
nı feda edebilme büyüklüğünü 
göstermek, temiz kalabilmiş bir 
fıtratın işaretleri olmalı.

İnsanî olan ne varsa materya
list sahte değerler karşısında bu
harlaşıp kaybolmaya yüz tuttuğu 
bir çağda Rachel’ın verdiği ders 
büyük. “Öteki”ni insan olarak 
algılama güçlüğü çeken Batıklar 

-açısından ve zaten inançları, ya-

rünen müslümanlar açısından.
İnsan zihnini iğdiş ederek 

hayvani güdülerin istilasına aç
mak için devâsâ mekanizmaların 
devreye konduğu, sınırsız üretim 
ve tüketimin yegane hayat hede
fi olarak sunulduğu bir çağda 
Rachel, insana özgü temel ve as
li birşeylere işaret etti ölümüyle. 
Bir ayıbımızı, bir utancımızı yü
zümüze vurdu belki: Yanıbaşı- 
mızdaki bir coğrafyada yaşanan 
drama karşı gittikçe körelen, 
kaybolan duyarlılığımız. Haber 
bültenlerinde yer vermeye değer 
bulunursa -sıralamada sonlarda 
yeralmaya razı olmalı böyle “na
hoş” haberler- Filistin’den ölü ve 
yaralı haberinin geçilmediği 
günlerin sayısı kaçtır acaba? Ki 
bunların çoğu nitelik ve nicelik 
itibariyle katliam tanımına uy
gun vakalar olmaktadır. Bunlar
dan kaç tanesi o an TV  kuman
dasına uzanmaktan alıkoyacak 
denli önemli, kaydadeğer, insani 
duyarlılığımızda makes bulacak 
nitelikte şeyler gibi gelmektedir? 
Kaçı, kanıksama hastalığının ör- 
düğü yüksek duvarları, kalplerde

Sevgili Rachel, sen bize, bizi in
san yapan şeyleri hatırlattın. 
Kendi halinde, kalabalıklar için
de, aralarından birilerine hep 
musibetler isabet ededursa da 
sessiz sakin biçimde yaşama yete
neği kazanmış bireylere sorumlu
luğun sınırlarını (veya sınırsızlı
ğını!) gösterdin. Macar şairi Pe- 
töfi’nin işaret ettiği yıldız oldun: 

‘^Qece ne kadar karanlıksa, 
yıldızı o kadar parlaktır/*

Sevgili Rachel, sen, ışık kirli
liğinin yaşandığı bir çağda, ka
ranlığın gitgide koyulaştığı bir 
dönemde böylesi gözalıcı yıldız
lar arasında yerirıi aldınj pusula- 
ların şaştığı uzun bir gecede du
yarlılığını yitirmekten korkanlar 
için kutup yıldızı oldun.

Kısacık hayatında Filistinli 
çocukların teselli kaynağı, ölü
münde ise dünyanın dörtbir kö
şesinden arşa yükselen duaların 
konusu oldun.

Seni unutmamak, unuttur
mamak bizim borcumuz.

Stat rosa pristina nomine, 
nomina nuda tenemus."^______ı_

şanmaya değer gerçek yurt ola
rak birbaşka dünyaya vurgu ya
pan ve fakat bundan habersiz gö-

ve gözlerde oluşan kalın perdeyi 
aşabilmektedir? * (Latince) Adıyla var bir zamanlar 

gül olan; sah adlar kakr elimizde.
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CEVAT OZKAYA

I rak savaşı devam ederken, 
Genelkurmay Başkanı’nın 
“şiir gibi” diye nitelediği, hü' 

kümet, ordu'devlet ilişkisinin sa
vaşın bitiminden sonra şiiriyetini 
yitirmeye başladığını görüyoruz. 
Son 23 Nisan resepsiyonuna Mec
lis Başkanı Sayın Arınç’ın başör
tülü hanımının da katılacağını 
varsayarak, Cumhurbaşkanı, ko
mutanlar ve embedded (iliştirilmiş 
eklemlenmiş) siyasetçilerin katıl
maması uyumun bozulduğunu gös
teriyor. O kadar ki, TBMM’nin 
Sayın Başkan’ının hanımını getir
meyeceğini deklare eden beyanla
rı da oluşturulan gerginliği gider
meye yetmemiştir.

Sorunun Görünen Sebepleri

Basından edindiğimiz bilgilere gö
re Cumhurbaşkanı, komutanlar ve 
embedded siyasetçiler, hükümetin 
bazı tasarruflarından şikayetçi ol
dukları için resepsiyona katılma
yarak tavırlarını belli etmişlerdir. 
Şikayet edilen hükümet tasarrufla
rını sıralarsak:
1. Dışişleri Bakanı Sayın Abdul
lah Gül’ün yurtdışında yaşayan 
Türklerin kurduğu örgütlerin terö
re bulaşmayanlarıyla dışişleri men
suplarının ilişki kurmasını isteyen 
genelgesi.
2. Hükümetin devlet kurumlarında 
aşırı kadrolaşmaya gittiği iddiası.
3. Meclis Başkanı tarafından 23 
Nisan’da verilecek resepsiyona ba

şörtülü eşinin de ev sahibi olarak 
katılacağı iddiası.

Gerginlik sebebi olarak zikre
dilen üç sebebe de bakarsak, ger
ginlik üretecek sahici bir sebebin 
olmadığını görürüz.

Sayın Gül’ün genelgesinde 
ilişki kurulması gereken yurtdışı 
örgütleri kapsamında mütalâa edi
len Milli Görüş Teşkilatı ve Fet- 
hullah Gülen Hocaefendi’nin ce
maati devletin hiç temas etmediği 
organizasyonlar değildir. Önceki 
yıllarda Bulgaristan’da baskıya uğ
rayan Türklerin savunulması ve 
Ermeni teröristleri protesto etmek 
için düzenlenen yürüyüşlerde Mil
li Görüş Teşkilatı ile ilişki kurul
duğu biliniyor. Yine Fethullah 
Gülen Hocaefendi cemaatinin 
kurduğu teşekküllerden ödül alan 
devlet görevlileri de hafızalardan 
silinmiş değil.

Kadrolaşma meselesine sıra ge
lince, iktidara gelen siyasal parti
lerin üst seviye bürokraside yeni 
bir düzenleme yapmaları kaçınıl
maz bir gerçekliktir. Yeter ki bu 
düzenleme yapılırken ehliyet ve li- 
yakata önem verilsin. Kaldı ki, 
Meclis’in üçte iki çoğunluğuna sa
hip AKP iktidarının yaptığı ata
malar, son beş yıl içinde gelen ya- 
rı-buçuk iktidarların yaptığına 
oranla oldukça az gözükmektedir.

Üçüncü gerekçeyi ise. Meclis 
Başkanı hanımını getirmeyeceği
ni söyleyerek geçersiz kılmıştı.

Dolayısıyla yukarıdaki gerek

çeler gösterilen tepkiyi izaha yet
miyor.

Bu Bir Hükümeti Sıkıştırma 
Operasyonudur

Evet bu bir operasyondur. İçinde 
atanmışların çoğunlukta olduğu, 
onlara rampa eden embedded siya
setçilerin de bulunduğu devlet 
partisinin, halkın seçtiği ve yeteri 
kadar terbiye edilmemiş AKP ikti
darına yaptığı ilk salvodur. Türki
ye’nin çok partili hayata geçtiği 
son elli yıllık tarihe şöyle bir ba
kanlar, değişen siyasal iktidarlara 
değişmeyen devlet partisinin neler 
yaptığını, nasıl müdahalelerde bu
lunduğunu açıkça görürler. Her 
dönemde bir takım sebepler bu
lunmuş, yoksa icadedi İm iştir.

Çok partili siyasi hayatımızın 
ilk iktidarı DP’ye yapılanları hatır
layalım. 27 Mayıs Darbesi’ne gi
den süreci oluşturan koalisyonu 
hatırlayalım: Bir kısım ordu ve 
üniversite mensubu ve parti devle
ti fikrinden kopamadığı için Dev
let Partisi’ne rampa etmiş CHP. 
Bu koalisyonun yaptığı muhalefet 
süreci 27 Mayıs Darbesi’yle sonuç
lanmıştı. O günlerde de DP iktida
rı irtica ile suçlanmıştı. Ne Başba- 
kan’m ne Meclis Başkanı’nın 
muhtemelen ne de Bakanların eş
lerinin başları örtülü idi. Ne Laik
lik, ne de Atatürkçülükle bir so
runları yoktu. Hatta Atatürk’ü 
Koruma Kanunu onların iktidarı 
döneminde çıkarılmıştı.

Ancak DP iktidarının gerici 
nitelemesine muhatap olmasını 
sağlayan bir kusuru, bir günahı 
vardı. Halkı fazla önemsiyor ve ge
nel oyun gücüne gereğinden fazla 
değer veriyordu. Cahil (!) halk 
kitlelerinin devlet katında nisbî 
bir itibar bulmasını sağlamıştı.

Sivil-asker bürokrat ve seçkin
ler sıradan insanları önemsiyen, bu
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iktidarı daha fazla hazmedemediler. 
27 Mayıs Darbesi’yle genel oyun 
gücünü smırlayan ve halkm irade
sine ortaklar getiren, bürokratik ik- 
tidarı perçinleyen yeni düzenleme
ler içeren bir anayasa yaptılar.

1974 Kıbrıs Harekatı’nm ünlü 
Dışişleri Bakanı CHP’li Turan Gü
neş’in, seçkinci bürokrat elite ve 
27 Mayıs Darbesi’ne ilişkin değer
lendirmeleri oldukça ufuk açıcı: 

“Gerçekte 27 Mayıs Türki
ye’de sivil-asker bürokratların ve 
seçkinlerin yeniden iktidara el 
koyması anlamını taşır. Seçkinle
rin hayali, parlamento olacak, 
milletvekilleri olacak, ancak par
lamentoda temel felsefe ayrılıkları 
olmayacak.(...) Oysa genel oy ül
keyi ve toplumu o andaki sınıfla
rın bilinçlenme düzeyi yönündeki 
bir yere götürür.”

“İşte genel oy devlet ile halkm 
çoğunluğunu da birleştirmiştir. Ve 
bu durum Türkiye’de aydın kesi
mini çok rahatsız etm iştir” ı.

Evet Sayın Güneş’in 1979 yı
lında yaptığı tesbitler maalesef bu
gün de geçerliliğini korumaktadır. 
Sivil-asker bürokrat kesimin genel 
oya, yani halka güvensizliği devam 
etmektedir. Meselenin özü budur. 
Başörtüsü, irtica vs. bu asıl mesele- 
nin görüntülerinden ibarettir.

Bu ülkede seçkinler (!) halkın 
iktidara getirdiği siyasi kadroları 
hazmedememişler ve kendilerini 
onları terbiye etmekle görevli say
mışlardır. Türkiye’nin genel oyla 
iktidara gelmiş bütün siyasi kadro
ları farklı oranlarda da olsa bu ter
biye ameliyesinden nasiplerini al
mışlardır. Sayın Demirel, Turgut 
Özal hatta Ecevit bile bunun istis
nası değildir.

Rıırada iktidarların, siyasilerin

da vardır. Ancak demokratik ülke
lerde iktidarlar bunun bedelini se
çim yoluyla veya siyasallaşmamış 
yargı önünde öderler.

Sonuç Olarak

1' Resepsiyon olayı üretilmiş bir 
krizdir. Hükümeti yıpratmak ve 
hatta göndermek niyetinin baş
langıcıdır.
2 ' Bu aşamadan sonra hükümet 
daha da bunaltılmaya çalışılacak
tır. Seçilmiş siyasal iktidarı kuşa
tılmış bir konumda bırakmak Tür
kiye’deki devlet partisinin temel 
politikasıdır. Bunda kullandığı ba
sit ve geçerli araç da “irtica” suçla
masıdır. Menderes, Demirel, Özal 
ve tabii ki Erbakan, herkes bun
dan nasibini almıştır.
3 ' AKP iktidarı bir yandan halkın 
gündelik dertlerini gidermek ve bu 
dertlere uzun vadeli çözümler bul
mak için çaba harcarken, eşza
manlı olarak da “Türkiye’de İnsan 
Hakları ve hukuk devletine daya
nan, temel siyasi kararların huku
kî ve siyasî eşitliği kesin olarak te
min edilmiş vatandaşlar veya on
ların temsilcileri tarafından alına
bildiği bir sosyo-politik düzenin 
tesisine çalışmalıdır.”
4- Bunun için hizbi mensubiyet 
talep etmeyen bir çağrıyla, toplu
mun bu fikri benimseyen ve katkı
da bulunmak isteyen yetkin insan
larının yeni bir özgürlük programı 
etrafında buluşması sağlanmalıdır. 
Ancak böyle bir programın kabulü 
ile genel oyla iktidar olan siyasi 
kadrolar muktedir hale gelebilir
ler.
5- Türkiye’nin en temel sorunu 
devletin halkından bağımsız ve 
kendine mahsus ideolojisi, vatan-

hiçbir eksiği yoktur, yanlış da yap
mamışlardır gibi bir iddia içinde 
değiliz. Elbette eksikleri de, yanlış
lan da vardır. Hem de ciddi oran

daşlarından ayrı öncelik, ihtiyaç 
ve hassasiyetlerinin olması yani 
devlet-halk ayrılığıdır. Bu, devam 
ettiği sürece, palyatif tedbirlerle

Türkiye’nin sorunu çözülemez ve 
ülke huzur bulamaz. Artık şu anla
şılmıştır ki, devletin halka uygula
dığı politika gözden geçirilmelidir. 
150 yıldan bu yana uygulanan po
litikalar hâlâ güvenlik güçlerinin 
yardımına ihtiyaç duyuyorsa, bu
rada bir sorun var demektir. Dev
let de bu politikalarını gözden ge
çirmeli, halkını zorlamanın sonuç 
vermediğini görmeli ve halkıyla 
barışmaya hazırlanmalıdır. Devlet 
kendine yeni bir halk ithal edeme
yeceğine göre, bu halk ile bir 
uyum tesis etmek zorundadır.
6 ' Devlet ile zıtlaşılmamalıdır. 
Doğrudur. Ancak devletle konu- 
şulabilmelidir artık. Devlet emir 
kipini ve tabularını bırakarak hal
kın temsilcileriyle irtibat kurabil
me gücünü göstermelidir. Güven
lik dilinin ötesinde bir dil geliştir
melidir. Bu onu zayıflatmayacak 
sandığından daha güvenli hale ge
tirecektir.
7 ' Siyasal iktidar devletle proto- 
koler olanın dışında konuşmayı 
denemeli ve buna uygun yollar 
geliştirmelidir. Bu ise, kavgacı de
ğil kararlı bir iktidarın işidir. Ka
rarlılık ne yapacağını bilmek, na- 
sılyapacağını bilenlerin tavrıdır. 
Bu iktidar bir grubun, küçük bir 
kesimin değil, kendisine oy vererı_ 
vermeyen bütün halkın iktidarı
dır. Gücünü ve kararlılığını bura
dan almalı ve siyaset kurumunun 
düşürüldüğü kısır döngüyü kırma
lıdır. Tekrar ediyoruz beklenen 
kavga değil kararlılıktır.

Sonuç olarak gerginliklerin şe
kil verdiği, uzlaşmazlıktan besle
nen siyasal ortamdan kurtulmak 
için cesaretli adımların atılması
nın gereği açık bir şekilde ortada
dır. Bu da, iktidar ve muhalefetiy- 
le siyasal kadrolara düşmektedir.

D ipnotlar

1 ' Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, 

M ehmet Barlas, Birey Yay. 200. s .205.
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SİYONİST LOBİ 
ABDTİ TESLİM ALDI

FEHMİ HUVEYDİ 
Türkçesi: M etin ÜNLÜ

A BD'ye hükmeden sağcı kuruluşlar îsra' 
iVin zaferine tapıyorlar ve ona karşı sâ  
vaşmayı rabhe karşı savaş olarak değer

lendiriyorlar.

Amerikan siyaseti ve nasıl oluşturulduğu üze
rine bir tartışma su'asmda Amerikan vatandaşlığı' 
na geçmiş önemli Arap entelektüellerinden biri, 
başka insanlar ve gruplarla birlikte yıllarca Ame
rikan yönetimi üzerindeki Siyonist etkiye karşı di
renmek için gayret sarfettiklerini söyledi. 
ABD’deki Siyonist etkinliğinin sadece bazı baskı 
gruplarıyla sınırlı kalmadığını, son senelerde mey
dana gelen değişimlerin, Amerika’ya Siyonistle- 
rin egemen olduğu izlenimini verecek kadar ileri 
gittiğini vurgulayan Arap entelektüel, Ameri
ka’nın uluslararası stratejilerini ve çıkarlarını, en 
azından Ortadoğu ile ilgili siyasetini Siyonistlerin 
belirlediğini söyledi.

Bu konuşma Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılan 
bir konferans esnasında yaşandı. Kahire'ye dön
düğümde tesadüfen Arap asıllı başka bir Ameri
kalıyla karşılaştım ve bana şu olayı nakletti: Bü
yük İngiliz petrol şirketlerinden biri, pazarı A m e
rikan şirketlerinin tekelinde olan bir Arap ülke
sinde petrol çıkarma pazarına girmek istedi. Şir
ket kastedilen Arap devletinin yöneticileriyle iyi 
ilişkileri olan bu arkadaştan yardım istedi. Arka
daşımız fikri açmak için bu ülkenin başkentini zi
yaret ettiğinde kendisine ret cevabı verilmedi; 
ancak ona bu dummu Amerikan yönetimiyle ko
nuşması salık verildi. Bunun üzerine İngiliz şirke

tinin temsilcilerinden oluşan bir heyet Washing- 
ton'a gitti. Arkadaşımız da heyetteydi. Orada 
planlarını dinleyen yetkililerle bir araya geldiler. 
Yetkililer İngiliz heyetine, bu fikre ilke olarak 
karşı olmadıklarını, ama isteklerinin karşılanması 
için atmaları gereken bir adım olduğunu söyledi
ler. Bu adım beklenmedik bir sürprizdi. Çünkü 
onlardan bu işi ABD'de İsrail çıkarlarını temsil 
eden en önemli kuruluş olarak sayılan Amerikan- 
İsrail Genel İşler Komisyonu(AİPAC) yönetici
leriyle konuşmaları talep edildi. Bu istek İngiliz 
heyetinde dehşete yol açtı ama önlerinde başka 
seçenek de yoktu. Bundan dolayı komisyon mer
keziyle irtibata geçmek ve konuyla ilgili yönetici
lerden randevu talep etmek zorunda kaldılar. Bu
rada İngiliz heyetini dehşete düşüren daha büyük 
bir sürpriz yaşandı. AİPAC temsilcilerinin bu fik
re karşı oldukları iletildi. Bu durum planı durdur
du. En azından geçici olarak.

Eğer olayı İngiliz heyetine eşlik eden Arap 
asıllı birisinden kulaklarımla duymamış olsaydım 
bundan şüphe eder, kabulü zor bir abartı olarak 
görürdüm. Ancak dikkatlice baktığımda, Siyo- 
nistlerin Amerikan yönetimindeki rolü ve siyasi- 
iktisadi karar mercileri üzerindeki tasallutunun 
daha önce bildiklerimizin ve bu bağlamda yazılı 
basından daha ileri boyutta daha önce Rabat'ta 
duyduklarımın tasdikini buldum.

Bu manayı tafsilatlı bir şekilde "Vichat Nazar" 
dergisinin şubat sayısında yayınladığı araştırmada 
yazılı haliyle buldum. Araştırmanın sahibi Birleş
miş Milletler’de eski bir uzman olan bayan Sû-
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heyr Es-Sükri. Yazar, Ameri' 
ka’daki kuruluşların karar-oluş- 
turma hususundaki büyük rollc' 
rine ilişkin zihinlere kazınmış 
imajın kuşkusuz doğru olduğunu 
söylüyor. Siyonistler ve mütte^ 
fikleri aşırı sağcılar bu müessese- 
lere sızmak ve ele geçirmek ko' 
nusunda planlı bir şekilde çalış- 
tıkları gibi o tarzda kendilerine 
has yeni müesseseler kuruyorlar.
Bu yolla güç merkezleri pazarını 
ve think tank kuruluşlarını ele 
geçiriverdiler ya da ramak kaldı.
Öyle ki bu gün önemli Ameri
kan müesseselerinin Siyonist he
gemonyasına maruz kaldıklarını 
görüyoruz.

Araştırmacı şöyle devam edi yor: Bu nüfuz edi
len Amerikan müesseseleri sadece İsrail çıkarları
na hizmet eden araştırmalar yapmakla sınırlı kal
mıyor, Yahudi'gayri Yahudi, Amerikan asıllı ya
hut çifte vatandaş, Siyonizm’e meyyal ya da Siyo
nist projeye ve ona hizmet eden istasyonlara ina
nan kişiler içinden en zekileri ve en güçlü kişilik
leri seçip yetiştirme konusunda uzmanlaşmışlar
dır. Daha sonra Siyonist kuruluşlar bunları Ame
rikan yönetimindeki karar yapıcı merkezlere ve 
önemli mevkilere (Cumhuriyetçi ya da Demokrat 
fark etmiyor.) "ekme" işini üstleniyorlar. Bu mah
filler diğer ülkelerde kendi amaçlarını gerçekleşti
recek yeteneğe sahip buldukları kişilere Ameri
kan vatandaşlığı sağlama derecesinde cüretkâFot^ 
muşlardır. Hatta Kanadalı olan Martin Endik'e 
(daha sonra Amerika’nın İsrail'deki büyükelçisi 
oldu) kamu görevine atanmadan çok değil bir gün 
önce Amerikan vatandaşlığı sağladılar.

Her Tarafta Parmakları Var

Kendine en yakın destekçi olarak aşırı sağcıları 
bulan Siyonistler, güçlü bağlarla bir birine bağlı 
hücreler şeklinde çalışıyorlar. Bu gücün Washing
ton'da ihtiyaç duyduğu yardımı sağlayan medya, 
think-tank kuruluşları ve vergiden muaf kuruluş- 
lardan oluşan bir grubu var.

Bush yönetimindeki makamların büyük bö
lümünün bu kuruluşlarda faaliyet yapanlara ve

rildiği sabittir. 9 Şubatta "Kudüs” gazetesinde 
yayınlanan bir araştırmada (Mervan Kablan; 
İngiltere’de mukim bir Arap araştırmacı) şu an
ki yönetimi destekleyen önemli kuruluşların ve 
bu kuruluşların Amerikan hükümetinin kararla
rında etkili olan pozisyonlarda yer tutan ele
manlarının üzerine projektör tutulmuş. İşte bu 
kuruluşlar:

U FE D ER A LIST SO C IET Y ; Muhafazakar 
avukatlar ve hukuk öğrencilerinden bir gmbu 
bünyesinde bulunduran bir birlik. Seksenlerin 
başlarında kuruldu. İlgi alnını anayasal ve mede
ni hukuk alanında sağ ideolojinin yaygınlaştırıl
masına hasretmiş.

Bush yönetimine hukuk alanındaki karar ya
pıcıların çoğunu bu topluluk sağlamıştır. Yöne
timdeki önemli isimi, yıldızı Missouri eyaleti se
natörü ve hakimi olarak parlayan adalet bakanı 
John Eshroft 'tur. Başkanlık seçimleri için dini 
sağın tercih ettiği adaydı ama O Bush'un aday ol
duğunu öğrenince geri çekildi.

Eshroft, tamamını Federalist Society'den ge
tirdiği yardımcı ve danışmanlarıyla beraber 
ABD'deki hukuk hayatının bütün yönlerine hük
mediyor. Bu cemiyetin önemli isimlerinden diğer 

~İsimleri de avukat Theodor  Olson, çevre konu- 
sunda kötü siciliyle bilinen çevre bakanı Norton 
ve cemiyetin kurucusu ve aşırı dinci olan Enerji 
bakanı Spencer Araham’dır.
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2  ̂ H E R IT A G E  FO U N D A T IO N : Ameri^ 
ka'daki düşünce kuruluşlarının en aşırısıdır. Ro
nald Reagan'm birinci başkanlık dönemi boyunca 
Beyaz Sarayın siyasetlerinin planlamasını ve 
Cumhuriyetçilerin 1994 de temsilciler meclisin
deki hakimiyetlerini tekrar ele geçirdikten sonra 
gündeme getirdikleri "Amerika’yla sözleşme" tas- 
lağım hazırladıkları biliniyor. Bu kuruluş Bush yö
netimini birinci ve ikinci dereceden büyük bir yö
netici grubuyla desteklemiştir. Çalışma bakanı, 
Eğitim bakan yardımcısı, Bush'un siyasi danışma
nı, Beyaz saraydaki stratejik planlamalar dairesi 
müdürü onlardan bazılarıdır.

3- C E N TER  FO R  SE C U R IT Y  PO LICY:
(Güvenlik Politikaları Merkezi): Reagan yöneti
minde savunma bakan yardımcısı olan ve strate
jik planını yapan Frank Ghofni tarafından kurul
muştur. Yönetimdeki önemli isimleri savunma 
bakanı Donald Rumsfeld, yardımcısı Paul Wolfo- 
vitz, bakanın siyasi işlerden sommiu yardımcısı 
Douglas Pis, denizcilik bakanlığı güvenlik ve in
san kaynaklarından sorumlu bakan yardımcısının 
vekili Enita Blear, Hıristiyan-Yahudi bağlarını 
güçlendirmeye odaklanmış genel siyaset merkezi 
başkanı olarak görev yapan ve 1989-1996 yıllan 
arası merkezin idare meclisi üyeliğini yapan ve 
Bush'un Arap'İsrail somnu konusundaki yeni da
nışmanı Eliot Abrams'dır.

4- AM ERICA N  E N T E R P R ISE  IN S T IT U 
T E : Amerika’daki en etkin kuruluştur. Çalışma
larında aşırı sağcı kuruluşların bağışlarına daya
nır. Yönetimdeki önemli isimleri, Bush'un yakın 
yakın zamanda istifa ettirdiği Paul 0 ’neil_ve Dı
şişleri bakanının silahlanmadan sorumlu bakan 
yardımcısı John Bolton ki, O bu makama gelme
den önce Enterprise'ın idare meclisi başkan yar
dımcılığını yapıyordu.

5  ̂ C A TO  IN S T IT U T E : Kamu teşekkülleri
nin özelleştirilmesi için baskı yapan grupların ön
cülüğünü yapmaktadır. Amerika’da genel sigorta
nın özelleştirilmesi

fikrinin desteklenmesi için üçmilyon dolar 
harcadı. Hükümetteki önemli ismi dışişleri baka
nının silahlanmadan sorumlu yardımcısının büro 
özel yardıcısı olan Mark Gramborch'dur.

6- H U D SO N  IN S T IT U T E : Merkezi Indi
ana'dadır. Büyük şirketlere vergi muafiyeti getiril
mesi yönünde baskı yapmaktadır. Yönetimdeki 
önemli isimleri dışişleri bakanının yardımcısı Po- 
wel Dobernisky, Eğitim bakan yardımcısı Carol 
Domiko, sağlık bakan yardımcısı Fidhorn (sağcı 
cumhuriyetçilerin gazetelerinin en gözdesi "Was
hington Times''m yazarlarındandır) ve İskan baka
nı yardımcısı John Fisher.

7- A M ERICA N S FO R  T A X  REFO RM :
Grofer Norkovist_tarafindan yönetiliyor. Ameri
ka’daki sağcı muhafazakarların merkezi olarak ni
teleniyor. Norkovist en aşırı sağcı baskı grupları
nın haftalık toplantılarına başkanlık ediyor. Hü
kümetteki önemli isimleri sağlık bakanı Tommy 
Thomson. O aynı zamanda, senato eski çoğunluk 
lideri Ternyt Lot ve Bush'u Beyaz saraya taşıyan 
dini liderleri de bünyesinde barındıran gizli milli 
siyaset meclisinin de üyesidir.

Bush'un Kaynakları ve Akıl Hocaları

Bush bu dini liderlerden üçünün üzerindeki etki
sini itiraf ediyor: Pan Robertson ABD'deki en fa
al dini cemaat olarak kabul edilen ve bünyesinde 
iki milyon seçmeni barındıran v e ll4  baskı grubu 
içerisinde yedinci en güçlü lobi olarak sınıflandı
rılan (Hıristiyan birliğinin) eski başkanı. İkincisi 
Rolf Read (Birliğin eski icra müdürü) daha sonra 
Cumhuriyetçi partinin Corciya eyalet başkanı ol
du. Üçüncü dini lider ise Jerry Folwill Güney vaf
tiz kilisesinin en önemli simalarından. Müslü- 
manlar onu 11 Eylül saldırıları sonrası İslam hak
kında yaptığı düşmanca açıklamalarla tanıdı.

Folwill Amerika’da tartışma uyandıran bir ki
şilik. Çağdaş eğitimin yerine kilise eğitiminin ika
me edilmesine çağırıyor, din ile devletin ayrılma
sı ilkesine saldırıyor ve demokrasinin enkazı üze
rine Isa Mesih’in gelmesine hazırlık mesabesinde 
olacak teokratik bir devlet talep ediyor.

Güney Afrika’daki ırkçı rejime desteği ve “İs
rail’e karşı düşmanlığın Rabbe karşı savaşmak me
sabesinde olduğunu” düşündüğü biliniyor. Bir çok 
kez İslam’ı *̂§er dinV* olarak niteledi. Eylül saldı
rılarının cinsi sapıklara ve kürtaj hürriyeti savu
nucularına göz yumduğundan dolayı Allah’ın ver
diği bir ceza olduğunu söyledi. Çokları Bush'un
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Önemli oranda Folwill ile aynı görüşleri paylaştığı 
ama bunları açıklamaktan çekindiğinden şüphe 
duyuyor.

Bu durum şaşırtıcı değil. Sağcı Hıristiyan li- 
derler Bush'un Beyaz Saray’a ulaşmasını kendi 
şahsi zaferleri olarak değerlendirdiler. Hatta Rolf 
Read Bush'un zaferini 19. asrın başlarındaki ilk 
kuruluştan beri kilisenin Beyaz Saray’a ilk girişi 
olarak niteledi. Amerikan medyası onun şu açık- 
lamalarını manşete çekti: "Allah Amerika üzeri- 
ne kelimesini tamamladı. Bu günden sonra Be- 
yaz Saraya taş atmayacağız^ Çünkü orada bizler 
oturuyoruz^ Allahsın onu (Bush) bu ülkenin gU' 
ruru olarak muhafaza etmesi ve kafir teröristle- 
re karşı koruması için dua ediyoruz^"

Bush'un kendisini iktidar eşiğine taşıyanlara 
iyi bir karşılık vermesi gerekiyordu tabii olarak. 
Ve O köktenci müttefiklerini utandıracak dere- 
cede cömert davrandı. Öyle ki yönetimdeki mev' 
kilerin çoğunu sağcı Hıristiyan ve yeni muhafaza
karlardan oluşan bir topluluğa tevdi etti. Yeni 
muhafazakarlar Amerikalı laik Yahudilerden 
oluşmaktadır. Sağcı Hıristiyanlarla ittifak yapma
larının sebebi onların İsrail’i destelemeleri Likut 
Partisi ve lideri Şaron’dan hoşlanmalarıdır.

Katoliklerin Tutumları

Bu bağlamda ABD'deki karar merkezlerini kont
rolü altına alan Siyonistlerle ittifak halindeki 
sağcı Hıristiyanların sadece Protestan İncilciler 
olduğunu ve Katoliklerin tavrının farklı olduğunu 
tespit etmek çok önemlidir. Gerek Amerikan çı
karları gerekse Yahudi mahfilleriyle ilişki sade
dinde onlar nispeten daha dengeli ve basiretlidir
ler. Yazar Jarish Halse'in Muhammed es-Semmak 
tarafından Arapça’ya çevrilen kitabında, siyasi 
Yahudi hareketi olmazdan önce Hıristiyan! bir 
söylem olan Siyonizm fikrinin ortaya atılmasında 
"Incilcilerin" rolü deşifre edilmiştir. Bununla be
raber Hıristiyan köktenciler "Vatansız milletin 
milletsiz vatanı Filistin" sloganını yükseltenler
di. Onlar Yahudilerin Filistin’e dönmesinin Me
sih’in ikinci gelişinin şartı olduğuna, Yahudilere

onunla beraber bin yıl barış ve bolluk içinde yaşa
yacaklar.

ABD'deki aşırı sağcıların bu inanışları İsrailli
lerle özellikle de Filistinlilere karşı en alçakça 
baskıları uygulayan Likut topluluğuyla aralarında 
sıkı bağlar kurulmasını sağlamıştır. Şimdiki baş
kan Bush bu topluluğa 1986 yılında katıldı. Dal
galanmalarla dolu bir hayattan sonra dini inanışı
nın salah bulduğunu, bununda rahip Billy Gra
ham ile tanıştıktan ve tövbe ettikten sonra gerek- 
leştirdiğini açıkladı. Bush ondan şöyle bahsedi
yor: "Qraham ruhuma bir tohum ekti ve bu gü
ne kadar büyüyor. Beni irşad etti. Doğru yolda 
yürümeye başladım ve bu hayatımdaki en büyük 
değişim oldu."

1994’te Texas valiliğine adaylığını koyduğun
da dinci sağla tarihi olarak nitelediği karşılıklı çı
kar ilişkisine girdi. Onlar rolleri gereği eski başka
nın oğlunu bu makam için ve cumhuriyeti parti
nin en sağcı kanadında kullanmaya uygun gördü
ler.

Bush diğer yandan dini teşkilatlara kendisinin 
hakiki bir mümin olduğunu, sadece oyları kapma
ya çalışan bir siyasi olmadığım ispat etti. 1998’de- 
ki vali seçimlerinin yenilenmesinden beri vakti
nin çoğunu fundamentalist grupların liderleriyle 
toplantılar yaparak geçirmeye başladı. Hatta on
lar Bush'u kendilerinden biri olarak saymaya baş
ladılar.

Son başkanlık seçimleri sırasında sağcı önder
ler Bush'a yönelik geniş bir destek kampanyası 
yürüterek sözlerini tuttular. Bu destek yardım top
lamaktan tutun da, kiliselerde kendi mensupla
rından Bush'a oy vermelerini istemelerine kadar 
geniş bir yelpazede uzandı. Bu geniş destek neti
cesi seçimlerde dinci sağın kullandığı 19 milyon 
oyun 15 milyonunu aldı. Ve Bush görüldüğü gibi 
onlara desteklerinin karşılığını verdi. Öyle ki 
ABD yönetimindeki bütün önemli mevkiler on
ların elinde oldu. Bu durum bize bir çok meseleyi 
aıklayıcı mahiyettedir.

Arap ülkelerindeki petrolün üretimini kimin 
yapacağına dahi A lPA C karar verir hale geldi. ■bu gayeyi gerekleştirmeleri için yardım etmenin 

Allah’ın isteği olduğuna inanıyorlar. Çünkü O 
barış ve kurtuluşu beraberinde getirecek. Gelişiy
le beraber kıyametten önce samimi Hıristiyanlar

EL-MECELLE, SAYI: 1205 
16-22 M ART 2003
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İSLÂMÎ MODELİN YENİDEN İNŞÂSI

Allah, peygamberlerini insanlara ‘'örnek şahsiyetler^' olarak gönderdi. Kur’ân, Muhammed(s.) ve atası İbra- 

him(a.s)’in “üsvetün Kasene” yani en mükemmel, en güzel ve en ideal örnekliğini vurguladı(33/21; 60/4,6). Muham- 

med(s.) “yüce bir ahlâka (huluqun a# n) sahif)^’(68/4) idi. Kuşkusuz o, “güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderil- 

di”. Onun ahlâkı, Hz. Ayşe’nin ifadesi ile “Kur*ân ahlâkı” idi. Ahlâk (kökü “huluq”); yalnızca kişinin doğuştan 

sahip bulunduğu karakteri, mizacı ya da tabiatını değil en genel anlamda “yaşama tarzı”nı kapsadığına göre, “bulu- 

qun azîm”, ‘üstün bir hayat tarzı’ olarak tanımlanabilir(M.Esed, Kur’ân Mesajı).

Kur’ân’ın bütün insanlık için “model kişilikler'* olarak sunduğu peygamberler sadece Allah’tan aldıkları ilahî 

hakikâtleri insanlara duyurmakla kalmaz, tebliğ ettikleri ilkeler doğrultusunda örnek bir hayat yaşayarak yeni bir 

insan ve toplum tipi inşâ etmenin mücadelesini de verirler. Peygamberler, oluşturmayı hedefledikleri insan tipini 

kendi şahıslarında; toplum tipini de kendi cemaatlerinin şahsında model olarak sunarlar. Muhatap oldukları top- 

lumları neye çağırırlarsa, o çağrıyı öncelikle kendi hayatlarında uygular; onu bir hayat tarzı haline getirirler. O n

ların sözleri ile fiilleri ve hâlleri arasında asla bir çelişki bulunmaz; yani lisân-ı hâl, lisân-ı kâl ve ef’âl’leri birbi- 

riyle uyumludur; bir bütünlük arzeder. Şuayb(a.s), Meyden ve Eyke halkına; “Ben, sizden yapmamanızı istediğim şe
yi, sizin hilafmıza yapmak istiyor da değilim.”(11/88) der.

Bütün peygamberler, inançları, ibadetleri, hayatları, ahlakları, kişilikleri, davranışları, duruşları, ilişkileri... ile 

insanlar için “mükemmeV' örneklerdir: Onların küfr’ü, şirk’i, kizb’i, bâtıl’ı, dalâlet’i, ihânet’i, şerr’i, isyân’ı, tuğ- 

yân’ı, bağy’i, ğayy’i, münker’i, fahşâ’yı,'fısk’ı, fücûr’u, fesâd’ı, zulm’ü, cürm’ü ... ortadan kaldırma mücadelesi; îman’ı, 

tevhîd’i, hidâyet’i, hakk’ı, sıdk’ı, rüşd’ü, hayr’ı, İslâm’ı, ihsân’ı, ihlâs’ı, ıslâh’ı, silm’i, hilm’i, fikr’i, zikr’i, şükr’ü, 

hamd’i, mârufu, kıst’ı, adalet’i, vefâ’yı, ittikâ’y ı... inşâ etme cehdi ile bütünleşir.

İlaveten; nebevi söylem etrafında hâlelenen çekirdek insan unsuru da tepeden tırnağa inkılapçı tevhid akide

sine göre şekillenmiş bir müminler topluluğunun nüvesini teşkil eder. Kur’ân, Muhammed(s) ümmetini, tüm in

sanlara şâhidlik(ömeklik) eden “vasat bir ümınet”(2/143) olarak tanımlar: Elmalık Hamdi Yazır, bu âyeti şöyle yo

rumlar: “Ey Muhammed ümmeti, işte böyle bir sırât-ı müstakîme hidayet etmek sûretiyle biz sizi vasat; merkez ve 

her tarafı denk, mutedil, hayırlı bir ümmet yaptık ki, siz diğer nâs üzerine kavlen, fiilen ve hâlen şâhid-i âdil ve nü- 

mûne-i imtisâl olasınız.” Ayrıca “ümmet”in “imam” kelimesinden me’hûz olup ‘kendilerine uyulmaya, örnek alın

maya, itaat edilmeye lâyık seçkin önderler cemaati”ni ifade ettiğini de vurgular. (Hak Dini, Kur’ân Dili)

Bu çerçevede, “dengeli ve ölçülü bir toplum” demek olan “vasat ümmet”i, Şuayb(a.s)’m Medyen-Eyke halkına 

sunduğu her alanda “mikyâl”(ölçü), “mizan”(denge) ve “kıst”(adalet)’ı gözeten toplum modeli bağlamında anla

maya ve anlamlandırmaya çalışarak, bireysel ve toplumsal planda sunacağımız “model”in temel parametrelerini ve 

bu modelin inşâsında kullanılacak “dil”in karakteristik özelliklerini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Böylece, 

bir “muhalefet dili”nden çok bir “iktidar dili”ni yani “kurucu, yapıcı, inşâ edici” bir “muktedir'' dili/duruşu önce- 
lemiş oluyoruz.

Ümran, yukarıda çizilen çerçeve sadedinde, Islâmi bir “modeV'in yeniden inşâsının imkânlarını araştıran kap

samlı makâlelerden oluşan “kapak” dosyasına ilâveten, bir de görüşlerine başvurduğumuz Müslüman fikir ve hare

ket adamlarının cevaplarından oluşan “soruşturma” dosyası sunuyor. Soruşturmamıza cevap olarak gönderilen ya

zılardan ikisini (sayın A. Ağırakça ve A. N.Ernam) soruşturma kapsamını aşan yoğunlukları nedeniyle “kapak” bö

lümüne aktardık. Bu tartışmanın, uzun soluklu cehdi gerektiren “İslâmi model” inşâsı ve “iktidar dili” arayışına 
katkı sağlaması temennisiyle...
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BİREYİN VE TOPLUMUN İNŞASI 
KUR’ÂN’IN TARİHE MÜDAHALESİ

A. CEMİL ERTUNÇ

İlahi İradenin Tarihe Müdahalesi

Yüce Allah, sadece yaratmakla yetinmemiş; ayrı
ca, yarattıkları için uymaları gereken yasaları da 
takdir etmiştir. Varlıklar ve olaylar hu yasalara 
göre vücut bulurlar. Hiçbir varlık veya olay ken- 
disi için takdir edilen yasanın dışına çıkma güç ve 
iradesine sahip değildir. Bununla, halkın arasında 
yaygın kabul gören “kader”i değil, Kur’an’da “sün- 
netullah” olarak tanımlanan ve bilimlerin araştır
ma konusu olan ‘̂varlık ilkeleri"ni kastediyoruz.

Her varlık veya olay kendisi için takdir edilen 
yasalara göre vücut bulmasına rağmen, özellikle 
insan söz konusu olduğunda, yüce Allah bazı za
manlar tarihe ve dolayısıyla insanlığın gidişatına 
ayrıca özel müdahalelerde de bulunur. Vahiy bu

gi, ilke ve gereklerini sunarken; Hz Peygamber ise 
müdahalenin amaçladığı inşayı gerçekleştirir. Bi
risi teoriyi, diğeri pratiği temsil eder ve bu ikili 
hiçbir şekilde birbirinden ayrı veya kopuk değil
dir: Süreç içerisinde Hz Peygamber “yürüyen 
Kur’an”, Kur’an ise “okunan peygamber” vasfına 
sahip olur.

Yüce Allah, tarihe vahiyle doğrudan müdaha
leden ayrı olarak, tarihin istikametini etkilemeye 
yönelik dolaylı müdahalelerde de bulunur. Top
lumlar arası veya bir toplumdaki kesimler arası 
ilişkileri etkileyen “olağan dışı” gelişmeler, doğa 
afetleri, salgın hastalıklar vb... dolaylı müdahale
nin yaygın biçimlerinden bazılarıdır.

Şurası son derece önemlidir ki, vahiyle müda
halenin sonuncusunu Kur’an ve Hz Peygamber

müdahalenin doğrudan gerçekleşen en önemli bi
çimini oluşturur. “Varlık ilkesiyle” ilgili yasalar va
roluşun “olması gereken” nesnel şartlarını tesis et
mesine karşılık; vahiyle müdahale de insanın 
inancını ve hayat tarzını doğru kılma amacı var
dır. Fakat, vahiyle müdahalede inancın ve hayat 
tarzının doğru ölçütleri sadece teorik düzlemde 
anlam ifade eden bir bilgi paketi biçiminde sunul
maz; ilahi lütuf gereği uygulamadaki biçimiyle de 
insanlığa takdim edilir. Bu itibarla, vahiyle bilgi
lendirilip desteklenen her bir elçinin şahsında ve 
çevresinde inşa olunan örnek insan ve toplum,
vahiyle müdahalenin uygulamadaki boyutu ola- 
rak anlam kazanmıştır. Kur’an ve Hz Muham- 
med(s.) ise tarihe vahiyle müdahalenin sonuncu
sunu teşkil eder, Kur’an bu son müdahalenin bil

oluşturmasına ve bu biçimiyle insanların iradele
riyle teslim olacakları bir modele dönüşmesine 
karşılık; dolaylı müdahale her an farklı bir biçim
de gerçekleşebilir, sabit bir biçimi ve sona erme 
durumu söz konusu değildir. Bu iki müdahale tar
zının arasında sadece biçim değil, daha çok amaç 
farklılığı vardır. Dolaylı müdahalede insanın ve 
toplumun yenibaştan inşası söz konusu değildir. 
İrade edilen, daha çok, tarihin gidişatında gerçek
leşen sapmayı kısmen de olsa asıl güzergahma 
doğru yönlendirmekten ibarettir. Halbuki, vahiy
le müdahalede insanlar için kusursuz bir inanç sis- 
temını bildimie ve hayat tarzı inşa etme amacr 
vardır.

Bunun yanı sıra, vahiyle müdahalenin tüm ör
nekleri aynı nitelikte değildir. Aralarında kapsam
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farklılığı vardır. Sonuncusu hariç diğer hepsi be
lirli bir zamanla ve toplumla sınırlıdır. Örneğin 
“Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i (gönderdik). 
Dedi ki: E y ' kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin 
O ’ndan haşka ilahınız yoktur...” {1113), “Ad kav
mine de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). O dedi ki: 
"Ey liavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan baş
ka ilahınız yoktur. Hâla sakınmayacak mısınız?" 
(7/65) ayetleri bu sınırlılığa vurguda bulunur. Va- 
hiyle müdahalenin Kur'an ve Hz Muhammed(s.) 
ile sonlanan biçiminde ise, vahyolunduğu andan 
sonraki tüm zamanlara ve bu zamanlarda yaşayan 
ve yaşayacak olan tüm insanlara hitap edilmiş 
(3/138; 6/19); kusursuz bir birey ve toplum mode
li, mükemmel bir hayat tarzı inşa edilmiştir. “Bu
gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi ta
mamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim” 
(5/3) ayeti ise bu durumu açıklar. Dolayısıyla, 
vahyin bu sonuncusu zaman ve mekan sınırlarını 
aşan ve evrensel boyutu bulunan bir müdahale 
olarak anlam kazanır.

Vahiyle tarihe müdahalenin son biçimini teş
kil eden Kur’an, elçisinin şahsında ve rehberliğin
de insanlık için örnek birey ve toplumu inşa eder. 
Fakat, evrenselliği nedeniyle misyonunu elçisinin 
şahsında ve zamanında dondurmaz; ilk vahyolun
duğu zamanki muhtevasıyla misyonunu aynen de
vam ettirir. Artık kendisine vahyolunduğu elçisi 
yoktur, ama elçisine rehberlik yapan, davranışla
rında destek olan tüm ilke ve bilgiler halâ ilk gün
kü dinamikliği ile vahyolunduğu insanlık katında 
muhataplarını beklemektedir. Bu nedenle misyo
nunun gerçekleşmesi için muhataplarına sık sık 
çağrıda bulunur: “Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp 
öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp 
öğüt alan yok mu?” (54/32) ayeti bu çağrının bir 
örneğini teşkil eder.

Kur’an bir kez vahyolunmuştur, ancak misyo
nunu gerçekleştirme yönündeki çağrısı sürekliliğe 
sahiptir. Herkes bu çağrının muhatabıdır. Onun 
hitaplarında herkes konumuna ve durumuna göre 
yerini bulur; Yüce Allah’ın kendisine hitap eden 
sesini duyar. Dolayısıyla, her ne zaman insanlar 
içine düştükleri yanlış inançlardan ve sonu azap 
olan gidişatlardan kurtulup doğru inanç ve sonu 
esenlik olan hayat tarzını elde etmek isterlerse 
Kur’an onlar için dosdoğru bir rehber, tutulabile
cek en sağlam tutamak (Hablullah), doğru inanç

ve hayat tarzı için sapasağlam kulp (Urvetü’l Vüs- 
kâ) oluverir. Şu ayetler ise bu özelliğin gereği ola
rak anlam kazanırlar: “O  kitap (Kur'an); onda as
la şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arın
mak isteyenler) için bir yol göstericidir” (212). “(Bu 
Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan 
aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan 
Allah'ın yoluna çıliarman için sana indirdiğimiz bir 
kitaptır” (14/1); “Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru 
yola iletir’  ̂ (17/9)

Kur’an ve Bugünün Müslümanları

Kur’an 1400 yıldır “esenlik yurdu”nun yanıltmaz 
rehberi, dünyanın ve ahiretin saadet ışığı olarak 
insanlığa hitap ediyor. Bu süre içerisinde kendisi
ne yönelenleri pişman etmedi, şaşırtmadı, yarı 
yolda bırakmadı; zihinleri zorlayan karışıklıklara, 
akılları çaresiz bırakan çözümsüzlüklere sürükle
medi. 1400 yıl öncesi insanlarına hitabındaki 
canlılığından, getirdiği çözümlerin kesinliğinden 
ve hayatı en doğru biçimiyle inşa edişinden hiçbir 
şey kaybetmedi. Ancak buna rağmen, bugünün 
Müslümanları genellikle uygulamalarında; birey
sel ve toplumsal hayatlarının gidişatında ciddi so
runlar yaşıyorlar. Kur’an kendisine tabi olanları 
esenlik yurduna ulaştıracağı vaadini (45/20) kıya
mete kadar korumasına rağmen, Müslümanlar 
yerkürenin en sorunlu kesimini teşkil ediyorlar. 
Sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, ahlâki...so
runlar Müslümanları kuşatmış bulunuyor; her ge
çen gün hayat daha da çekilmez hale geliyor. Ma
alesef, Müslümanlar insanca yaşanan bir dünyayı 
inşa etmede imanlarının kendilerine yüklediği so
rumluluğun çok uzağında duruyorlar. Bu, elbette 
ki, dünyayı ve ahireti esenlik yurdu kılma ama
cında olan ve bu amacını geçmişte bazı zamanlar 
gerçekleştirerek söylemini uygulamaya da aktar
mış bulunan bir dinin mensupları için son derece 
acınası bir durumdur.

Müslümanlar genel manada son derece olum
suz şartlarda bulunuyorlar. Çünkü, Kur’anî söy
lemlerini hayatlarına aktarmakta kusurlular; doğ
ru yolu biliyorlar, ancak yanlış yolda gitmeyi ter
cih ediyor veya bu yanlış gidişatlarını doğrultma
nın çabasını yeterli düzeyde gösteremiyorlar. Böy
le olunca da Kur’an’ın çağrısı, söylemi, vaadi bir 
türlü hayatta karşılığını bulamıyor. Her bir ayet
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söz, anlam ve gaye açısından üç aşamada değer
lendirilecek olursa; Müslümanlar Kur’an’ın gaye
sini terk etmiş bulunuyorlar. Artık, ellerindeki 
ilahi rehberin gayesini düşünmüyorlar. Kur’an’ın 
anlamaktan da büyük oranda uzaklar; İlahi kela
mı anlamak gibi bir kaygıları yok. Müslümanla
rın ekseriyetinin Kur’an’la ilgilisi onu anlamadan 
ve düşünemeden okumaktan ibaret. Anlamadan 
okunan Kur’an ile hidayete ermenin, cenneti ka
zanmanın hayali kuruluyor. Tüm bunların sonucu 
olarak, Kur’an, rehber kabul edildiği söylenen an
cak rehberliğine uyulmayan bir kitaba dönüşmüş 
ve Peygamberin “Ey Rahbim! Kavmim Kur'an'ı 
terk etti” (25/30) ayetindeki yakınması gerçeklik 
kazanmış bulunuyor.

Fakat, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 
varolan olumlu bir durum umutları canlandırıyor; 
Kur’an’ın tarihe yön vereceği günlerin çok uzak
larda olmadığının işaretlerini veriyor. Söz konusu 
olumlu durum, Müslümanların, yaşadıkları sorun
ların Kur’an’dan değil kendilerinden kaynaklan
dığının bilincine sahip olmalarıdır. Hiçbir Müslü
man, sahip olduğu sorunların sebebini Kur’an’da 
görmüyor; çünkü biliyor ki sorunlar ilahi çağrıyı 
duymasına ve teslim olduğunu ifade etmesine rağ
men, esasen teslimiyeti gerçekleştirmeyip ikili oy
nayan kendisindedir. İşte bu, Kur’an’ın insanlığın

lan diri tutan önemli bir işarettir. Eğer aksi olsa 
ve Müslümanlar hatayı kendilerinde değil de 
Kur’an da görselerdi, şurası kesindir ki sorunları 
tamamıyla çözümsüz kalırdı. Dünyada esenliği in
şa etmenin umudu, bu inşanın yegane sorumlula
rı olan Müslümanların kalbinde de sönüp giderdi.

Elbette ki, sorunların kaynağını doğru teşhis, 
sorunların çözümü için önemli bir imkandır. A n
cak bu imkanın da doğru şekilde işletilmesi ge
rektiği açıktır. Bunun için yapılması gereken ise 
birey ve toplumu yeniden inşa etmekten başkası 
değildir. Bu inşanın doğru gerçekleşmesinin bilgi 
ve ilkeleri Kur’an’da, bu ilkelerin nasıl işletilip 
somut bir adıma dönüştürüleceğinin modeli ise 
Hz Peygamber’in şahsında ve inşa ettiği toplum- 
dadır. Müslümanların öncelikle yapması gereken, 
Kur’an’ı “ölüler kitabı” olmaktan çıkarıp “diriler ki
tabına” dönüştürmek; sadece sesini dinlemekle ye
tinmekten vazgeçip, anlamını öğrenmek ve ama
cını düşünmektir. Bu gerçekleşince Kur’an’ın ta
rihte inşa ettiği birey-toplum modelinde kendile
ri için örnekler bulmakta da zorlanmayacaklardır.

Bu yazı, tüm insanlara esenlik yurdunun yolu
nu gösteren Kur’an’ın ilk defa kusursuz bir şekilde 
gerçekleştirdiği model birey ve toplum inşasının 
bazı önemli yönlerini bugünün “Kur’a n T  söylem 
ve çabalarının dikkatine sunmak amacıyla kale-

gidişatına müdahale edip dünyayı esenlik yurdu 
kılacak bir inşa çalışması için önemli bir imkan 
ve böylesi bir zamanın yakın olduğuna dair umut

me alınmıştır. Aşağı da bu amaca yönelik olmak 
üzere Kur’an’ın ilk kez tarihe müdahalesindeki 
ilahi yöntemin bazı özellikleri açıklanacaktır.
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İslam, Asıl Olandır

Kur’an’ın tarihe müdahalesinde “îsîam” ve “İn
san” birbirinden ayrılmaz ikilidir. Bu ikisi bir ol- 
gunun iki farklı noktadan görünümünü ifade 
eder. Her ikisi de birbirlerinde anlam kazanırlar. 
İnsan, İslam olmak için; İslam ise insanda hayat 
bulmak için vardır. İnsan, varoluş amacını ger
çekleştirecek imkanları İslam olarak bulur; İslam, 
esenlik yurdunun yegâne yolu oluşunu insanda 
açığa vurur. Şu ayet ise bunları ifade eder: “Sen 
yüzünü Allah’ı birleyici olarak dine çevir; Allah’ın 
yaratma kanununa uygun olanına. Allah insanları 
ona göre yaratmıştır. Allah’ın yaratması değiştirile
mez” (30/30).

İnsan Adem’le, din İslam’la başlar. Adem İs
lam’la değer kazanır, İslam Adem’le vücut bulur. 
İnsan bozulunca İslam’dan uzaklaşır ve ‘̂aşağıların 
aşağısı” olur (58/20; 95/5). İslam bozulup tevhidi 
boyutunu kaybettiğinde ‘‘şirk”, üzeri örtülüp özel
liklerinden bir kısmı aslına aykırı şeylerle değişti
rildiğinde (örtüldüğünde) ise “küfür” doğar. Tari
hi başlangıcı itibarıyla Adem’in şahsında ve her 
yeni doğan çocukta da fıtrat özelliği olarak insan
lık öncelikle İslam’dır; sonra Putperest, Budist, 
Mecusî, Yahudi, Hıristiyan Bahaî.. vs olur ı.

İnsanlık için din başlangıçta İslam olduğu gi
bi, esasen sonraki zamanlarda da İslam olmuştur. 
Çünkü, tevhidi temeli parçalanıp, doğruları ör- 
tüldüğü zamanlarda bile İslam’ın mutlak doğrula
rından bir kısmı tüm yanlışlıklara rağmen, yanlış
lıklar denizinde bir hakikat kıvılcımı olarak par
lamaya devam etmiştir. Böyle olması da zorunlu
dur. Zira, insan için yegane doğru bilgi ve ölçü 
olan İslam’a rağmen oluşmuş inançlar ve hayat 
tarzları ancak bu hakikat kıvılcımlarının arkasına 
gizlenerek kendilerini insanlara kabul ettirebil
mişlerdir. Bu noktada kötülükler lideri İblis’in in
sanları azdırıp, saptırmak için bekleyeceğini söy
lediği yer son derece manidardır: “İblis dedi ki: "... 
and içerim ki, ben de insanları saptırmak için senin 
doğru yolunun üstüne oturacağım” (7/16). Dolayı
sıyla, İslam gerçeği dikkate alındığında şu kolay
lıkla söylenebilir, gerek insanlık tarihinde ve ge
rekse bireyin hayatında ilahi gerçeklerin tama
men silinip susturulduğu, inancın ve hayat tarzı
nın tamamıyla yanlışlardan teşkil ettiği bir dö
nem hiçbir zaman var olmamıştır. Mutlak doğru

ları hatırlatacak veya bildirecek bir elçinin gel
mesini gerektirecek kadar doğrulardan uzaklaşıp 
yanlışlara saplanan toplumlarda ve zamanlarda 
veya yanlışların yılmaz savunucusu olan bireyler
de bile hakkın ışığı batılın zifiri karanlığında, so
luk bir şekilde bile olsa, ışıldamaya devam etmiş
tir ve edecektir.

İslam asıl olduğu ve ışığı hiçbir zaman tama
men sönmediği için ilahi iradenin insana ve tari
he müdahalesi yapay şartlarda veya temelsiz bir 
şekilde gerçekleşmez. İlahi müdahale, kendisini 
tali veya yeni bir durumu inşa etme çabası olarak 
algılamaz. İlahi müdahalenin amacını oluşturan 
İslam ne son elçisinin ne de öncekilerinin söyle
minde hiçbir şekilde kendisini mevcut yanlış gidi
şata göre biçimlendirmez. Kendisini statükoya gö
re anlamlandırmaz ve konumlandırmaz. Mevcut 
durumun yanlışlıklarını, eksiklerini dikkate alır 
ama kendisini onlarla sınırlamaz. Bir başka ifa
deyle, insanlık evinin asıl sahibinin her zaman 
kendisi olduğunun bilinciyle hareket eder; evin 
dışına itildiğinde zamanlarda bile evin kendisine 
ait olduğu gerçeğini göz ardı etmez. Evden uzak
laştırıldığı zamanlar kendisini aciz bir konumda 
algılayarak, şirk/küfür yanlışlıklarına yönelip, “İn
sanlık evinin asıl sahibi benim ama isterseniz sizinle 
evi paylaşırım; bir odasında siz bir odasında ben otu
rayım” demez:

İslam, kendisini insanlar için “olması gereken” 
olarak kavradığından, İslam’ın son kitabı Kur’an 
elçisinin insanlığa yeni şeyler getiren bir “türedi” 
olmadığını (Ahkaf, 46/9), birbiri ardınca gönde
rilen (77/1) hakikat elçilerinin sadece sonuncusu 
olduğunu (33/40) vurgulamaya ayrıcalıklı bir 
önem verir. Hz Peygamber ise kendi durumunu, 
inşa olunan bir binanın eksik kısmını tamamla
yan tuğla örneği ile açıklar^. Kur’an, bütün pey
gamberlerin aynı hakikatin elçileri olduğunu, ara
larında gidilen yolun niteliği açısından bir farklı
lık bulunmadığmı ısrarla belirtir. Ve yine Kur’an, 
yaşanan tüm yanlışlıkların, sorunların nedenini, 
İslam’a rağmen yapay, sahte, temelsiz bir şekilde 
inşa edilen ve sahip olunan inançlar veya bu 
inançların oluşturduğu hayat tarzları olduğunu 
açıklar (31/25; 30/1; 46/23). Ve tüm bunlar bir 
özgüven konusu olarak son derece önemlidir. İs
lam hiçbir zaman, hiçbir şekilde özgüven sorunu 
yaşamaz. Bu sorunu yaşayanlar yapay, sahte, tali
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inanç ve hayat tarzlarının kendileri ve mensupla' 
rıdır.

İslam’a muhalefet temelinde oluşmuş diğer 
dinleri değerlendirme biçiminde Kur’an son dere
ce açık ve anlaşılır bir tutum ve tavır içerisinde- 
dir. Bu konuda herhangi bir kuşkuya veya karga
şaya sahip değildir. Kendisinin hakikati, “diğerleri
nin” ise batılı veya bir diğer söyleyişle kendisinin 
marufu diğerlerinin münkeri temsil ettiğini hem 
söylem ve hem de uygulamaya yansıyan boyutuy
la her vesile ile açıkça ortaya koyar. Batılın te- 
melsizliğini, hak karşısında bir anlam ve değer ifa
de etmediğini değişmez bir özellik olarak dile ge
tirir, “Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkıl
maya mahkumdur” (7/81). “Hak geldi; artık bâtıl ne 
bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir” 
(34149) ayetleri ile de bu gerçeği ilkeleştirir. Hak 
ile batıhn farklılığını, insanlık tarihinde gerçek
leştirdiklerine atıfta bulunarak örneklerle açıklar. 
Asıl olması nedeniyle kendisini yaşayanlara hayat 
veren bereketlerle dolu bir yağmura benzetirken; 
batılı ise suyun üzerinde sürüklenip giden köpük
le örnekler (13/17).

İslam’ın insanlık için her zaman asıl olduğu
nun kavranması, Kur’an’ın tarihe müdahalesinin 
doğru anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından 
son derece önemlidir. Çünkü bu durum insana ve 
sorunlarına yaklaşım tarzında önemli ve özgün bir 
duruş gerçekleştirir. Örneğin, Kur’an Mekke top- 
lumuna hitap ederken hiçbir zaman Mekke müş
riklerinin inanç ve uygulamalarına karşı toptancı 
bir yaklaşım sergilemez. Bütün yanlışlıklarına rağ
men doğruları olduğunu bilir ve tespit ettiği doğ
rularına vurguda bulunarak yanlışlarını fark et
melerini sağlar. Bir diğer ifadeyle, insanlık evine 
şirk yerleşti diye evdeki her şeyi dışarı atma gibi 
bir anlayışa sürüklenmez; atılması gereken şirk ve 
şirkin oluşturduğu yanlışlıklardır. Bu itibarla, 
Kur’an’ın birey ve toplum düzeylerinde gerçekle
şen hakkın yeniden inşası süreci eksiklerin ta
mamlanması, yanlışlıkların ayıklanması, parçala
rın birleştirilmesi esasına dayanır. Hakkın ikame
sini, kategorik değil, analitik bir yaklaşıma uygun 
şekilde gerçekleştirir. Tüm bu nedenlerle, yüzler- 
ce şeyi putlaştırıp tapan Mekke müşriklerine veya

lenin zemini olarak değerlendirir. Bu konuda 
"Andolsun onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye 
sorsan, mutlaka "Allah" derler... (3U25) "De ki: 
"Biliyorsanız (söyleyin) dünya ve içindekiler kimin!" 
"Allah'ındır" diyecekler..” (23/84,85) gibi ayetler, 
benzerleri çokça bulunabileceklerden sadece iki
sini temsil eder. Müşriklerin inançlarındaki doğru 
unsurlara dikkat çeken bu ayetleri takiben eksik
liği giderme ve yanlışı ayıklama sürecine girer ve 
amaçla sorar: "Söyleyin bakayım, eğer Allah, kulak
larınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürleyiverir- 
se, Allah'tan başka hangi tanrı onu size iade edecek?" 
(61 46); "Kendinizi bir düşünür müsünüz, Allah'ın 
azabı başınıza gelse veya kıyamet başınıza kopsa Al
lah'tan başkasına mı dua edersiniz? Eğer doğru söylü
yorsanız söyleyin bakalım!" (6/ 40)

Analitik yaklaşım, sadece inanç/iman alanın
da değil, bireysel ve toplumsal hayatın gerektirdi
ği konu ve alanlarda da İslam’ı inşa etme sürecin
de takip edilen bir yöntem olur. Müşriklerin yan
lış ve iğrenç hayat tarzlarının arasında yer alan 
doğrular titizlikle belirlenir ve bunlar yanlışlıkla
ra müdahalenin zemini olarak değerlendirilirler. 
Bunun önemli örneklerinden birisini Hılfü’l Fu- 
dûl oluşturur. Cahiliye döneminde teşkil eden ve 
amacı zulme uğrayanları savunmak, hakkı, malı 
gasp edilmişleri desteklemek olan Hılfü'l Fu- 
dûl’un üyelerinden birisi sıfatıyla Hz Peygamber 
elçi olarak görevlendirildiği zaman o topluluğu 
övgüyle anar. Benzerlerinin teşkil etmesine yöne
lik teşvik edici ifadeler kullanır. "Ben Abdullah bin 
Cüd'a'nın evinde öyle bir anlaşmaya dahil olmuştum 
ki, onu en güzel kızıl develerle dahi değişmem. İslâmi
yet dönemimde dahi böyle bir anlaşmaya çağırılsam 
tereddüt etmeden l<abul ederim”  ̂ der. Hiçbir zaman 
“o cahiliye döneminin bir uygulamasıydı, biz Müslü
manları ilgilendirmez'' demez. Çünkü önemli olan 
bir şeyin doğru olup-olmadığıdır. •

İnanç ve yaşantıda hakim olan yanlışlıklar ne
deniyle mevcut yapının ve mensuplarının “cahili
ye” olarak nitelenmesine karşılık, inanç ve uygu
lamalardaki analitik yaklaşım “doğru” kalmayı 
imkanları dahilinde başarmış olan şahıslar konu
sunda da gerçekleştirilir. Bazı şahıslar genel de- 
ğerlendirmenin dışında tutulur. Bu konuda, he-

şirkdaşlarına hitap edilirken, şirklerinde yer alan 
yanlışlara karşı son derece seçici davranır. Müş
riklerin sahip oldukları tevhidi unsurları müdaha

nüz Kur’an’ın tarihe müdahale etmediği ve haki
katin bütün boyutlarıyla bilinemediği bir çağda, 
yanlış inanç ve yaşantı tarzından uzak kalmayı
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büyük oranda başarmış ve bunu ise ‘̂Allah'ım şahid 
ol! Ben, İbrahim'in dinindeyim.O din üzerine yaşa
yacak ve o din üzerine öleceğim”. “Senin buyruğuna 
amadeyim Allah'ım! Sana ibadet eder, sana kul olu
rum. Sen, gerçek Rabb'sm. İbrahim'in sığındığına sı
ğındım” gibi sözleriyle açıkça ifade etmiş Zeyd bin 
Amr önemli örnektir. Hz Peygamber onun için 
“Ona istiğfar edin. Çünkü o tek bir ümmet olarak di
riltilecek’' diyerek İslam’ın seçiciliğini gösterir^; 
hiçbir şekilde Zeyd bin Amr ile Ebu Lebeb’i aynı 
kategoriye koymaz.

Bütün bunlardan anlaşılan odur ki, Kur’an sta' 
tükoyu doğru ve yanlışıyla toptan ret ve yok etme 
yöntemini izlemez. Yanlışları ayıklayıp doğruyu 
inşa eder. Bunu ise bir amaç olarak değil yöntem 
olarak benimser. Kur’an’m terminolojisiyle ifade 
etmek gerekirse, amaç marufu inşa etmek, mün- 
keri yok etmektir. Önemli olan marufu kimin em- 
rettiği/inşa ettiği değil; marufun gerçekten varo- 
lup'olmadığıdır. Kur’an, insanların genelde yapa- 
geldikleri gibi “benden başkasının marufu bile kötü, 
benim ise münkerim bile iyidir'' çelişkisine/garipliği
ne hiçbir şekilde prim vennez.

İslam, İmanın Ahlâklaşmasıdır

Bireysel ve toplumsal hayatı ilahi iradenin sundu
ğu bilgi ve ilkelerine göre düzenleme “teslimiye

ti”nin ismi olan İslam ilk kez Kur’an ile inşa olun
mamıştır. Kur’an ile gerçekleşen inşa, çok eskile
re uzanan bir sürecin tamamlanmasından başka 
bir şey değildir. Bu nedenledir ki Hz peygamber, 
görevini “Güzel ahlâkı inşa etmek” olarak değil “ta
mamlamak”̂  olarak ifade eder. “Güzel ahlâkı ta
mamlamak” misyonu, bireyin ve toplumun haya
tında amaçlananın değişimin mahiyetini dile ge
tirir. İnşası amaçlanan ahlâk sistemi insanlardan 
birilerinin kendilerince teşkil ettiği değerler siste
mi değil; Allah’ın, insanın özüne/doğasına uygun 
olarak belirlediği ahlâktır. Bu ahlâk göreceli bir 
mutluluğu ve faydayı değil, mutlak mutluluğu ve 
faydayı sağlayandır^. Bu nedenle “güzerdir; zira 
ahlâkın “gü?:<2r ’liği ancak böyle mümkündür.

Risaletin daha ilk günlerinde, ticari faaliyetle
ri nedeniyle Mekke’ye gelen ve bu sırada Hz Pey- 
gamber’i dinleme imkanına sahip olan Ebu Zer’in 
kardeşinin memleketine dönünce ağabeyine 
“Onu iyi ahlâkı emrederken dinledim”"̂ demesi 
Kur’an ve Peygamber ile inşa edilen şeyin niteli
ğini ifade etmesi açısından son derece önemlidir. 
“Şu bir gerçek ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırı
yorsun” (23/73) ayeti ise inşası hedeflenenin en 
kısa tanımını verir.

Elbette ki doğru inanç ve bu inancın dayana
ğı olan doğm bilgi önemlidir; hatta temel olandır. 
Ancak, eğer bu inanç ahlâk olarak hayata yansı
mıyorsa; bireylerin davranışlarında varolmuyorsa 
bir değer ifade etmez . Bu bizzat Kur’an’ın açıkla
yıp savunduğu bir ilkedir: ‘A llah, hanginizin daha 
güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı ya
ratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır” 
(6712) ayeti bu konuda bir örnektir. Risaletin ilk 
yıllarında vahyolunan Asr sûresi ise konunun en 
önemli delillerinden birisini teşkil eder. Söz ko
nusu sûrede öncelikle genel bir ifadeyle bütün in
sanların hüsranda olduğu belirtildikten sonra, 
hüsrana uğramayacakların ve dolayısıyla “kurtula
cakların” özellikleri birbirine bağlı özellikler dizisi 
biçiminde açıklanır, Asr sûresinde bildirildiğine 
göre hüsrana uğramayacaklar “iman edip” de “salih 
amel işleyen”, “hakkı tavsiye eden/hakkın inşası için 
çaba sarf eden” ve bu gidişatını engelleyen her tür
lü olumsuz girişime “direnen”lerdir. Sûrede, iman 
etmenin hüsrana uğramaktan kurtulmaya yetme
diğinin açıkça ifade edilmiş olması ve hemen ar
kasından imanın gerektirdiği “davranışa” “salih 
amel” tanımlamasıyla açıklık kazandırılması son
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derece manidardır. Yine aynı şekilde “bahçe sahip
leri” (Kalem Sûresi) kıssasında yanlış davranışları 
açıklanıp eleştirilenlerin imanlarına değil de dav
ranışlarına dikkat çekilmiş olması önemlidir. 
Bunların yanı sıra, insanlara "İslam" olmaları da
vetinden hemen sonra ikinci aşamada emredilen 
“namaz” sorumluğunu yerine getirenlerden bazıla
rının “vay o namaz kılanların haline" (107/4) ifa
desiyle eleştirilip kötü akıbetlerine dikkat çekil
miş olması da önemlidir. Kur’an açıklar ki, onlar 
namazı sadece biçimsel olarak yerine getirip na
mazın “insanı kötülüklerden alıkoyma” (29/45) işle
vinden uzak kalanlardır; veya bir başka ifadeyle 
namazlarını ahlâkları kılamayanlardır.

Esasen, Kur’an, sadece doğru yolu bilmeyi de
ğerli bulmaz; O doğru yolda gidilmesini ister. Bu 
nedenle de “Allah’a ibadet edin; O ’na hiçbir şeyi or
tak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, öksüzlere, 
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınız
da bulunan arkadaşa (eşinize), yolcuya, bakım so
rumluluğu üzerinizde olanlara (çocuklarınıza, işçile
rinize vs) iyilik edin. Allah, gururlanan, böbürlenen 
kimseleri sevmez” (4/36) örneğinde olduğu gibi, 
Kur’an’ı teşkil eden ayetlerin büyük bir kısmı ah
lâka/davranışa ilişkindir. Ayetlerde ahlâkla/dav
ranışla ilgili emirlerin, tavsiyelerin tekrar tekrar 
gündeme getirilmesi bir rastlantı değildir; konuya 
verilen önemin her fırsatta açığa vuruluşunun ge
reğidir; “îman edip de güzel davranışlarda bulunan
lar (bilmelidirler ki) biz, güzel işler yapanların ecrini 
zayi etmeyiz (Kehf, 18130); “Şüphesiz, iman edip de 
güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol 
cennetler vardır”(3 If3 ).

Kur’an’ın birey ve toplumu inşa ederken “ahlâ
kı” önemsemesinin ve hedefini “güzel ahlâk” ola
rak belirlemesinin diğer bir çok örneği ise müşrik
lerle ilgili konular bağlamında sunulmuştur. Şöy
le ki; risaletin ilk yıllarında vahyolunan ayetlerin 
ekseriyeti ahlâkla ilgilidir. Bu ayetlerde toplumun 
lideri; kamuoyu kanaat önderleri konumundaki 
müşrik kişilerin öncelikle ahlâklarındaki yanlış
lıklara dikkat çekilir. Bu ise Kur’an ile inşa olu
nacak şeyin niteliğini daha ilk aşamada gösterme
si açısından ayrıcalıklı bir önem ifade eder. Söz 
konusu kimselerle ilgili ifade edilen/gösterilen 

““yöksMÜarı aşağılama”,—“yalancılık”,—‘-Çorbalık”,

lülük”, “anlaşmalara uymamak”.... vb. özellikler 
ahlaki yanlışlıkların neler olduğunu gösterdiği gi
bi, inşa olunacak birey ve toplumun ahlakında 
neler bulunmayacağını da göstermiş olur. Müslü- 
manlar ilk andan itibaren “güzel ahlak"m  temsilci
leri haline gelirler. Bu nedenledir ki, müşrik li
derler İslam davetini durdurmak için aralarında 
görüşmeler yapıp, stratejiler geliştirdikleri zaman
larda; sadece Resulüllah’ta değil aynı şekilde 
Müslümanların hiç birinde, insanların kendile
rinden uzaklaşmalarını sağlayacak ve böylelikle 
daveti kesintiye uğratacak ahlâkî bir zaaf bula
mazlar. Kur’an’ın kendileri için tekrar tekrar ifade 
edip açıkça gösterdiği ahlâki zafiyetleri karşısında 
kendilerini temize çıkarabilmek için karşı saldırı
ya geçtiklerinde Müslümanlardan hiçbirisinde 
ahlâki bir leke tespit edemezler. Çünkü o Müslü- 
manlar, iman ettikleri için “doğru olanlardan” 
(3/17), “kötülüğü iyilikle silenlerden” (13/22), “iyi
likte birbirleriyle yarışanlardan" (23/61) olmayı ger
çekleştirmiş ve böylelikle “hakkı ayakta tutan şa
hitler” (5/8) özelliğini kazanmışlardır.

----------------- İslam’ın inşâsı Tedricidir___________
“öksüzü/yetimi korumama”, “cimrilik”, “böbürlen
m e”,” kendini müstağni görme”, “dedikoduculuk”, 
“menfaatperestlik”, “zanla hareket etmek”, “ikiyüz-

Kur’an’ın tarihe müdahalesinde sahip, olduğu ila
hi yöntemin önemli özelliklerinden birisini tedri-
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ciliği oluşturur. Elbette ki, tedricilik “yanlışa” ön- 
ce “doğru” deyip, sonra da “yanlış” demek değildir. 
Böylesi bir tutum tedriciliği değil, kendisiyle çeli
şik olmayı ifade eder. Kur’an hiçbir zaman sonra
dan “yanlış” diyeceğine önce “doğru” dememiştir. 
Ancak, takip edilen ilahi planına göre, yanlışı de
ğiştirme aşaması duruma göre biraz ertelenmiştir. 
Bunda ise insanın ve toplumun doğasını dikkate 
almak vardır. Hedeflenen değişim, zorlamadan 
değiştirmenin gereğine göre şekillenir. Hedefle
nen amaca ulaşmak için takip edilen değişim 
özelden genele, kolaydan zora doğru aşama aşama 
gerçekleştirilir. “Dinde zorhmalnefret ettirme yok
tur” (2/256) esasına uygun bir yöntemle kişi veya 
toplumu sorumlu olmaya razı hale getirme süreci 
takip edilir. Kişiler veya toplumlar sorumluluk 
üstlenecek güce ve konuma getirilmeden kendile
rine sorumluluk teklif edilmez (2/286). Bu açıdan 
tedriciliğin temel özelliğinin zorla değil, isteye
rek; nefret ettirerek değil sevdirerek değiştirmek 
olduğu söylenebilir. Bir ayet bu durumun önemli 
delillerinden birisini teşkil eder: “Sen öğüt ver. 
Sen ancak öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde zorlayı
cı, bekçi, gözetleyici değilsin” (88121,22). Diğer ba
zı ayetlerde ise “kolaylık” özellikle vurgulanır. Şu 
ayet bunun örneklerinden birisidir: “Allah, kulları 
için zorluk değil kolaylık ister” (21185). Hz Peygam
berin bir çok sözü de bu konunun gereğine uygun 
bir şekilde anlam kazanır. Hz Peygamber kendi 
durumunu “Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak 
değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi”  ̂ söz
leriyle açıklar ve Muaz bin Cebel’i Yemen’e gön
derirken “Kolaylaştır, zorlaştırma; sevdir, nefret et
tirme” 9 talimatını verir.

Tedriciliğin en popüler örneğini alkollü içki
lerin yasaklanması süreci oluşturur. Sürecin ba
şında alkollü içkilerin nesnel özelliğine dikkat çe
kilip fizyolojik açıdan yararlarının yanı sıra zarara 
sahip oldukları da bildirilir (16/ 67). Bu aşamada,
o toplumun/zamanın mensupları tarafından ta
mamen yararlı olduğu düşünülen alkollü içkilerin 
zararlı olduğu da hatırlatılmış olur. Daha sonra bi
reylerin alkol alma süresini daraltan bir aşamaya 
geçilir ve sarhoşken namaza yaklaşmama emri ve
rilir (4/43). Hiç kuşkusuz bu aşamada alkol alan
ların sayısı son derece azalır. Çünkü alkol alınabi
lecek süre iyice daraltılır. Dolayısıyla bireye ve 
topluma bir çok açıdan zarar veren alkol sorunu 
büyük oranda çözülmüş olur. Alkol tüketimini

azaltan ve süreyi daraltan sürecin sonunda alkol 
yasaklanır (5/91). Esasında, yasağı bildiren ve sü
recin sonunu belirleyen ayet vahyolunmadan ön
ce Müslümanların henüz yasaklanmayan bir şeyi 
kendileri için büyük oranda yasakladıkları kesin
dir. Böyle olduğu içindir ki, yasağın bildirildiği 
gün hiç tereddüt etmeden her türlü alkollü içece
ği seve seve terk etmişlerdir.

Tedriciliğin sonraki zamanların Müslümanları 
ve Müslüman toplumları için nasıl işlerlikli kılı
nacağı elbette ki ümmetin önemli bir sorunudur; 
özellikle de günümüzde. Bunun en önemli nede
ni, yakın zaman kadar “İslam” ölçülerine göre iş
leyen toplumlara ve devletlere sahip Müslüman
ların tedricilik ilkesini daha çok toplumsal yönüy
le ele alma alışkanlıklarından kaynaklanmakta
dır. Çünkü “devletli” zamanlarında Mekke’yi unu
tup, kendilerini hep Medine şartlarında algılar ol
muşlardır. Halbuki her Müslüman birey veya top
luluk Medinesini yaşıyor olmak zorunda değildir. 
Bazıları Medinesindeyken diğer bazıları ise Mek- 
kesinde olabilir. Bu konuda, Hz Peygamber’in Ye
men’e gönderdiği Muaz bin Cebel’e yönelik sözle
ri son derece önemlidir: “Sen Yahudi ve Hıristi
yan bir topluluğa gidiyorsun, İlk önce onlara A l
lah’ın birliğinden, Allah’tan başka ilah olmadı
ğından, Muhammed’in de O ’nun Resûlü oldu
ğundan bahset. Eğer bunu kabul ederlerse, A l
lah’ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıl
dığını anlatırsın. Bunu da kabul ettikleri takdirde, 
Allah’ın zenginlerin mallarından alınıp fakirlere 
verilen zekâtı emrettiğini bildirirsin. Bunu da ka
bul ederlerse sakın mallarının iyisini alma. Bir de 
mazlumun bedduasından sakın; zira onlar direkt 
olarak Allah’a ulaşırlar”

Değişim Zihniyetten Başlar

Bugünün Müslümanları açısından tedricilik “so
rununun” çözünü görünüşte son derece zor, fakat 
esasında oldukça kolaydır. Zordur; çünkü tedrici
lik bireylere belirli bir sıra içerisinde sorumluluk 
yüklemek olarak anlaşılmaktadır. Hiç kimse mev
cut sorumluluklarına ek yeni sorumluluklar almak 
istemez. Kolaydır; eğer kişiler sorumluluğu üstlen
meye hazır hale getirilirlerse kendiliklerinden so
rumluluk üstlenirler. Bunu bizzat Kur’an’ın ve Hz 
Peygamber’in “inşa” sürecinden hareketle tespit 
etmek mümkündür. Alkollü içkilerin yasaklan
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ması örneğinde olduğu gibi, tedricililc öncelikle 
birey veya topluma sorumluluk yüklemek olarak 
değil, birey veya toplumu sorumluluğa hazırlamak 
olarak değerlendirilmiş ve uygulanmıştır. Tedrici- 
liğin olmazsa olmaz şartı değişimi önce zihniyette 
gerçekleştirmektir. Bütünlüğünü kaybetmiş, ka- 
rışmış, yanlış sonuçlara ulaşmayı sağlayacak şekil- 
de yapılandırılmış, bu ve benzeri nedenlerden do
layı asıl işlevini yerine getiremez hale gelmiş bu
lunan zihni yapı risalet sürecinde öncelikle inşa 
edilen alan olur. İnsanın bizzat kendi varlığını, 
varlığının gereğini, parçası olduğu varlıklar evre
nini, varlıkların ve sebep-sonuç ilişkilerinin mut
lak sahibini, hayat tarzının olması gereken biçi
mini, hayatın anlamını... değerlendirmede en 
önemli araç olan zihni yapının işlevini yerine ge
tirir hale gelmesi için yeni baştan inşası titizlikle 
gerçekleştirilir. Örnekler, açıklamalar, somlar ile 
zihniyetin doğru şekilde çalışması ve işlevini ol
ması gereken biçimiyle yerine getirmesi sağlanır. 
Bunu gerçekleşmesi için, İlahi iradenin tekliğinin 
(Tevhid) zorunlu olduğunun ve olması gerektiği
nin anlaşılması için verilen örnekler veya bu bağ
lamda cevabı düşünülmesi istenen sorular {22/73; 
6/63; 10/31; 23/84,85); varlık gayesini bilen in
sanlarla varlık gayesinden uzaklaşmış insanların 
bir olmayacağına ilişkin açıklama ve örnekler 
(39/9; 6/50; 13/16;38/28); şirkin/küfrün cehale
tin/bilgisizliğin sonucu olduğunu gösteren deliller 
ve açıklamalar (2/130; 10/89; 12/40) ... vb. konu
nun en çok yoğunlaştığı alanları teşkil eder.

Zihniyet, eğer bir benzetme ile ifade edecek 
olursak, risalet sürecinde rayına tekrar oturtulur. 
Öncelikle doğru düşünen, doğru algılayan, doğru 
muhakeme yapan bireyler inşa edildiği için doğru 
yaşayan bireyleri inşa etmekte hiç zorlanılmaz. Bu 
bireyler ilahi irade tarafından takdir edilen so
rumlulukları üstlenmekte hiç zorlanmazlar. Bu 
konuda Kur’an’ın ilk muhatabı olan sahabilerin 
“Bize önce iman sonra Kur’an verildi” sözü olduk
ça anlamlı ve konuyu çözüme kavuşturur nitelik
tedir. Onlar bu sözleriyle öncelikle zihinsel bir de
ğişim geçirdiklerini ve Kur’an’ın istediği bireysel 
ve toplumsal değişimi isteyerek gerçekleştirir bir 
özellik kazandıklarını; öncelikle sorumluluklarını

madan bir sonraki aşamaya geçilmez. Zihniyetten 
bireye geçiş aşaması her birey için değişik süreler
de tamamlanır. Dolayısıyla bu geçişin risalet süre
cinde belirli bir tarihini tespit etmek mümkün de
ğildir. İlahi iradenin muradına göre inşa olunmuş 
bireyler bir toplumu yönlendirecek sayıya geldik
lerinde ise toplumun inşasına geçilir. Bu geçişin 
tarihini yaklaşık olarak tespit edebiliriz. Söz ko
nusu tarihi Hicret sembolize eder. Fakat unutul
mamalıdır ki, bu da daha çok sembolik bir tarih
tir; zira bireyden topluma geçiş aşaması da birden 
değil, son derece ince ayarlanmış bir yöntemle; 
tedricilikle gerçekleştirilir. Bu itibarla Mekke dö
neminde geleceğin toplumunu inşa etmenin ilk 
aşamasını oluşturacak toplumsal konularla ilgili 
ayetler bulmakta zorlanılmaz.

Zihniyet-birey- toplum inşasmda öncelikli ve 
önemli olan zihniyetin inşasıdır. Bu gerçekleşince 
ikinci aşama, ikinci aşama gerçekleşince de üçün
cü aşama daha kolaylıkla inşa edilir. Bu nedenle 
zihniyetin inşası üzerinde bilhassa ve titizlikle du
rulması gereken bir aşamayı ifade eder. Bu bağ
lamda şu önemlidir: Zihniyetin inşası aşaması 
herkesin aynı düzeye gelmesini bekleyen bir süreç 
değildir. Süreç her bireye göre özel şekilde işler. 
Dolayısıyla, zihniyet inşasının, farklı bireyler dik
kate alındığında, kesintisiz bir süreç olduğu söyle
nebilir. Bazı bireyler zihin dünyalarıyla inşa süre
cinin sonuna ulaşıp kişilik ve karakterleriyle bir 
birey olarak inşa sürecini yaşamaya başlarlarken; 
diğer bazıları ise zihniyetin inşası sürecinin ilk saf
halarında yer alıyor olabilirler. Zihniyetin inşası
nın tamamlanması böyle değişken olunca, toplu- 
mun inşası için de bütün bireylerin inşasını bek
lemek mümkün olmamakta, sadece toplumu yön
lendirecek kadronun inşasının gerçekleşmesini 
beklemek gerekmektedir. Bu “varlık nedeni” kap
samında değerlendirilebilecek bir yasadır. Eğer ta
rihte gerçekleşmiş toplumsal hareketler dikkate 
alınırsa, bütün toplumsal hareketlerin o hareketi 
yönlendiren bir kadronun kontrolünde olduğu, 
toplumun büyük kısmının bu kadronun yönlen
dirmesine göre hareket ettiği görülür. Risalet sü
recinde gerçekleşen de bundan başkası değildir.

Risaletin Mekke dönemi ağırlıklı olarak zihni-
Isleyerek y^rtne getirir hale geldiklerini ifade------ yetin ve bireyin inşası sürecini, Medine dönemi
ederler.

İlahi inşanın yönü zihniyetten bireye, birey
den topluma doğrudur. Önceki aşama tamamlan-

ise toplumun inşası sürecini oluşturur. Risalet dö
neminin sonlan itibarıyla da zihniyet, birey ve 
toplum “olması gereken” muhtevasıyla inşa edilir.
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Bu üç düzeyin ilahî irade katında takdir edilen 
“olması gereken’ muhtevası ve bu muhteva dahi
linde gerçekleşen birlikteliği ise “İslam” olarak 
anlam kazanır. Bir başka söyleyişle; İslam, insanın 
zihniyeti, bireyselliği ve toplumsallığı ile İlahi ira
deye teslimiyeti ve bu teslimiyetin getirdiği esen
lik, huzur ve saadeti ifade eder.

Rehber, Kur’an’dır

İlahi iradenin tarihe son elçisinin şahsında vahiy 
ile müdahale ederek zihniyet, birey ve toplumu 
inşa etmesinin rehberi Kur’an’dır; değişimin her 
aşamasında ilkeler Kur’an ile bildirilmiştir. 
Kur’an, elçisinin çağında sadece okunmak için 
gönderilmiş ve bu yapıldığı zaman insanı “kurtara
cak” oranda sevap kazandıran bir dua kitabı ola
rak algılanmamıştır. Elçisi ve elçisinin yetiştirdiği 
Müslümanlar Kur’an’ı sadece okuyarak ahiret he
sabında yüce Allah’ın kararını etkileyecek bir tor
pil imkanı elde etmek gibi garip anlayışlara sahip 
olmamışlardır. Onu ölülere okunan bir “şefaat” 
kitabı olarak düşünmemişlerdir. Kur’an’ın kendi
lerine sağladığı fayda ve katkıları öncelikle ahi- 
rette değil, dünyadaki gerçekleştirdiklerinde gör
müşlerdir. Dünya “kazanılınca” ahiretin de kazanı
lacağını dikkate almışlardır. Bu nedenle de onu 
öncelikle “hayatın kitabı” olarak algılamışlardır. 
Kur’an, onlar için yaşantılarının temel kaynağı, 
dünya ve ahiret hayatlarının esenlik rehberi ol
muştur. Kur’an’ı kendilerine değil, kendilerini 
Kur’an’a uygun kılmışlardır,

Kur’an ilk kez vahyolunduğu toplumda daveti
ne icabet edenler için rehber olduğu gibi, kıyame
te kadar devam edecek süreçte birey ve toplumun 
ilahi iradenin muradına uygun değişiminde de tek 
rehberdir. Kur’an’dan ayrı veya Kur’an ile çatışan 
girişimler bir değişimi/inşayı hedefleyebilir, ancak 
bu hiçbir şekilde ilahi iradenin muradına göre bir 
değişimi gerçekleştiremezler. Bu nedenle “Rahbi- 
nizden size indinlene (Kur'an'a) uyun. O'nu bırakıp 
da başka dostların peşlerinden gitmedim. Ne kadar da 
az öğüt alıyorsunuz!” (713) gibi ayetlerle sık sık ha
tırlatma ve uyarılar yapılmış; Kur’an’ın değişim
deki işlev ve konumu sürekli vurgulanmıştır.

Yüce elçisinin kendisinin de rehberi olan 
Kur’an’ı tanımlayış biçimi, yaşamış ve yaşayacak 
olan tüm insanlar için son derece önemlidir. Ya
şanacak kargaşa ve karışıklıklardan kurtulmak

için insanların ne yapması gerektiğini soran saha- 
biye o yüce elçinin cevabı şöyledir:

"Kurtuluş Allahhn Kitabına sarılmaktadır. 
Çünkü sizden öncekilerin haberi ile sizden son
rakilerin haberi ondadır. Aranızdaki sorunları 
çözecek hükümler de andadır. O, insanlar için 
önemli bilgilere sahiptir; onda gereksiz hiçbir 
şey yoktur. Kim onu akılsızlığından dolayı terk 
ederse, Allah onu perişan eder. Kim iman yolu- 
nu ondan başkasında ararsa, Allah onu saptı- 
rır. O, A llahın  sapasağlam ipidir. O, hikmetli 
olan zikirdir. O , dosdoğru yoldur. O, kendisine 
uyulduğu zctman arzuların sapmadığı, kendisiy
le konuşulduğu zaman yalan ve yanlış şeylerin 
söylenmediği, âlimlerin okuyup düşünmekle bi
tiremediği bir kitaptır. Onıtn olağanüstülükleri 
hiçbir zciman bitmez. O, cinlerin işitip de ”Qer- 
çekten biz, doğru yola ileten görülmedik oranda 
güzel bir Kurân dinledik de ona îman ettik” de
dikleri kitaptır. Kim ondan bir haber getirirse, 
doğru söylemiş olur. Kim onu uygularsa, sevap 
alır. Kim onunla hükmederse âdil olur. Kim in
sanları ona dâvet ederse doğruya iletmiş 
olîir” i2. ■

Dipnotlar

1 '  "Yem doğan her çocuk fıtrat üzere doğar, ana-babası onu Ya- 

hudi yapar veya Hıristiyan yapar; veyahut mecûsî yapar" (Buha- 

rî, Kader, 25 )

2 -  “Benimle, benden önce geçen peygamberlerin durumu iyi ve 

güzel bir §ekilde in§a edilmiş fakat bir köşesinde bir tuğlası eksik bi

na gibidir. İnsanlar o binanın yanından geçerlerken eksikliğ. görür 

ve "şu tuğlası da tamamlansaydı" derler. İşte ben o eksiği tamam
layan tuğla gibiyim” (M üslim , Fedail 22)

3 '  İbn  Hişam , Siyer; İbn  Kesir, Siyer 

4 '  İbn  Hisam , Siyer; İb n  Kesir, Siyer

5 '  “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” (Muvatta, 
H usnu’l hulk 8 )

6 -  Hz Peygam berin “güzel ahlâkı tamamlamak” iç in  gönderildi

ği hadisini n akled en  İb n  A bdilberr “güzel ahlâkı" “faydah ve 

uygun olan herşey” olarak tanım lar.

7 - M üslim , fedailu’s sahabe, 133; Buhari, m enakibu’l ensar 33

8 - M üslim, talak 4

9 -  M üslim, c ih a t 6

1 0 - Buhari, im an 26 , M üslim , im aret 103 -1 0 6  

1 1 ' Taberan î, Mecmau’z Zevaid 1/65

1 2 - Tirm izi
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Giriş:

Tarih doğrular ki kafayı yemek, intihar etmek, ya 
da imana gelmek büyük soruları olanların ve bu 
soruları cevaplandırma gayretindekilerin akıbet
lerine ilişkin üç muhtemel ihtimaldir. Bu üç ihti
malde, insanı sorunlardan ve varlığa ilişkin soru
lardan kurtarır. Aklın ürettiği “temel” bir so- 
ru’nun cevabını vermek aklın imkanlarını ve po
tansiyellerini yanı sınırlarını aşıyorsa, insan ha
liyle; ya saçmalar, ya cevap veremez, ya da “veri
li kaynaklardan” yararlanır. Birincisi kafayı yeme
ğe, İkincisi intihara, üçüncüsü ise imana denk dü
şer. Çünkü dünyaya, insanlara ve tabiata esaslı ve 
sahici bir cevap vererek insanlığı mutlu ve huzur
lu kılmak ancak İslam’la mümkündür. Bunalımla
ra ve can sıkıntısına karşı huzuru ve mutluluğu 
sunmak ise mutluluğun bir bedelidir. Mutluluğun 
getirilmesi ise İslam’ın sorulara ve sorunlara karşı 
verdiği güçlü cevaplarla olur. Bu işlem ise sürekli 
dönmeyle değişen dünyaya hitaben, ortaya konu
lan güncellenmiş bir bilgi birikimi ve üretimiyle 
olur.

Günümüzde Müslümanların düşünce üretmesi 
gerektiğini ve buna ihtiyaç duyulduğunu söyle
mek izahtan varestedir. Dünyayı Müslümanca bir 
anlamlandırmaya tabi tutmak ve ne yapılması ge
rektiğinin sorusunu aramak İslam’ın bazı temel 
kanuniyetlerinden hareketle^ olabilir.----- -------------

Usûl asıl’dan gelir ve bir şey yapmanın usûlü 
yapmanın aslındandır. Yani belirli bir eylem an
cak belirli bir yolun takibiyle mümkündür. Bu,

olaylardaki yan hususların ve ayrıntılardaki fark
lıkların gözden kaçırılmasını gerektirmez. Sadece 
külli bir yapılanma için usûlî perspektifin yani fi
ilin kendisi kadar önemli olduğu anlamına gelir. 
Bir şeyin nasıl yapıldığı, sonucunda hedeflenen 
gayeye ulaşmada ne kadar başarılı olacağını delil
ler. Bu yazının amacı bu çerçevede İslami biriki
min ihyası için ve düşünce üretilmesi gerekli olan 
konularda izlenmesi ve hiçbir an akıldan çıkarıl
maması gereken bazı doneleri ortaya koymaktır.

Farklı olaylara farklı bakışları uygulamak usû
lün farklılığını, farklı kriterleri ve referansları uy
gulamak metodun farklılığını verir. Batı felsefe 
geleneği içindeki metot, meşrûiyetini asıl’dan de
ğil, akıl’dan alır. Oysa ki usûl, aslı temsil ettiği ve 
gerçekleştirdiği oranda geçerlidir. Usûl tüm disip
linlerin illet ve çıkışlarının olanca farkına rağmen 
bir asla ulaşma yöntemidir. Metot ise her şeyi bir
birinden ayrıştırarak aralarındaki bağlantıyı ke
ser. Biz ne yapılması gerektiği sorusuna usûlî bir 
cevap verme arayışındayız. Şu halde İslam düşün
cesini yorumlamak, anlamlandırmak ve bugün 
için konumlandırmak, dahası gerekli bir girişim 
olarak İslam düşüncesine katkı yapmak, 
Kur’ân’daki ilkeler vasıtasıyla İslam’ın temel özel
liklerinin, özellikle tevhidin, ilmin ve şirk mantı
ğının kavranmasıyla mümkündür.

Batı, kendi sübjektif deneyimini objektifleşti- 
rerek hnnıı da üçüncü şahıs ve toplumlar nezdin- 
de mutlaklaştırarak, onlarda ortaya çıkan algıla
ma bozukluklarını tashih etmeye şartlanmıştır. 
Bizim savunduğumuz; İslam düşüncesinin kendi
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ne özgü ve reele alternatif bir paradigma ve anla
tı oluşturduğunu ve bunun diriltilmesi gerektiği
dir. Bu yazınm söylediği de hiç yoktan budur.

‘‘Tevhid’’ Ekseninde Varlıktaki Birlik 
ve Hiyerarşi

Allah’ın bir olduğu ve onun hakikatin ve gerçek
liğin yegane kaynağı olduğu ilkesi olan tevhid, 
malum olduğu üzere ‘^birleştirmek^^ demektir. O, 
her şeyin kaynağıdır ve her şey aslına (ona) rücû 
eder. Tevhid, insanı mutlak “bir”e itaate ve tes
limiyete davet etmektedir. Zira din; borç, İslam 
ise teslimiyet ve itaat demektir. Birleştirmek, bir
lemek, her şeyin Allah’la olan bağlantısını kur
mak demektir ve bu sayede bütünleştirme, uyum- 
lulaştırma ve aynı potada eritme gerçekleştirilir. 
Değişenler içinde değişmeyeni, her çoklukta bu
lunan sabiti yakalamak, dolayısıyla meydana ge
len tüm olaylarda Allah’ı yakalamaya çalışmak, 
olayların Allah’la olan bağlantısını kurmak tev
hidin niteliğidir. Bu prensip bütüncül İslam dün

ya görüşü içinde teoriden pratiğe, inançtan ame
le, hayattan ahirete ve idealden gerçekliğe bir id
rak köprüsü konumundadır. Parça, bütünü temsil 
etmediği oranda bütünle ilişiğini kesmek duru
mundadır. Arızî olanın asli olana referansı, arızî
nin hak’(İl)lığını gösterir. Çünkü tevhid, Al
lah’ın bir olduğunu söylediği gibi, tüm parçaları 
Allah’ın varlığında bütünlemek anlamına da ge
lir. Tevhidin doğurduğu diğer ilke “tenzih” ise 
mutlak olan ile göreli olan yaratılmışlar alemi 
arasındaki mutlak bir varlık hiyerarşisini doku
maktadır. İslam kendinden önceki varlık hiyerar
şisindeki yakınlaşma ve aynileşmeyi bir şirk unsu
ru olarak mütalaa etmiştir. Varlıkların tanrısallaŞ' 
ması veya tanrının göreceli varlıklar düzeyine in
dirgenmesi şeklindeki bu aynileşme ve yakınlaş
ma, tevhidi dinlerin bozulmasında ortaya çıkan 
bir algılama biçimidir. Sandığımızın aksine bu. 
Aydınlanmayla anlam kazanan insan merkezli 
epistemolojiye dayalı arayışın ontolojik krizle so
nuçlandığı modernist paradigmadan daha da eski
lere dayanır. Tevhid ilkesinin zıddı olan “teksir”
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İse her şeyi çoklamak, bölmek, parçalamak anla- 
mma gelir ki şirkin da zaten temel özelliği 
çalamak”tır.

Cahiliye dönemindeki din, “put’larla anlamlı 
ve işlevsel hale gelen “aracılar” sayesinde tanrıyla 
kul arası iletişimi sağlayan bir mantığa ve çok 
tanrılık şeklinde görünüm kazanan, farklı alanlar
da farklı tanrıların boyunduruğunu kabul etmeye 
ve hayatı kompartımanlara ayırmaya dayanır. 
Aracı, uzak Allah inancını besler. Bu ise Allah’ın 
doğal hayatta müessir ve müdahil olmasının zor
luğunu ifade eder. Allah’ın sürekli yaratma halin
de ve bilfiil hayatın içinde olması teksir mantığı 
içerisinde kabul edilmez. Oysa İslam’a göre yarat
mak Allah’ın sünnetidir ve insana şah damarın
dan daha yakındır.

Çok tanrılı bir inanış ise son tahlilde hayatın 
her sahasını bir tanrıya havale ederek tasnife tabi 
tutan, her tanrıyı her sahaya karıştırmayan, bir 
hayatı parça lam a  girişimidir. Tüm bu taktikler 
Allah’ın müdahil olmadığı, dolayısıyla karışama- 
dığı, dolayısıyla insanın o alanda kendisini tanrı 
konumuna getirdiği, hakimiyet ve otorite kurdu
ğu bir saha açma, bir manevra alanı geliştirme 
zihniyetinin ürünüdür. Hayatı parçalamak A l
lah’ın karışamadığı bir boşluk tasarlamak demek
tir ve bunu, çok tanrılı teksire ve şirke dayalı 
mantık rahatça gerçekleştirebilir. Bu ise tanrı 
atama yetkisini insanın kendinden menkul gör
mesi, dolayısıyla Allah’a yetki tayin etmesi de
mektir. İslam’ın getirdiği ontolojik inkdap, yani 
oluşturduğu “ben bilinci” Allah’ın sürekli müda- 
hîl olmasına ve hayatın tüm tasarımlarına nüfuz 
etmesine, Allah’tan bağımsız bir hayat tasarımı
nın mümkün olmamasına, dolayısıyla Allah’tan 
(dinden) bağımsız bir gelecek anlayışı, mutluluk 
tasarımı, kariyer planlamasının mümkün olma
masına dayanır.

Cahiliye dönemindeki tanrıları çoklama ve 
hayatı bölme, köklü ve bugüne aynı mantıkla te
kabül eden bir anlayıştır. Allah’ı yerinden edip, 
insani bir üretimle başka bir yere oturtmak şirkin 
temelidir. Bu anlamda yerinden etme görevini ifa 
ettiği için şirk bir :?;ıtlM»ndür. Ana ve bariz akımlar 

- a larak batılı felsefeye yön veren heriLmodem pa-

olarak formüle etmiş, insanı her şeyin referansı, 
anlam kaynağı, gösterileni durumuna getirmiş, 
insanın kontrolünde bir saha yaratmıştır. Bu ise 
tevhidin özündeki varlık hiyerarşisindeki Allah’a 
ait vasfı insana nakletmekten ibarettir.

Modemitenin prensip olarak teksir üzerine 
kurulu doğası ve “parçalama” geleneğini sürdür
düğü üzere, kalabalık tanrı topluluğuna sahip ol
ması, onun elleriyle bir çok put yapıp bunları 
kutsayarak, vazgeçilmez, onsuz teneffüs edilmez 
bir “mutlaklık atfı” ihdası şeklinde tezahür eder. 
Evrim, ilerleme, bilim, tıp, milliyetçilik, demok
rasi, sosyalizm, özgürlük, eşitlik, liberalizm vs ken
di içinde sürekli mücadele eden modemitenin 
ürünü olan tanrılarından sadece birkaçıdır.

Neticede parçalanma, aynı hayat içinde farklı 
hayat algılamaları inşa etme, kendisini modern 
dönemde “hakikatin bölünmüşlüğü” olarak gös-, 
terdi. Düalizm kutsalla profanı, ruhla bedeni, te
oriyle eylemi, ahlakla bilgiyi birbirinden ayırarak, 
bunları farklı kriterler altında, farklı otoritelerin 
buyruğu içinde değerlendirmiştir. Bu ise görüldü
ğü üzere tevhidi çizgiden sapmanın modern yolu
dur. Tevhid ilkesi tüm bu eşleşmelerin birleşmesi 
gerektiğini, böylesi bir ayrımın gerçeğe tekabülü
nün olmadığını ve sadece zihni plandaki kurgular 
olduğunu bize öğretir.

İlmin Özellikleri

Aslında din, doğru bilgi anlamında ilmin kendisi
dir. Ama bizim ilimden kastımız tabiat, insan ve 
toplum incelemelerinden çıkardıklarımızdır. Par
çayı bütün içinde değerlendirmek tevhid ilkesi
nin kapsamındadır. Zaten bilmek demek, parça
nın ait olduğu bütünü görmek demektir. Bilgi; bir 
iz, işaret, gösterge; bilmek ise Allah’ı refere eden 
iz ve işaretlerden Allah’a ulaşmaktır. Bu manada 
ilm  denilen eser “maksat”a alamet, hakikate işa
rettir. A lem  ilme konudur ve âlem Allah’ın bilin
mesini sağlayan işaretler manzumesidir. Allah’sız 
bir hakikat ise mümkün değildir. Doğruyu tanım
layan ve meşrulaştıran, onun içeriğini belirleyen, 
hak ikatin  kendisidir. Yani “doğru” hakikate refe- 
ransla anlam bulur. Şu halde ilim, tevhid gereği

radigma hem de postmodern paradigma bu gele
neksel şirk anlayışının devamı niteliğindedir. 
Modernite, her şeyin ölçüsü ve ölçütünü insan

bütünleyicidir. Bu halde karşımıza çıkan ilmî yo
ğunlaşmanın ve faaliyetin amacı ve biçimi mese
lesiyle, tevhidin tersi olan ayırma ve parçalama
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mantığı sonucu doğmuş bulunan “ilmin bölün- 
müşlüğü” meselesine bu bölümde değineceğiz.

İslam düşüncesindeki farklı disiplinlerin aynı 
anda bilinmesi ve bu disiplinlere “aynı ağacın 
meyvesi” olarak bakılması, tüm disiplinlerden el
de edilen “bir’liği gösterir. Farklı dallarm ayna 
anda çalışılması çelişki yaratmaz, çünkü her şey 
Allah’ın kapsayıcı gerçekliği altındadır. Zira ilim 
geleneği ve alim tipi böylesi bir kuşatıcılık ve bü
tüncüllükten geçer. Olan, aynı varlık şuurunun 
farklı metodolojik ve terminolojik kalıplar içinde 
dile getirilmesinden ibarettir. Islami ekoller son 
derece iç içe geçmiş ve birbirine bağlı bir yapı ar- 
zeder. Hiçbir ilim diğer ilimlerin oluşturduğu bü
tüncül sistemden soyutlanmış bir zemin üzerinde 
gelişmez. Sanki, gizli bir idrak bütün ilimleri aynı 
gerçeğin değişik ve renkli akisleri olmaya doğru 
sevkeder. Bu farklı yolların kavşak noktası Allah 
ile âlem arasındaki ilişkiyi anlamlı ve tutarlı kıl
ma hedefidir. Bu şuur eserlerin yapı ve muhteva
sına da aksetmiştir. Akımlar ve disiplinler tevhi
de uygun olarak ontolojik birliği ve hiyerarşiyi 
bozmamak kaydıyla bir yöne ve bir perspektife gö
re ayarlanmıştır. Belirli bir faaliyet ve görev için, 
işin mahiyetine ve ortama göre bunlardan en uy
gunu seçilir. Disiplinler tevhid ağacının meyvele
ridir.

îslam düşünce tarihi içinde bilginin tanım, 
kaynak ve sınıflamalarını varlık telakkisinden so
yutlamak imkansızdır. Tevhidi birlik ve varlık hi
yerarşisi bilgi düzeyindeki mutlak ayrışmayı da be
lirlemiş, vahyin mutlak üstünlüğü nediyle yanıla- 
bilen insan ürünü bilgiden ayrılmıştır. Onun için 
tüm bilgilere aynı akli kriterleri uygulamayı öngö
ren seküler epistemolojiyle burada çelişir. Yine 
modem batılı gelenek içinde bilginin elde edil
mesi için kullanılan yöntemlere dair tartışmalar 
büyük yekun tutmuştur. İslam epistemolojisi ise 
bilginin elde edilmesindeki yöntemle fazla uğraş
mamıştır. Zira önemli olan husus bilginin elde 
edilmesi değil, Kur’ân eksenine vurularak, doğru
luğunun, yanlışlığının kritik edilmesi, sağlaması
nın yapılmasıdır. Zira akıl da, gerçeklikle hakikat 
arasında ilişki kurmaya, göstergelerden hakikati 
çıkarmaya yarayacak bir “bağ”dır.

Tevhidi olan bu ilim, teoriyle pratiği birbirin
den dışlayarak bu hakikatleri bölmez. Birbiri için
de değerlendirir. (teorik)İman aktif değilse(amel-

siz), mahkumdur. İman pratiğe geçmesiyle imka
na dönüşebilir. Şu halde pratiğe yansımayan teori 
yoklukla malûldür. Teorinin pratikle buluşması 
bir “sıhhat” şartıdır. Onun için İslâmî birikimin 
ihyası noktasında geliştirilen bir düşünce nitelik
sel olarak Allah’ın eserini okuyarak müessire git
me şeklinde, amaçsal olarak güncele söz söyleme, 
dini yaşanılır ve hakim kılma hedefinde, şeklî 
olarak da mutlaka ete kemiğe bürünme imkanın
da olmak mecburiyetindedir. Örneğin, ayetler is- 
tatistiki veriler değildir. Nasıl ki namaz entelek
tüel bir faaliyet değilse. Vahiy okumak da “ente
lektüel faaliyet” kapsamında değildir; bilakis pra
tiğe geçirme, yaşama, ilkelerine uyma ve hayata 
aktarma amacıyla okunmalıdır. Burada entelektü
ellikten kastım, hayata dokunmayan, pratiğe dö- 
nüşemeyen, genel kültür bağlamındaki, teorik, 
soyut bilgilere sahip olma anlamındadır. Din bil
gisi pratiğe geçmek zorundadır. Yoksa hükmü, 
“yokluk”tur.

İslami ilim mantığını ve “birleşik hakikat” 
prensibini birleştirdiğimizde şu ortaya çıkar ki; 
hikmetli olmayan, bugünkü İslami yaşama tesir 
etmeyen, İslam düşünce geleneğini bugüne geti
remeyen, yorumlamayan ve oradan hayatımıza 
dair çıkarsamalar yapamayan bir birikim verimsiz
dir. Bütünlüğü ıskalamayan, bütün içinde sağla
ması yapılmak zorunda olan, mutlaka bugüne çı
karsamaları olan kısmi mevzular ama daha çok 
genel ve kuşatıcılığa vurgu yapan bütüncül çalış
malar İslami düşünceyi ihya etmede ve sürdürme
de daha kullanışlı ve verimli olacaktır kanısında
yım. Son derece dar bir alanda uzmanlaşmak, ato
mik ve spesifik olaylarla ilgilenmek olayların bü
tünlüğünü kaçırma ihtimalini kuvvetlendirir. 
Benzer ifadelerle şunu söyleyelim ki, günümüz İs
lam dünyasının aydınları medeniyet çatışmasında 
ve sosyal teorideki kaosta bütün insanlığı ilgilen
diren son derece önemli bir mesuliyet taşımakta
dır. İslami düşünce tarihi içindeki ilmi paradig
manın oluşumu,, eklektik temayüllere karşı 
Kur’ânî ontolojik boyanın yeni bir kavramsal ve 
metodolojik sistem içinde yeniden sistemleştiril
me gayretlerinin sonucudur. Yerel, fer’i ve kısır iç 
tartışmaların ötesinde İslami medeniyet birikimi
ne bütüncül ve hak-batıl çerçevesinde kuşatıcı bir 
yaklaşım, cehdimiz için bize teorik ve metodik 
araçları sağlayacaktır.
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Her düşünce akımını; neşet ettiği tarihsel dil, 
coğrafya ve toplum çerçevesinde değerlendirmek 
ve öylece dersler çıkarmak zorundayız. Bunun ak- 
si ise yaşanan pratiğin aynen taklit olarak günü' 
müze taşınmasını ve herkesin beğendiği tarihsel 
ekolü şu an aynen tatbik etmeye çalışmasını ge- 
rektirir ki bu da Kur’ân’ın ve sünnet pratiğinin bir 
türlü üretilememesini ve asrı saadet edebiyatının 
güçlenmesini intaç eder. Geçmişteki akımları ve 
ekolleri tarihsel ve sosyal şartları göz önüne alarak 
yorumlamalıyız. Nasıl ki insan sayısı kadar Ah 
lah’a ulaşma yolu varsa, İslam’ın bölgesel farklı 
tecrübeleri de vardır. Bunların aynı olmaması, ya' 
ni üretilen İslami düşüncenin benzer olmaması, 
bunlardan bazısının îslami olmadığı anlamına 
gelmez. Onun için üretilecek İslam düşüncesi, 
güncel ve bugüne hitap eden ve burayı (coğrafya 
ve zaman) önceleyen olmalıdır.

Nihayet nasıl ki bir şeyin şükrü kendisinden- 
dir ve bir şeyi amacı doğrultusunda kullanmak şü' 
kürdür (tersi küfür); o halde ilmin ve entelektü
el birikimin şükrü de o bilginin en iyi üslûpla yay- 
gılaştırılması, aktarılması ve amaca uygun kulla- 

-nıtma^ ta olabilir.--------------------------------------------

Tasavvur ve İdrak

Tevhid ilkesindeki mülahazalardan anlaşılacağı 
üzere, İslam dini insan-insan, insan'Allah, İnsan- 
âlem ilişkisini düzenler ve muhatabı olan tüm in
sanlara bir bakış açısı vermek ister. Bunu hem 
Vahyin ilkeleriyle hem de Hz. Peygamberin ör
nekliğiyle gerçekleştirir. Kavrayış, algılayış ve 
yorumlayış biçimlerini, dolayısıyla anlam landır' 
Tmı” yı oluşturur. Bu manada Din, zihniyet, bir tür 
mantık, “paradigma** kurar. Görme biçimini ve 
nereden bakılması gerektiğini bildirir. Vahyi il
kelere teslim olmuş biri için emir ve yasaklamalar 
kısıtlama değil, hakkın tavsiyesidir. Hayatı an
lamlandıran noktanın ne olduğu, hayata egemen 
olan orijin, dinin insan hayatındaki konumunu 
belirler. Yaklaşım tarzı, bakış açısı ve algılama bi
çimi dinin insan üzerinde bırakmak istediği etki
dir.

Neticede İslam dini hem son vahiy aracılığıy
la, hem de onun örnekliğini yerine getirmiş Pey
gamberler aracılığıyla bir tasavvur oluşturur. 
Düşünme, ancak tasavvurla mümkün olur. Ta- 

-savvıır ise ölçek, cetvel ve ölçiıtrür. Ölçek, bakış
Zira bekleyen su kokuşur, akan su ise dumlur. 

Bildiklerimizle amel edersek Allah bize bilmedik
lerimizi de öğretecektir.

açısının ne’liği, ölçüt uygulanacak kriterin ne’li- 
ği, cetvel ise incelenecek hadisenin değerinin 
ne’liğidir.
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Tasavvur insanı şekillendirir ve davranışları' 
nın altındaki yatanları gösterir. İslam ise kişiyi şe
killendirmek ister ve davranışların altında Allah 
rızasının olmasını bekler. Kur’ân inşâ edici bir ki- 
taptır; yüksek düzeyde bağlayıcı, son derece te
mel, yaşama biçim veren ilkeler bütünüdür. Neye 
göre hareket etmeliyiz sorusunun cevabıdır. Grili
ği dağıtacak, ortamı ayrıştıracak ayraçtır. Farklılık 
ve farkındalık kazandırır. Yani kimlik oluşturucu 
ve boya vericidir.

îslâm’a dışardan bakış İslâmî tasavvuru ıskala
dığı için yanlış tespitlere ve yargılara varmayı 
kuvvetlendirir. İslâm kendisine teslim olunmasını 
ve dünyanın bu zaviyeden değerlendirilmesinin 
muteber olacağını söyler. Örneğin, dışarıdan bir 
bakış olan oryantalizmin masum olmadığının is
patı yakın bir zamanda yapıldı. Bu meyanda çağı
mızın hastalığı olan dışarıda durarak ve sürekli 
bağımsız ve tarafsız, yüksek tribünlerde tespit ve 
analiz yapma, atıp tutmadan kaçınmamız ve buna 
karşı temkinli, dikkatli, hassas ve uzak olmamız 
gerekiyor. Belki Müslümanlar bunu fazlaca yap
mıyorlar ama tehlike, böylesi üretimlere aşırı ilgi 
ve güven beslemekte olduklarında yatıyor. İs
lam’a karşı “içerden ve sahiplenici” bir bakış ise 
İslâmî kalıba uymakla ve buradan şerbet alınmak
la hasıl olabilir. Zira bu bakış, beraberinde sorum
luluk, ciddiyet, ilgi, şevk ve özen getirir. Kur’ân’ın 
tasavvur inşa etme derdi, bizim muhkem, net du- 
ruşlu olmamızı öngörür. Bu anlamda ‘resetlenme- 
si’ gereken bir hayat varsa bu ancak tasavvurun 
tashihiyle mümkündür. İyi bir Kur’ân algısını ya
kaladıktan sonra eskiden güldüğümüze şimdi ağ
lamak durumunda olduğumuzu, eskiden ağladık
larımıza ise şimdi gülmemiz gerektiğini anlayaca
ğız sanki.

Nasıl düşündüğümüzü, modernist ve postmo
dernist eğilimlerin bizde olup olmadığı noktasın
da kendimizi kritik etmeliyiz. Zira tasavvur dönü
şümcü sosyal gerçeklik içinde, kendisini meşrûlaş- 
tırım gücüne dayalı olarak, fark edilmeyecek ka
dar şiddetli, sinsi ve hızlı olabilir. Bu kritiğin ve 
beslenmenin yolu ise Allah’ın ipini bırakmamak
tır. Allah’a karşı esas duruş, yani sıratı müstakim 
Kur’ân’ın usûlüne, dolayısıyla aslına uygun olarak 
okunmasıyla ve tefsiriyle tesis edilir. Aklın işlem
cisi olan tasavvurun sosyal hayata çıkması ise pey
gamberler örnekliğinde ve siyerlerde gizlidir.

Onun için yukarıdaki ilimle alakalı izahlarımızı 
da hatırlarsak, çıkarsama ve ders çıkarmak; ilke 
ve sünnetullah’ı netleştirmek kaydıyla, mümkün 
olduğunca ciddi, derinlikli, ilmi ve birikimli bir 
Kur’ân ve siyer çalışması, arınmak ve tashihi ta
savvur için şarttır.

Kimlik Parçalanması

Yukarıdaki bölümde ortaya konulan, bildik ve 
aşina malumatların bir gün, dillendirildiği kadar 
“sindirildiğini” de görmek sevindirici olacaktır. 
Bu argümanlardan çıkan sonuç şudur ki; İslam’ın 
amacı dönmekte olan gezegenimizdeki fikir kat
manlarına bir yenisini daha ekleyerek, katmerle
şen bu gezegenin yine aynı güzergahta dönmesini 
sağlamak değildir. İslam, dünyanın eski dönme 
biçimlerine itiraz yükseltir. Farklı bir yöne salını- 
mı arzular. Müslüman olmaklıkla başka bir şey ol
mak arasında lafzi ve literatürel farklılıktan başka 
farklarda olmalıdır.

İslam, diğer paradigmalara eklemlenmeyi, on
ların altında anlam ve vücut bulmayı, farklı va
dilerde akmayı istemez. Dayandığı insan anlayı
şından hareketle ve varlık telakkisinden neşetle, 
tüm toplumsal düzenler, kendine has sosyal ilişki
leri önerirler. Belirli bir yapı ve biçim, estetik gös
tergeden öte kimliğin yansımasıdır. Her sosyal 
düzenleme hareketinin görüntü bazında ortaya çı
kan yapıları ve şekilleri vardır ve önerdiği ilişkile
ri, davranış “mod”larını, yaşam biçimlerini ele ve
rirler.

Tanım ve kavram farklılığı istidlali olarak pa
radigma farklılığına delalettir. Kur’ânî sistemin 
dokuduğu temerküz etmiş ontolojik hiyerarşi dü
şüncesi, İslam ile diğer dini ve felsefi akımlar ara
sında temel farklılık noktasıdır. İslami ontolojik 
hiyerarşi ve mutlak, mukayyet düzlemler arasın
daki farklılaşma, Allah-insan-tabiat ilişkilerini 
anlamlandırmada orijinal ve alternatif bir dünya 
görüşü oluşturmaktadır. Bu veçhile, ontoloji fark
lılığı, epistemolojik ve fenomenolojik farklılığa 
da istinat eder. İslam’a göre din, ontolojik yapıya 
nüfuz ederek vücut bulur. Yoksa batılı muhayyile 
gibi teistik, yani mevcut ontolojilerde anlam bu
lan bir bünye değildir.

Sahih olarak İslami düşünme ne yazık ki bu
gün kırılmış ve diğer söylemlerin etkisi altında
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kalmış gözükmekte. Yani bugün Müslüman “ente- 
lektüel”lerin bir çoğunun düşüncesi İslam’ın 
prensipleri ve anlayışı tarafından değil, hakim sis
tem içerisindeki kalıplarla, lise ve üniversitede 
verilen konjonktürel düşünme alışkanlıkları tara- 
fından belirlenmektedir. Karşı çıktığımız paradig
manın imkanlarını flitursuzca ve bilinçsizce kul
lanmanın Müslümanlara problem getirdiği görü
lüyor. Varlık idraki, sosyal ahlak ve müesseseleş
me arasındaki uyumsuzluk bunalım yaratmış zan- 
nımızca. Modern İslam’ın modernite ile karşılaş
masında dikkat çekici şey İslam’ın (Müslümanla
rın) bu durumla ilişki kurmak için entelektüel bir 
hazırlığının olmayışıdır. Daha ziyada İslam’ın tek
sire dayalı modernitenin prensiplerine göre nasıl 
değişmesi gerektiği, yani nasıl liberalleşeceğimiz, 
nasıl uyumlulaşacağımız, nasıl hakim değerlerle 
İslam’ı buluşturmak noktasında model olacağı
mız, neticede nasıl başka tanrılarla Allah’ı buluş
turacağımız üzerinde tartışılıyor, ^o^görüden, tole
ranstan, yumuşaklıktan dem vuruluyor. Bu tavırla
rın münferit olarak bizatihi kötü olduğunu değil, 
onlara İslam’ın yine “parçalı” birer okuması oldu
ğu için sakatlık yüklüyorum. Özellikle modernin 
kendine özgü ürettiği sosyo-kültürel, uzmanlaşmış 
bürokratik yapılanmalarda kendimizi çok rahat 
hissetmemiz iyi hisler olmasa gerek. Modernite 
üzerine iyi analiz yapılırsa görülecektir ki uzman
laşmış ve bürokratikleşmiş, kurumsallaşmış, dola
yısıyla örgütlenmiş sistem modernin hediyesidir 
ve dini (İslam’ı) ontolojik olarak dışlamaya, öl
dürmeye temayüllüdür. Müslüman gibi davranıp 
bir “modem” doktor, modern mühendis, modern 
sosyolog veya hukukçu olarak düşünmek müm
kün olmamalıdır. Sistem, daha iyi para kazanma
nın, işin inceliklerini ve püf noktalarını belleme
nin, ahlakı dışlamanın, racon gereği hile, desise 
ve haksızlık yapmanın, piyasa kuralları gereği ha
ram yemenin bir yolu, yordamı olursa -ki modem
den kastım budur- Islami bir düşünce bu mantık
la bağdaşmaz.

Burada karşımıza kesin bir olgu olarak “bö
lünmüş benlik** ortaya çıkıyor. Zihnin bir bölü
mü entelektüel, profesyonel ve uzmanlaşmış ala- 

-na tahsis edilmişken, diğeri şahsi-dindarlık ve
amele yönelik olarak düzenleniyor. İdealle reel 
arası gerilim, inanılanlarla, yapılması gerekenle
rin çatışması sonucu oluşur. Yani sosyo politik

kimlik ile ontolojik varoluş arası çatışmayı sonuç- 
lamak, modernitenin sonuçlarıdır. Sosyal hayatta 
dinin azaltılması, mümkünse sıfırlanması, dinin 
sadece mabetlere kapatılmaya çalışılması, dini 
alanla dindışı alanı farklılaştırma girişiminin ürü
nüdür. İstenilen ve önerilen ve bunalıma neden 
olan, dinin kamusal alandan tecriti ve sadece ma
bet ve ev gibi şahsi sahalara hükmedebilmesidir.

Modernite içinde dine yer açmak, dolayısıyla 
oluşan bölünmüş benlik, ontolojik varlık proble
mi, zaman idrakindeki parçalanma, gelenek bu
nalımı ve entelektüel idrak ve eğitim sorunu gibi 
bir dizi problem deha üretti. Türk modernleşme
sinin yeni bir kültür ve uygarlık ürettiğini söyle
mek zor ama geçmiş değerleri çöp kutusuna atma
sıyla, dinle çatışmaya girip onun alternatifliğini 
ve tepkiselliğini törpüleyerek geleneği ve dolayı
sıyla hafızayı, oluştumimuş birikim ve tecrübeyi 
yeni eğitim ve kültür politikalarıyla sıfırlaması 
bugün kurtuluş yolları aradığımız bunalım ve ka
osa neden oldu.

Modern eğitim İslam’la uyumlu değildir. Fakat 
yıllarca modern eğitimin pompalamasına maruz 
kalan “özne”lerin bundan kaçınmasını beklemek 
ve etkisini bertaraf etmek, ancak okumak için 
modern okula ihtiyaç duymayan farklı bir eğitim 
politikasının inşasıyla mümkün olabilir.

Bölme, şirkin karakteristiğidir ve mantığı, or
taya koyduğumuz gibi hayatın bir kısmını dine di
ğer kısmını din dışıya tahsis ederek, insanın so
rumsuz ve dinden bağımsız olduğu bir alan yarat
ma girişimidir. Bu, tevhidin parçalanışı, farklı 
tanrılara kapı açılması, Allah’a ortak koşulması-- 
dır. Şu halde İslam düşüncesine katkı yapma ve 
ihya arayışında olan herkes modernite ve deva
mındaki yeni güncel arayışlarının şerbetinde şirk 
bulunduğunu bilmek zorundalar. İnsanın kendi 
kendine yeteceğinden beslenen fikirler küfrü bes
lerler. İslam’ın bu ayrımlardan birine eklemlen
mesi ve bu sahalardan birine sıkışıp kalması, yani 
kendisine bir yer inşa etmektense, aydınlanma 
içinde bir yere yerleşme teşebbüsü faklı din telak
kilerine mahal verir. Bu tevhid ruhunun aramızda 
yaşayamamasını doğumr. Fizik gerçeği meşrulaştı- 
ramayız, zira gerçekliği kuran parametre îslami 
değil.

İnsanların Kabe’ye yönelmesi gibi, her zaman 
ve mekan dilimi de kendi içinde bir bütüncüllük
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oluşturmak ve hayatın varlık eksenini oluşturan 
birliğe yönelmek durumundadır. Hayatını bu 
dünya hayatı ile sınırlamayan bir Müslüman zih
niyet için hayatin içindeki küçük küçük dilimle- 
re dünya hayatının öncesinden, sonrasından ve 
diğer birimlerinden ayrı ayrı anlamlar kazandır
maya çalışmak tutarsız ve aslında imkansızdır.

Esaslı bir yüzleşmeye dönüşecek, İslam’ı çağın 
idrakine sahih olarak sunan bir anlayışa ihtiyaç 
var. Hayatın tümüne karşı açtığımız İslami göz ve 
İslam’ın inşa ettiği tasavvurun etkisi ve havası 
“modem” eylemlere sirayet etmek zorunda. İn
sanların, kendilerini İslam’a adadıkları bir tasav
vurla, İslami düşünce tarzını öğrenmeyi ciddiye 
alan ve bunu yaşatan, gelenekten tevarüs edilen 
değer ve gelenek haritalarını önemseyen bir dü
zeyde olmaları, çözüm hakkında ipuçlarını bera
berinde getirir.

İslami teori, batı medeniyetinin öngördüğün
den tamamiyle farklı bir medeniyet prototipini 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu ben idraki çok 
kuvvetli bir kimlik duygusunu ve bu kimliğin sos
yal tezahürleri olan müesseseleri yeniden ürete
bilme gayretini de beraberinde getirmektedir. 
Ben idraki ve dinin kazandırdığı kimlik şuuru, İs
lam! birikimin modernist paradigma karşısında 
hayatiyetini sürdürmesini sağlamıştır ve sağlaya
caktır. İhtiyaç duyduğumuz hen  idraki şahsiyeti
mizi kazandırır. Şahsiyet ise sıkı bir uyanıklık, sert 
bir ağırlık, “ince” seçmeci bir tavır getirir.

İmanın Netliği

İman bazında kesinlik vardır. İmanda, yani inanç
ta uzlaşma veya değişme yoktur. Allah’a itaat su 
götürmez kesinliktedir. İman hak ve batıl ikiliğin
de değerlendirilir. Allah inancına sahip olmayan 
insanlarla uzlaşma olmaz. Nasıl ki şirk, mantıken 
iman sahiplerinin iddialarından vazgeçmelerini 
isterse, İslam’a göre İslam dışıyla ilişki onlara gü
venmeme, batıl ve küfür olarak görerek sert dur
ma, yakınlaşmama, imani noktada pazarlığa otur
mama, onların tanrılarını ve rüşvetlerini kabul 
etmeme temelinde muteber olabilir. Bunu gün
cellersek, kullanıldığı anlamıyla, tüketim, cinsel
lik, hayat standardı, mal ve para gibi bir el yapımı 
bir çok tanrıyla karşı karşıya olduğumuz görüle
cektir. Zira teksir ve şirk cephesi, Müslümanlarla,

hayata karışmamaları kaydıyla bir mutabakat im
zalamak isterler, ve kendi tanrılarına da imanı, za
man zaman Müslümanlardan beklerler. Bu ise yi
ne çok tanrılı olan şirkin özelliğidir. Allah insan
lardan A llahsın  boyasıyla boyanmaları gerektiği
ni öğütler. Boya ise farklılık alametidir.

Dini sekülerleştirm e  veya tehlikeli bir ifadey
le dini protestanlaştırm a, değinilecek önemli bir 
mevzudur. Zira teşrik mantığı, tevhide dayalı İs
lam’ın sosyal hayata müdahalesine, modem tanrı
lara cephe alışına, neticede tepkiselliğine karşılık 
olarak onu parçalayarak belirli bir bölgede gör
mek ister. Bu da, düzenin değişimine vesile ola
mayacak ve statükoyu bozmayacak yerler olur ge
nelde. Müslümanların bu oyunu kırmaları gere
kir. İslam belirli bir bölgeye sıkışmayı asla kabul 
etmez. Zira bunun kabulü kendi halinde, farklı sa
halarda farklı otoriteler altına girmiş, şizofrenik 
bir bunalım doğurur. M üslüm an  kelimesinin ya
nına yapılan modem yaftalar ve yakıştırmalar ise 
böylesi bir zihnin emarelerini gösterir ve aydın
lanma ilkeleriyle Müslümanlığın buluşturulması, 
daha doğrusu bir hayatta iki tanrının buluştuml- 
ması demektir. Bu kimlik ve boya bunalımıdır. 
Farklı tasarımlarda farklı tasarlanmış sistemlere 
girip çıkmak, bukalemun gibi her tarafa uyan tör
pülenmiş ve dizaynlanmış bir parçalanmayı bera
berinde getirir. Oysa, dediğimiz gibi Allah’tan ba
ğımsız hayat tasarımı yoktur. Modem özneyle ay
nı kaygıları ve endişeleri paylaşmak dummunda 
değiliz. Geleceğe yönelik beklentilerimiz Müslü- 
manca beklentiler olmalı. Bu, hayattaki maddi ve 
şekli beklentileri yok etmez ama onları da her şe
yin önüne geçirmez. Planlarımızı, örgütlemeleri
mizi, tasarlamalarımızı hangi ilkeye göre yaptığı
mız, modern hayatta dini nasıl ikame edeceğimizi 
belirler.

İslam’ı Yaftalama Operasyonları

Şirkin mantığı olan *^parçalama*^ girişimini her 
tarafta görebiliriz: Hem iman-akıl; ruh- bedende 
olduğu gibi silsileleri, zincirleri bağımsızlaştırmış, 
hem de ekonomik insan, siyasi insan da olduğu 
gibi tanımlamalar parçalanmış; yine aynı mantık
la İslam’a da “parçalı” yaklaşılmıştır; Gerici İslam, 
Fundamentalist İslam, Köktenci İslam... Yine bu 
çerçevede İslam’ın bir yönünü mutlaklaştırarak.
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diğer yönlerini es geçip parçalı bir İslam kavram- 
sallığı geliştirmek, İslamcılık örneğinde olduğu gi- 
bi hem bütüncül bakış açısını kaybetmeyi, hem 
de oryantalist tanımlamalara ‘cumburlop’ atlama 
riskini doğurur. Zira İslamcılığı formüle edenler 
ve büyük tehlike olduğunu söyleyenler, bir müd
det sonra İslamcılığın öldüğünü söyleyerek, hem 
Müslümanlara kendi arzularında bir saha ve yer 
açmakta, hem de alanı istedikleri zaman kapa
maktadırlar. Bu meyanda İslam’ı parçalı gelenek 
içinde okumak ve böylesi bir tasnife koymak, en 
iyimser yorumla İslam’ın gücünü böler.

Yine bugünlere tevarüs etmiş bulunan belirli 
bir yorumun ve modelin mutlaklaştırılıp, haktan 
olanları “tek hak” gibi lanse ederek parçalara bü
tünsellik atfetmek tevhîdî değildir.

İslam’ın bir yönünü İslam’ın bütünü ve her şe
yi olarak okumak hem İslam’ın potansiyel imkan
larını yerinden ettiği için İslam’a, hem de parça
lara mutlaklık atfettiği için parçalara karşı bir zu
lüm girişimidir.

Yeni B ir Modern: Postmodern

Aslında modernin kasıtlı ve kurgusal doğasını iyi 
analiz edip masumane görünüşünü bozan, hedef
lerini, ideallerini, yöntemlerini sersemleten Post- 
modernitenin; düşünceden bağımsız gerçeklik ol
madığını söylemesi ve katıldığımız bir çok eleştiri 
getirmesine rağmen, bizi ilgilendiren tevhidi nok
ta nazarında hakikati kendi içinde parçalaması ve 
her parçayı da kendi içinde özerk kılması, doğru, 
yanlış, iyi, kötü gibi değer yargılarını Öldürmesi, 
teksiri gelenekte “zekice” bir atlama taşı olmuş
tur. Oysa ki Postmodemite, modern batıya getir
diği eleştiriler sayesinde, sanki Müslümanlara öz
gürlük üreten bir imkanmış gibi telakki ediliyor. 
Batı, kendi sorununu sorguluyor ama biz bunu 
maalesef anti tezmiş gibi kendimize mal etmeye 
çalışıyoruz. Fakat onlarla aynı noktaya geliyoruz.

H akikat çoktur  demek h ak ikat yoktur de
mektir. Doğrunun bir tür yoruma dönüşmesi ve 
farklı paradigma ve algılamalara görece hayat 
hakkı tanınması postmodern perspektife özgüdür. 

^Postmodemin yapt-ığı çılgınca işlerden biri ritüet- 
ve davranış modlarının içinin boşalmasını sağla
mak, geleneğin ve formların siyak ve sibakını de
ğiştirmektir. Bu ise İslam’ın tepkisellik ve haslık

özelliğini baltalayarak ve bu farklılığını bir çeşit
lilik olarak algılayıp onu bir veri ve örf olarak yaf
talamayı beraberinde getirir. Topyekün dini orta
dan kaldıramayacakları için başka bir biçimde 
eritmenin mantığı, arayışı içinde olma durumu 
vardır. Bir kültür veya olgu olarak İslam’ın kabul 
edilmesi ve görece anlayış gösterilmesi postmo- 
dernin bir eylemidir. Mevcut teşriki paradigma
nın İslam’dan yararlanma ve ondaki potansiyelle
ri kendi bünyesine katma, dolayısıyla yeni bir şirk 
ekseninde ama dini kullanan yeni bir kültür ve 
düşünce üretim süreci yaratma arayışı gözden ka
çırılmamalıdır. Dinsel örfün ve ritüellerin bir çe
şitlilik olarak moda olması, sürekli İslami paradig
malardan sistemin tazelenmesi ve resetlenmesi 
için anlam çıkarma arayışı içine girme, olumlu ör
nekleri olsa da heyecanla karşılayacağımız ve iyi 
bir gelişme olarak yorumlayacağımız, dinin geri 
gelişi şeklindeki “oyuna gelen bir okuma”ya gö- 
türmemelidir.

Bu noktada üçüncü kişiler nezdinde yapılan 
davranışların niyetlerinin ve amaçlarının mahi
yeti önem kazanmaktadır. Zira dinen dışı güzel 
olan ve kabuğu hoş gelen kılıflar altında, farklı 
niyetlerle İslam’ı küreselliğe veya hakim sisteme 
angaje etme ve yamama girişimleri çoğalmıştır 
kanısındayım ve bu noktada hikmetli, uyanık, 
ufuklu ve çağı iyi süzen olmak gerekiyor. Hege
monya kaybolmamıştır, küçük parçalara bölüne
rek ve kılık değiştirerek tanınmaz hale gelmiştir. 
Dolayısıyla tüm bu postmodern stratejiler aslında 
“tanrılar kardeştir, hep beraber hepsine ibadet 
edelim” mantığlnâ^ayanır. BlTdûrum şirkirTbir 
boyut daha güçlü dehşetengiz bir biçimde tuzak 
kurmasıdır.

Dinin varlığa müdahalesini es geçerek onu sa
dece bir yaşam biçimi olarak kabul etmek, dinin 
de bir çeşitlilik ve değişiklik olarak ama hayatın 
tamamına ilişkin iddialarından vazgeçtirerek or
tamda olmasını sağlamak, postmodern, felsefik- 
leşmiş bir zekanın ortaya koyduğudur.

Denge Dini

ağlhtakim yaşam-
sistemi üzerinde yapılacak bir analiz, dinin bu 
topraklarda iyi ve çokça yaşanmadığı sonucuna 
bizi götürebilir ama umutsuzluk ve güvensizlik ve
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recek biçimde dinin bu topraklarda iyi ve çokça 
yaşayamayacağını düşünen bireysel dindarlığa gö- 
türmemeli. Onun için şirke karşı reddiye, münze- 
vileşme ve gettolaşma sonucunu doğunnamalı. 
Modernleşme ve postmodernleşme temayüllerini 
iyi etüt etmiş ve İslam’la olan karşılaştırmada cid- 
di farklılıkları ortaya koyan, gelenekçi bir çizgide 
durup yenilenme ve reformasyon süreçlerinin 
tehlikelilerini gözler önüne serip bu arayışlara set 
çeken anlayışla, güncelle uğraşan, özneyi devreye 
sokan tarihselcilik, yenilikçilik ve İslam modern
liği düşünceleri etrafında örgütlenmiş kampın ay
rı ayrı “abarttığını” düşünüyorum. İslam, kesinlik 
ve denge dinidir. Aklı selim vasatın gereğidir. 
Vasat ise adaletin ta kendisidir.

Farklı anlayışlar arası ortak bir alan belirle
mek, terazi gibi farklı küfeleri ölçüp biçerek, ki
min ne kadarının gerekli ve neyden de ne kqdar 
lazım olduğunu “vasat anlayış^’ ortaya çıkarabi
lir. Hayatın anahtarı ‘‘denge’Mir ve din algılanışı 
denge üzerine kurulmalıdır. Aşırı olan her şey si
nir bozar. Terazinin iki boyutunu dengelemek 
kaygısıyla duyduğumuz teyakkuz, her tarafa hak
kını verme nispetindeki gerginlik^ Müslüman ak
lını olgunlaştırır. Bu açıklamalara şimdi varlık na
zarında açımlama getirmek istiyorum.

Varlığın özü çift kutupludur. İyilik ve kötülük 
vücudun içinde birleşiktir. Ateşin bir parçası olan 
nâr, cehennemi, başka bir parçası nur ise cenne
ti simgeler.

Kur’ân’ın mümin-kafir kavramı içinde müs
pet ve menfi davranış biçimlerini kategorik sınıf
lamaya tabi tutan ahlaki yapısı insan hayatına 
ahsen -i takvim  ile esfel'i safilin  arasında dina
mik bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu iki kutup 
arasında herhangi bir noktada bulunma kapasi
tesine sahip olan insan, bu irade dolayısıyla ah
laki bir mesuliyet taşımaktadır. Ahsen-i takvim 
olarak yaratılan bu insanın bu özelliğini koru
ması kuranın çizdiği ahlaki değerler sistemine sa
dık kalmasıyla mümkün olabilir. Şu halde insa
nın tabiatı çok kutupludur. Topraktan gelen 
özellikleriyle, Allah’ın ruh üflemesi nedeniyle 
gelen özellikler aynı anda bulunur. İnsan yaratıl
mışların en üstünü olabileceği gibi, hem de en 
aşağısı olabilecek özellikte bir varlıktır. İnsan 
mükemmel bir varlık değil, m ü kem m ellik leri de 
olan bir varlıktır. Hem erdem, hem zaaf insanın 
tabiatıdır. İnsanın ölümü ve ölümlü olduğunu 
unutması ve zaaflarının farkına varmayarak her 
şeyin merkezine kendisini koyması ve ayartıcı öz 
benliğini mutlaklaştırması ve ilahlaştırması bu
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gün şahit olduğumuz sorunların kaynaklarından 
biridir.

Şirkin özü insanın tanrı atama yetkisini ve 
takdirini kendinde görmesidir. Bu hem tutarsız- 
İlk, hem de haddini bilmemektir. Çünkü tanrı 
atama eylemi zımnen insanı tanrısallaştırır ve 
mükemmelleştirir. Bu insan metaforu etrafında 
insan üretimlerinin “çift kutuplu” doğasını gör- 
memiz gerekiyor. Yani doğru tahliller grubu için
de ve iyi anlayışlar arasında ayrık otları, yani pi
rinçlerin içinde taş; iyiliklerin arasında da biten 
bir kötülük damarı, yani elmanın içinde kurt, bu
lunabilir. Şu halde insan zihni faaliyetleri ve biri
kimleri, yani ekoller ve akımlar fayda ve zarar iki
liği içinde değerlendirilmeli, tevhid ilkesi burada 
da korunarak parçalar mutlaklaştırılıp yüceltilme- 
meli, tüm hareket bütün içinde değerlendirilme
lidir. Bu ise dengeli bir yaklaşımdır ve Kur’ân’ın 
öğütlediğidir. Böylece hem geleneğe karşı sevgili 
ama seçmeci bir tavırla yaklaşmak ve hem de 
farklı yönelimleri kestirip atmak yerine onların 
doğrulukların alıp ihya etmek. Kur’ânî insan idra
kinin gereğidir.

Tevhid arızî değildir, arızî olan şirktir. Ama 
insanın tabiatında bu “damar” da bulunur. Zira 
küfretme ihtimali olmasa imanın önemi kalmaya
caktır. Fıtrat İslam fıtratıdır ve doğum İslam üze
rine olur. Yani insan tevhide meyillidir. Sapma 
hadisesi arızî ve nispîdir. İyilik “asıl” ve “ana” 
olandır. Şu halde insan fıtrat temeli, İslam binası 
inşaatına gayet müsaittir. Bu önceki izahlarla bir
leştirilince şunu görürüz ki, İslam insanın an a  p ı
n arı üzerinde çağlar ama insanın farklı kollara 
sapma ve orada akma potansiyel iradesi ve seçimi 
de imanın gereği mümkündür. îman bir seçimdir 
ve insanın yaratılış açısına uygun ve fıtri temeli
ne uygun bir seçimdir. Şirk ise insanı yerinden et
tiği için etimolojik olarak zulümdür. Yerleşim ola
rak eşya ve doğa karine olarak temiz ve uygundur. 
Zira Allah’ın koyduğu yasayı bozmadan yaşama 
eğilimleri vardır. Onun için asıl olan serbestiler 
yani mübahlardır. Haram için kanıt gerekir. İnan
ma eğilimi, doğal bir süreçtir ve araştırıldığında 
görülecektir ki tüm sapmalar, aynı zamanda tarih- 

^ en  sapma ve doğalrolağammedemyet-tecı 
rinden sapmadır. “Arızi” şirk ve “asli” iman nok
tasındaki tutumuz, aydınlık/karanlık diyalekti
ğinde de ortaya çıkar: Karanlık bizatihi kaynağa.

onu üreten alete sahip değildir. Karanlık aydınlı- 
ğın olm am ası halidir. Geceler, gündüzün olm a
dığı zamanlardır; gündüzü aldığımızda ortaya çı
kan şeydir. Gecenin kaynağı olmaz. Bize düşen 
ışığı ortaya çıkarmaktır. Şirkin başlangıcı için 
mutlak surette imanın azalmasının işaretidir.. Va
hiy, insanın köküdür. Kötülük ise köksüzdür. Ya
ni ontolojik değildir hiçbir kötülük. Hak gelirse 
batıl zail olmaya mecburdur. Çünkü batılın varlı
ğı hakkın yokluğuna muhtaçtır. Batılın zayi olma
sı, hakkın ihdasıyla mümkün olur.

Dikkat edilecek olursa tevhid geleneğinin bo
zulmasıyla insan, Allah’la ilişkisini kendi hareke
tiyle, Allah’ın yerini değiştirmek suretiyle, dinin 
etkisini ve ruhunu farklı alanlara aksettirmeye
rek, yaratıcıyla olan irtibatını, ilişkisini ve diyalo
gunu kendi elleriyle kesmiş bulunmaktadır. A l
lah’ı bazı sahalardan dışlamak anlamına gelen şirk 
ise insanın potansiyel bir özelliğidir. Azap, bela 
veya lanet ise bu temasın kesilmesi sonucu oluşan 
bir durumdur. Allah’ın azabı Allah’sız kalınması
dır İslam insani imkanı dikkate alıyorsa eğer, ge
leceğin inşasına soyunmak, insanın irade potansi
yelini görmekle mümkün olabilecektir. Zira insa
nın kendisini değiştirmesi neticesinde Allah on
ları değiştir. İlke ve prensipli olan Allah, keyfi 
olarak yaratımı zuhur ettirmemiş, bilakis insanın 
ve toplumun istikametini insanın ve toplumun 
kendisine bırakmıştır. İnsanın kaderi şu halde 
seçmektir. Hayat tasarımı için tüm sorumluluk 
insanın omuzlanndadır ve zaten insanın görevi 
de budur; Yeryüzünde zulüm (şirk) kalmayıncaya 
kadar cehd etmek. Yaşanan problemleri, sapma 
hadiselerini, nasip kapanma durumlarını ve buna
lımları Allah’ın istemine bağlayacak bir kader an
layışı ise Allah’a karşı hakaret olur.

Güven ve Mutluluk

İmanın akidevi tanımı Allah’a inanmaksa, ahla
ki tanımı da Allah’a güvenmektir

İlmi geleneğin özellikleri gereği, inanmak ve 
güvenmek birbirinden ayrı mütalaa edilemez.

Dinin vaatlerinden kuşku duymak, zımni yani
aı duymak-

demektir. Zira bizim İslam’ın hakim olacağından 
endişe ve şüphemiz yok. Diğer dinler insanın ko
ruması altındaydı ve insan onu komyamadı. Ama
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İslam dini Allah’ın koruması altındadır ve her za
man korunacaktır. Onun için de herhangi bir 
umutsuzluğa gerek yok. Geçmişe dönük üzüntü, 
geleceğe yönelik kaygımız yok. Bu anlamda gü' 
ven, rahatlatan, ferahlatan ve mutluluk veren bir 
dinamiktir.

Batı kaosta ve bunalımda olduğu kadar da her
halde bir arayış içinde. Batılıların sadece kendi 
hegemonya ve çıkarlarını baz alan bir dünya dü
zeni kurma girişimleri ontolojik güvensizliklerini, 
postmodern bir tecrübeyi aralayarak her şeyi mü- 
bahlaştırmaları ontolojik evsizliklerini ele ver
mektedir. İçindeki güvensizliği dış dünyadaki gör
kemle ve şiddetle telafi etmeye çalışan diğer para
digmalar karşısında îslam, Kur’ân’da bile kafir 
toplulukların sözlerini aynen naklederek onların 
yamuk mantıklarını deşifre etmiştir.

Sistemler, rejimler korkuyu kullanır. Nimetle
ri kaybetme korkusu yaratır. Ve kendine mahkum 
eder. A^m dinci istemez. Uzakdoğu dinleri yapıca 
karşı duruşta olmasına rağmen, meydan okuya
cak bir dinamizme ve potansiyele sahip değiller. 
Zira Batılı paradigma, onları kendine eklemleme 
ve törpüleme amacını gerçekleştirmiştir, ilaveten 
bu tür akımlardaki nefsini öldürme adetleri buna 
da imkan venniştir.

Özneyi devreye sokan bir inşâ hareketi ancak 
değerlere kayıtsız şartsız ve sonsuz güvenle müm
kündür. Onun için umut kaçınılmazdır. İslam’ın 
hakimiyetine duyulan güven konjonktüre rağmen 
neşe ve sabitlik kaynağıdır.

Hareketliysek temas kurmamız kolaylaşacak. 
Temas ise kuşatıcı ve engin bir birikim ve sağlam 
bir özgüvenle buluşursa dönüştürme işlemi kolay
laşır. Aşma ve kat etme çabası, meydan okuma 
aşamasından sonra gelir. Meydan okuma ise ina
nılan hakikate güven yani teslimiyetle mümkün
dür. Bugün en büyük karşı koyuşu yapan, doğal 
olarak en büyük saldırıya da maruz kalmaktadır.

Ümitsiz değilsiniz; “ümit, siz”siniz ve çaresiz 
değilsiniz; “çare, siz”siniz.

Geleneğin İhyası

Gelenek hafıza ve bellek oluşturur. Hafıza ise ka
bul gösterelim ya da dışlayalım sahip olduğumuz 
birikimdir. Birikim ise tecrübe oluşturur. Sürekli
liğin sağlanması ve kimliğin devamının tesisi güç

lü bir gelenek anlayışının sonucudur. Hatırlama 
ve unutma rejimleri kimliğin korunumunu ve 
dünle bugün arası buluşmayı meydana getirir. 
Geçmiş kültürel bir varlıktır. Ondan geriye gru
bun her döneminde kendi bağlamına özgü olarak 
yeniden kurabildiği ve ‘installediği’ bir biçim kalır.

Ritüeller ve davranış kalıpları, yani tek
rarlama ve aynen canlandırma biçimleri dış etki
lere karşı zırh görevi görür. Unutturma çabaları
na rağmen, büyük insan unsurundaki İslami para
metreler bu tekrarlama ve canlandırma rejimleri
nin sonucudur. Geleneğine sırtını dönmek, yeni 
formatlama girişimlerine kolaylık ve destek sağ
lar. İslam düşüncesini ve geleneği bilmek “yazılı 
disk” alanını ve sonradan gelen birikimi değerlen
direcek ve anlamlandıracak işletim sistemlerini 
oluşturur.

Gelenekteki bozulmaları da yapıcı ve seçici 
bir suretle tamir, boynumuzun borcudur. Bu çer
çevede de ortalama düzeye hitap eden İslami sevi
ye yükseltilmeli, devleti kutsal gören, peygambe
rin yaptıklarının aynısını tekrarlamayı sünnet sa
yan, dini mevlit ve yüzünden Kur’an okumak ola
rak görmek gibi gelenek içerisindeki bozuklukları 
da tamir etmek ve standardı yüksek bir İslam’ı te
sis etmek görev gözüküyor. Yalnız bunu yaparken, 
mevcut ritüeli alıp onun yerine bir şey tesis etme
mek ve yalnız mevcutlara saldırmak dini duyarlı
lık olarak küçük bir sahanın da yok olmasına ne
den olmaktan başka bir şey yapmaz. Mevcut diya
logu öldürmeden, eskisini sahihiyle değiştirerek, 
İslami sahanın açılmasını en  güzel üslupla  sağla
mak bizi yan etkilerden koruyacaktır. Hatırlama 
bir göstergeleştirme eylemi olduğu için, gösterge
leri ortadan kaldırmak yerine, onları gösterilene 
ulaştırmak gerekir. Somutluk ebedilik ve sürekli
liği sağlar. Soyut düşüncelerle bezenmiş misyonu 
ve ruhu ancak somutluklar üzerinde diriltebiliriz. 
Özellikle ritüel ve adetlerin içi boş ve anlamsız bi
çimde devam ettirmek, i ^ i n  boşalmasına seyirci 
kalmak, hiç yoktan iyi olarak görmek emekleme 
aşamasındaki postmodernin büyümesiyle bizi zor 
durumda bırakabilir. Gelenek sağlamaya tabi tu
tulmalıdır ki gelenekteki sıkıntılar dinin bugüne 
çıkmaması, çağın idrakinde formüle olmaması 
nedeninden kaynaklanır. îslam toplumunu töre
lere körü körüne bağlılık ve atıl inanç içerisinde 
donduran geçmişe sahte bir saygıyı, geçmişi yeni
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den üretme adına onun misyonunu temsil ettirme 
yönünde değiştiren, geçmişin dar kafalı direnişiy
le mücadele halindeki bir yenilenme iradesini ser
gilemeliyiz.

Din, insan öne doğru yürürken arka dönülecek 
“dağ” değildir. Yine sadece insanın eteklerine 
doğru yürüdüğü bir “dağ” da değildir. Belki , üze
rine çıkıp etrafı seyredeceği bir dağdır. Yani din 
ne kayıtsız şartsız bir uyarlamayı ve adaptasyonu, 
mevcut içinde reforme olmayı ne de üretilen di
ğer imkanları yok sayarak gettolaşma içinde ken
di kabuğunda ve sadece eski aletlerle hayatiyetini 
sürdürmeyi de ister.

Alet ve teknoloj i kullanımında yine vasat en 
ölçülü davranış olarak gözüküyor. Yazı da bilgisa
yar gibi bir teknolojidir. Önemli olan ne yazdığı
mız veya bilgisayarı nasıl kullandığımızdır. Mo- 
demitenin araçlarından, teknolojinin olanakla
rından, çağın aletlerinden yararlanma ana mantık 
olarak İslam’ın kalkınması için İslam’ın hedefle
rinin gerçekleşmesi için “bağlamım kopartarak 
değerlendirme” ekseninde olmalıdır. Her ne ke
der bütün bunlar İslamileşmeyebilse de İslam 
için, imkanları ölçüsünde kullanılma potansiyeli
ni barındırırlar.

İslam’ın kendisi diğer tüm ufukları dolaşmalı 
ve kendisini sürekli tazelemelidir. Eski adetleri 
ayrıştırarak, eleyerek, dönüştürerek, kavram ve 
kimlik bazında da yeniden anlamlandınna, aynen 
kabul, reddetme gibi imkanlar dahilinde alterna
tif tutumlar göstermek düzgün bir anlam haritası 
oluşturacaktır.

Sonuç

Özgün bir şey söylüyorsak şirkin tezahürleri biçi
mindeki paradigmaların dışına çıkmamız gereki
yor. Bugün ulaştığımız tecrübe düzeyi ile gerek 
modernist/ postmodernist paradigmanın getirdiği 
insan zihninin daraltıcı kalıpları, gerekse yanlış 
yorumlanmış gelenekçiliğin şekli tezahürlerini aş
mak zorundayız. Geleneğin tutarlılık ve süreklilik 
arzeden unsurlarına hayatiyet kazandırarak Islami 
paradigmayı tekrar, zaman ve mekan boyutları 
içerisinde tarihileştirmek, 
mak, bu çerçevede hakim teksiri akımların doğur
duğu bunalım ile hesaplaşmak, bunları göğüsle
mek zorundayız

Tevhide sıkı sıkıya bağlı, Kur’ânî tasavvuru ve 
perspektifi kapmış, peygamberlerin önderliğinde 
yol alan, kendi dilini üreten, bütünlükçü, umutlu 
ve ufuklu, eklektik olmayan, birikim ve gelenek
le irtibatlı bir sahiplenmeyi savunan, toplumsal 
dinamikleri kullanan, sosyal gerçeklikten kopuk 
olmayan, dinamik, bitmeyen bir sürecin farkına 
varan, tanımlayan, kendinden hareketle farklı 
kültürlerle ilişki kuran, başkasına hayranlık prob
lemini halletmiş, özgüven sahibi, imkanlar üzeri
ne yoğunlaşmasını bilen bir Islami "dil” hepimi
zin özlemi.

Çıkışımız, tek bir kişinin özel kabiliyeti ile 
olacak bir iş değildir. Köklü ve güçlü kurumsallaş
malar gerekmektedir. Düşüncenin üretildiği ve 
yayıldığı merkezlere ihtiyacımız var. Özgün düşü
nen, geçmişi bilen, İslam’ı tanıyan, kaynaklara 
erişebilen ve aynı zamanda çağdaş dünyanın un
surlarına içerden yaklaşabilecek bilgi ve akıl isti
dadıyla donanmış insanlar bir araya gelip sürekli 
iletişim içinde bulunup, bunun ürünlerini ortaya 
koymalıdır. İhtiyaç duyduğumuz organize kabili
yeti yüksek yapılanmalardır. Sistemin muhalefeti 
ve müdahalesi ise asla böylesi kenetli ve “arkası 
olan” bir hareketi durduramayacaktır. “Tek Müs
lüman” olarak yaşamak ise sağlıklı değildir. İleti
şim kesme ve münzevi yaşamayı bugün bir çözüm 
olarak asla çıkartamayız.

İslam’ın temsilcilerinin modern mesleki tecrü
belerinde, disiplinlerin yamuk mentalitelerini ve 
zihniyetini aşması gerekmektedir. Zira her mesle
ki alanda ve disiplinde İslami düşüncenin gelişimi 
için, İslam adına yapılması gerekenler vardır. Za
man isteyen, sorumluluk ve heyecan, aynı oranda 
güven isteyen bu dönem, dönüştürme ve yeni bir 
ihyanın art alandaki ilk adımlarıdır. İslami bakış 
açısını, zorlayarak mümkün olduğu kadar içinde 
bulunduğumuz disiplinlere yansıtmak zorunlulu
ğumuz var. Mesleklerin adet olmuş kalıplarını 
sorgulamamız ve insanların yararına genişletme
miz gerekiyor. Örneğin malı emanet olarak gören, 
kaynakların yeryüzüne kesinlikle yeteceğini düşü
nen, fakat bunun insanoğlunca engellendiğini sa
vunan bir dinin temsilcileri, bazı uzmanlık dalla-

leri olabilirler. Özellikle aynı branşa sahip Müs
lümanların örgütlenerek o branşın Türkiye’deki 
yeri konusunda, değişen bir Türkiye sonrasında
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yerinin ne olması konusunda, dahası bu branşı 
kullanarak insanlara yardım ve hizmet noktasın' 
da nasıl çalışılacağı konularında, topyekün bir 
arınm anın  bir cüzü anlamında, o branşı İslam’la 
boyamanın mümkünlüklerini araştırarak, yerleri- 
ni ve durdukları yerlerin hakkını vererek, kendi- 
lerinden beklenen misyonun farkında ve bu bek
leyişleri boşa çıkarmayarak bir hakkını verme, 
ümmetin, ümmetten beklediğidir.

Kendi mevkisinde ve kendi çapında İslam adı
na en iyisini yapmak için çabalamak; evliyalık, bu 
ortaya konan çabada, tevhid gereğince tüm işa
retlerden ve göstergelerden Allah’a ulaşmak, on- 
tolojik aidiyetini bilip, gezegendeki bir şeyi göste
ren tüm parmakların kendisini değil, ucundakini 
görmek alimlik için yeterlidir. Verimli ve bere
ketli olması muhtemel olan, mesleki sahalarda 
Kur’ân’ın inşa ettiği Müslümanların, geleceğe yö
nelik yapılanmanın temellerini atarak, dinin bü
tünsel paradigmatik algısının o parçaya nüfuzu 
doğrultusunda parçanın, kaliteli İslami bir oku
mayla süzülmesi, insanın tabiatla ve insanlarla 
ahenk içinde ve en önemlisi Allah’la uyum için
de daha “yüksek” bir hayatı yaşamasına yardım et
mesidir. Bu yoldaki tek tehlike, bu uzmanlıkların 
girdabına kapılarak, modemin hediyesi olan bu 
branşlarda tevhitten uzaklaşarak “modernleşmek” 
ve hakim sistem kalıplarınca erimek ve sindiril
mektir.

Sanat sadece estetik üslûplar değil, dünya, di
ğer insanlar ve Allah karşısında tavır almanın ve 
onlar karşısındaki tutumun değişik biçimleridir. 
Eserler, medeniyetlerin her safhasının tasarıları
dır. Müslüman estetiği ise tevhidin ve şahadet 
formülünün sanatlara uygulanmasıdır. Yapıların 
ve eserlerin estetikten öte kimliği göstermesi ci
hetiyle, İslami sanatlara daha bir ağırlık vermemiz 
gerekiyor. Müziğin bile tebliğde yeni bir çığır aç
tığını gösteren yeni örnekler, bizi profesyonel ve 
İslami tasavvurlu dalların ve bu bağlamdaki ör
gütlenmelerin “işi” kotarabileceğin! muştuluyor.

Hayat, ruhun ebedi mazisi ve sonsuz istikbali 
arasında kısa bir moladır. Allah’ın derdini dert 
edinmek bu mola vaktinde mecazen Allah’ın in
sanın özel derdini satın almasını sonuçlar.Yani 
Allah tüm dertlere bir çıkış yolu gösterecektir. 
Hayatın toplumsal bazda gayesini ve anlamını de
ğiştirmek gayemiz olmalıdır. K öpü k yasası gereği.

âlemlerin Rabb’inin lütfü ile bugünkü ilahlar yok 
olup gitmeye mahkumdur. İnsanın tüm yapıp et
tiklerine kıymet hükmü biçilecek bir günün mut
laka gelip çatacağını görür gibi inanarak, Allah’la 
olan ilişkiyi dirileştirmek suretiyle mutlaka bir 
şeyler yapması gerektiğini bilen bir sorumluluk bi
linciyle Allah yolunda “gereği gibi” hakkıyla cehd 
etmeliyiz. Zaten Mümin yaşadığı sürece mücadele 
bitmeyecektir.

“Fetret”i fırsat olarak kullanırsak eğer, imanı
mızın hakkın vermek ve bunu ispat etmek için or
tamın yeterince müsait olduğu anlaşılır. Hayatı
mızı imanımıza şahit kılarak hayatı, Ahiretin 
gölgesindeki sanallık olarak değil de “geçici bir 
gerçek” olarak görerek, varlığı ve yokluğu fazla 
önemsemeyerek, vefa, iyilik, karşılıksız yardım, 
paylaşma, tevazu, insaflı eleştiri gibi unsurları da 
ahlak tanımının içine sokmamız gerekiyor,

Kur’ân gökten indiği kadar yerden de bitmiş
tir. Hz Peygamber Kur’ân’ın o dönem için ete ke
miğe bürünmüş şeklidir. Adeta bir transformatör
dür. Kur’ân’ın hayata hakim kılınması için Pey
gamberlerin örnekliklerinden kıssalar vasıtalarıy
la yararlanmamız ve ders almamız gerekiyor. Tev- 
hidin hayatiyeti ve imanın cisimlenişi, bize örnek 
olan peygamberler örnekliğinde olur. Çünkü 
bizim için nübüvvet müessesesi, ümmetin şahs-ı 
manevisinde devam etmektedir.

Cesaretli, ciddi, disiplinli, dengeli, birikimini 
biriktiren ve harcayan, şoklardan etkilenmeyen, 
süt, çikolata ve ev çocuğu olmayan, köpüklüğe ve 
“ot”luğa soyunmayan, dolguya değil, inşaatın 
kendisine yarayan, kendi fıkhını bilen, reçete yaz
dırma usûlünü terketmiş, rasyonalistliği adet 
haline getirmemiş, çekememe, kıskançlık ve 
nemelazımcılık takıntılarından arınmış, kendi 
ayakları üzerinde sahih ve sabit duran “lop” gibi 
kıpır kıpır “cins” şahsiyetler, İslam düşüncesini 
çok daha hızlı ve seri ilerletebilir. Özellikle pergel 
gibi farklı yerleri sürekli çizen, girdiği yere heye
can, silkinme, ufuk, kıpırdanma ve görev getiren 
içerden ve sahih bakışlı, seyyah kişilikli katalizör
lerin eğer kendinin farkına varırsa bu dönemde 
yapacak çok işleri var.

Belki bu sayede az  da olsa öz insanlar sayesin
de, ruhsuz dünyanın ruhu olabilecek bir kıpırdan
ma buralara yakın topraklarda olabilecektir. ■

66  Ümran-Mayıs -2003



♦ «

p e y g a m b e r l e r in  d il i

CEVDET SAİD

I ngiliz tarihçi Tonybee şöyle der: “Feylesof ile 
peygamber arasında fark şudur: Feylesof felse- 
feciden başkasına hitap edemez.; peygamber 

ise bütün insanlara hitap edebilir.”
Nitekim Allah Resulü (s) Bilal, Sümeyye gibi 

sade insanlara ve kölelere hitap etmiş; böylece 
onlar da İslam’ a girmiştir.

Enine boyuna açıklamayı arzuladığım bu dü
şüncenin başlığını şöyle de koyabilirdim.: (Allah) 
Onları takva kelimesine bağladı (takva kelime- 
siyle yükümlü kıldı) . Zaten onlarda da bunu hak 
etmiş ve buna ehli idiler.(48/26)

Peygamberin metodunun meziyetini açıkla
maya tutkunum. Çünkü eğer bu metot vazıh, açık 
seçik olmasa, tebliği gerçekleşmiş olmayacağının 
farkındayım. Tebliğin açık seçik olması gerekir; 
kapalı, bulanık Ve belirsizli)lduğu zaman, bağlayı
cı olmaz ;tebliği eğer karanlık, puslu, değilse bağ
layıcı olur ve amacına ulaşır.

Bu konunun (sağlıklı temeller üzerinde) otur
tulması için, usanç verecek derecede çevresinde 
dönüp dururum, duruyorum. Fakat hala arzuladı
ğım vuzuha, açıklığa, seçkinliğe ulaşamadığını 
hissediyorum. Konuşmacının yada yazarın farkına 
vardığın gerçek şudur; salt kendi düşüncesiyle 
(ideolojik) ötekini ikna etmesi mümkün değildir: 
sürekli değişen ve dönüşüme uğrayan açık örnek
lerle hitap ettiği kimsenin düşüncesine giremez.
O nun bu duruma, düşüncesindeki ve anlatımınr-- 
daki güçsüzlüğünü ötekine yansıtır; dinleyince, 
anlatıcının düşüncelerini reddetme duygusunu 
güçlendirir. Buda karanlık içinde yaşayan kimse

nin lehine olur. Böylelikle o kimse, sağlam bir ba
rınakta olduğunu ve başarıya ulaştığını zannede
rek koyu karanlığın içinde kala kalır.

Böylesi bir durum, insanları karanlıklardan 
Aydınlığa çıkarmak için davette bulunan kimse
nin yararı olmaz.

İncilde Hz. İsa, hitap ettiği insanlar üzerinde 
otoritesi olan birisi olarak insanlara hitap ediyor: 
yazıcılar yada ferisiler gibi değil.

Çinli bilge şöyle diyordu: “Eğer düşüncelerimi 
ihtiyar komşuma anlatamıyorsam, benim düşüncele
rim yok demektir.” Bu Çinli bilge, feylesofu, pey
gambere dönüştürmek istiyordu., fakat herkese 
aynı düzeyde hitap edebilme, mesaj ulaştırabilme 
kudreti yalnızca peygambere ait bir imtiyazdı.

Toynbee, Hz. Mesih’in Şöyle dediğini nakle
der: “Bütün insanları çağırm; evimin bütün insan
larca doldurulan bir mekan olmasmı istiyorum.” O 
sanki; seçkinciliği reddediyorum, demek istiyordu. 
Nitekim bir yerde şöyle demişti: “Bütün övgüler 
sana olsun ey Baba! Çünkü sen bu gerçeği çocukla
ra açtın, bilgilere yasakladın.”

Fransız felsefeci M. Foucault; doğruluğu şu gö
rünmez gerçekleri parçalamak için dehlizlere gö
türen kanaatlerin yıkıcısı aydını sorgular.

Burada, fiziki alemde küçük varlıklar dünyası
nın kendilerine özgü kanunları olduğu gibi, ken
dine özgü kanunları olan düşünceler dünyasına,

söz ko-~
nusudur. Bunun gibi düşüncelerin, anlatıcı ya da 
hatip açısından bağlayıcı olan, kendilerine özgü 
kanunları vardır. Bu bağlayıcılık; davetçiyi tasdik
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ve iltizam( görevini hakkıyla yerine getirme bilin- 
cinde olma) ortamına sokar.

İltizamın alametlerinden birisi şudur: Karşı ta- 
rafın sunulan fikri reddetmesi davetçiyi telaşa ve 
umutsuzluğa düşürmez; aksine sabrını artırır. Zira 
davetçinin sabrının ve tahammülünün yakıtı, 
onun nurani yekinidir(bildikleri ve inandıkları 
hakkında ki kişinin kanaati).

Aynı durum Rasûlullâh ‘ın amcası ile karşılaş- 
tığı sırada sözkonusu idi: Allah Rasulü davasını 
amcasına anlattığı sırada amcası ona: Altından 
kalkamayacağı bir yükün altına girdiğini: çünkü 
Arapların ve tüm dünyanın karşısına çıkıp onlarla ha§ 
edebilecek kudretinin olmadığını”söyleyerek  karşı 
çıkmıştı. Ancak onun cevabı: Allah davasını or- 
taya çıkarıncaya kadar davetini sürdüreceğini, bu 
uğurda her türlü riske katlanacağı şeklinde olmuş
tu.

Aynı manayı Hz. Mesih’in şu cevabında bulu
yoruz; çevresindekiler Mesih’e şu soruyu sormuş
tu: “öteki kaç kez hata ederse bağışlanabilir?” O şu 
karşılığı vermişti: “ Yedi, değil yetmiş kez hata et
se yine de bağışlanmalıdır.”

Şimdi bu tutum, tek taraflı yükümlülüğü yeri
ne getirmek (iltizam) ve ilkelere bağlı kalmaktır. 
Peygamberi sorumluluk anlayışı da budur. Bu tu
tumu benimseyen kişi, öteki ile herhangi bir iliş
kiye girdiği zaman, aralarında mutabık kalacakla
rı ilkeyi koyuyor. Bundan sonra öteki taraf konu

lan ilkeyi ister kabul etsin, 
isterse etmesin, belirlenen 
kanuna bağlı kalsın, kalma
sın,onunu yaklaşımı ve tu
tumu dikkate almadan, 
kendisi o ilkeye ve kanuna 
harfiyen uyuyor, yükümlü
lüğünü gereği gibi yerine 
getiriyor.

Peygamberler bu sorum
luluk bilinci ve yükümlülük 
anlayışıyla meşru’iyetin 
(hukukiliğin) kaynağına 
öncelikle kendi ben’likleri- 
ne yönelttiler; hukuka bağ
lı kalma kanunların yükle
diği sorumluluğu yerine ge
tirme konusunda ötekinin 

uymasını ve muvafakatini (onayını) şart koşma
dılar.

Bu noktada ben de şöyle diyorum: Peygam
berler güçle ikraha başvurma, kötülüğe kötülükle 
mukabele etmiyor, güzellikle mukabele ediyor ya 
da sabrediyorlardı.

İşte bu peygamberi yöntem, insanların gayr-ı 
meşru ve zalimce değil, meşru ve öncü bir ilke 
haline getirdikleri güç’e güçle karşılık verme 
inançlarından farklıdır. İnsanlar, nefsi müdafaa’yı 
her halükarda meşru kabul ederler ve onu, kötü
lüğe kötülükle, düşmanlığa misli ile mukabele et
menin cevazı bağlamında zikrederler. Bu fikri ka
palı, bulanık ve muğlak bir şekilde kabul etmele
ri sonucunda orman kanununun, egemen olduğu 
ortama girerler. Kendisini meydana getiren birey
lere, düşüncelerine karşı çıkan toplum mümessili
ne karşı kendilerini savunma hakkını veren top
lumun da böyle bir orman kanunu ortamının içi
ne girdiğin unuturlar. Böylesi bir tutumu ve yön
temi caiz gören bu fert ve toplum, birey ve top
lumdan her birisinin yalnızca kendi gücüne da
yandığı ve güvendiği tam bir orman kanunu or
tamına girmiştir. Artık bu toplum Kur’an’da be
lirtildiği gibi kafir bir millet haline gelmiştir. Ka
firler kendilerine gelen elçiler şöyle dediler: Ya si
zi topraklarımızdan çıkaracağız ya da bizim dini
mize (milletimize) dönersiniz. [14/13]

Elçilerin cevabı şöyle olmuştu: “ Allah bizi si
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zin dininizden, milletinizden kurtardıktan sonra, 

tekrar ona dönersek Allah’a yalan iftira etmiş 

oluruz.”[7/89]
Bu kavramlarm kapalı, bulanık ve karmaşık 

olması işleri bu denli içinden çıkılmayacak de
recede karmaşık hale getiriyor bundan dolayı 
kirli olan, mukaddesle; cihad, cürümle; rüşd gay 
ile birbirine karıştırılıyor. İşte bu karıştırmalar, 
kavramların böylesine kapalı ve muğlak olması, 
İslam toplumlarını koyu karanlık içerisinde bırak- 
maktadır. Bu topluluklar içinde ister İslamcı ol
sun, ister sosyalist, nefsi müdafaa deliline dayana
rak şiddete yönelen gençler vardır. Ortam böyle
sine karışık, kapalı, flu olduğu durumlarda, bu tür 
düşünceler, hiçbir engelle karşılaşmadan, süratli 
bir şekilde yayılıyor. Böylesi bir muhit dinleyici
ye, fikre değil, güç’e dayanan bir hukuk anlayışa, 
orman kanununa götüren şiddetin meşruluğu il
ham edecektir. Bu düşünce, bundan daha kötü 
ve daha tehlikeli olan güç’ü akla ve mantığa; or
man kanunu, adaleti temel alan hukuk anlayışı
na üstün tutan: rüşd’ü terk edip gay yoluna gitme, 
dinde ikrahsızlık ilkesinin hakemliğine baş vur
ma yerine tağutun hakemliğini benimsemem gi
bi karanlık ve karmaşıklık taşır. Bugün gençler 
adaletten vazgeçip şiddete yönelmişler: bu ister 
başlangıç (şiddet olaylarını ilk kez başlatma) şek
linde olsun ister misli ile mukabele biçiminde ol
sun, fark etmez.yani şiddete karşı şiddet kullanıl
maktadırlar.

Dindar gençler bütün bunları Allah’a yaklaş
ma “cennet karşılığında mal ve canlarını satanla
ra” uyma amacıyla yapıyorlar. Çoğu kez Hz. 
Ali’nin hariciler hakkındaki sözünü onlara delil 
getiriyorum: Hariciler hakkı elde etmek istemiş, 
fakat yanılmıştılar. Hz. Ali onlarla ilgili şöyle de
mişti: "Hakkı talep edip de yanılamn durumu, batılı 
talep edipte ona ulaşan kimsenin durumu gibi değil
dir.”

Şu koyu karanlık günlerde gerekli olan şey 
nur, yine nur: vuzuh yine vuzuhtur. Şu ayet bu ge
rekliliğe işaret etmektedir: “Onlar ki iman etti
ler, imanlarının zulüm(şirk) ile bulandırmadılar. 
İşte güvenlik içinde olmak onların hakkıdır ve 

- hidayet edilenler de yalnızca onlardır.”[6/82-83]_

aklı ve fikri meşruiyete bağlılığın tek taraflı olma
sını vurgulayan: kafir ve müşriklerin söndürmek 
istedikleri Allah’ın nuru olan apaçık delili(beyyi- 
ne), belirsiz ve bulanık hale getirmemeyi, diğerle
riyle karıştırmamayı gerekli kılan bir ayettir. Bu 
açık seçik deliler hakkında dünyayı cahil bırakma
mız halinde bu nurun söndürülmesine kafir ve 
müşrikler değil, bizler sebep olacağız. Bu espriyi 
kavarayabilen herkesin bu yanlış tutumdan 
uzaklaşması, Kur’anla, Kur’an’ın fikirleriyle psi
kolojik mücadeleye katılması gerekir. İkrah yön
temini kullanmadan Allah’ın dininin zafere ula
şacağı hususunda asla ümitsizliğe düşmemelidir. 
Zira şirki tevhid ile rüşd gay ile, hidayeti delalet
le birbirine karıştırdığı zaman, Allah’a yalan ifti
rada bulunmuş olur. Bu karıştırma, insanı hüsra
na sürükler; bugünün dünyasında biz Müslüman- 
lardan daha büyük hüsran içinde olan başka kim 
var? Yüce Allah’ın şu ayeti tam da bizim durumu
muzu anlatmaktadır: “De ki: yapıp ettikleri bakı
mından en çok ziyana uğrayacak olanları size bil
direyim mi? Dünyada hayatında yaptıkları boş 
agitmiş olan: kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan 
kimselerdir.” [18/104-105]

Bizim bütün çabalarımız yoldan sapmıştır. Kir
linin mukaddesle karşılaştırılması bizi içinden çı
kamadığımız, bu karmaşık durumun içine sürükle
miştir. Siyasi ve fikri alanlarda, bu durumdan bir 
türlü kurtulamıyoruz. Çünkü her şeyden önce iş 
(mesele) bizim bilincimizde karma karışık halde. 
Kapalılıklarla bulanıklıklarla kuşatılmış; neredey
se en ufak bir aydınlık belirtisi kalmamış, müz
minleşmiş sorunları, gerçek kökenleriyle araştırıp 
irdeleyen çok az sayıda kimseye rastlıyoruz.

Yahut onların işleri birgün engin bir denizde
ki karanlıklar gibidir ki, üstünü bir dalga örtüyor. 
Onun üstünde bir dalga, onun üstünde bir bulut. 
Birbiri üstüne birikmiş karanlıklar... Elini çıkarsa 
neredeyse onu dahi göremez. Allah bir kimseye 
nur vermemişse artık onun nuru olmaz. (Nur 40) 
Geri kalışımızın başlıca nedenleri, kutsallarımızda 
meydana gelen karışıklıklardır. Bu yüzden reşâd 
yolunu gördüğümüz zaman, onu yol edinmiyoruz; 
çünkü hak dini yada adil ve tutarlı siyaseti, ikrah 
ile meydana getirmenin, egemen kılmanın müm-

Bu ayette nitelikleri belirtilen kimseler A l
lah’ın indirdiği hidayeti açık ve kesin delilleri 
gizlemeyen kimselerdir. Bu ayet, aynı zaman da

kün olduğunu zannetttğimiz zamandan beri rüşd 
yolunu yitinniş durumdayız. ■

Mecelle Nayıs 2001
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H, v i c d a n  t e k i n

Y
irminci yüzyılın son çeyreğinde medya ve 
iletişim imkanları, değişen dünya, rejim 
ve kutupları, diyaloga, çok kültürlülüğe 

ve yerelliğe yapılan vurgunun artışı, Islam’m 
farklı platformlarda/ca farklı çehreleriyle tartı
şılmasında da bariz bir artışı beraberinde getir- 
miş oldu.

Zihinlerin yoğunlaştığı en ziyade merak ko
nusu, İslam’ın yeni bir imkan yahut imkanlar ta
şıyıp taşımadığı noktasında kilitlenmektedir. İs
lam dünyası modernleş(tiril)me tecrübesinde 
büyük anlatılar adına diktatörlerin, bireyselleş
me uğruna alinasyonun, teknoloji uğruna kir
lenme, rekabet kılıfında adeta tabii seleksiyo- 
nun yakasına yapıştığı modem hasılalarla (be
deller) yüzyüze gelmiştir. Eldeki envanter, yaşa
dığı bütün bu deneyimlerin felaket tablosundan 
başka bir şey ortaya koymadığını göstermekte
dir.

Bilimsel bilgiyle vasıtalar problemini, hik
metle bağ kurmadan araştırmakta olan pozitif 
aklın sahici çözümler sunması mümkün değildir. 
Bilakis bu ivmeyle devam ederse, bir vehamet
bataklığına çıkması mukadder olan çözümsüzlü
ğün kaynağı, bizzat bu gayeden yoksun pozitif 
aklın kendisidir.

Batı-, kendi dışındaki dünyaya ve aynı za
manda kendi zayıflarına vahşet uygulamaktan 
onu alıkoyacak manevi değerden, ilahi referans
tan mahrumdur. Kendilerini medeniyetin tek 
sahibi, dışındakileri köleliğe müstahak barbar

lar olarak gören Yunan ve Roma anlayışının, 
seçkin millet olduğuna inanan Yahudi ve onun 
mirasçısı Hıristiyan düşüncesinin izlerini taşı
yan Batı kültürünün hayata ve tarihe vereceği 
gaye ve anlamı olamaz. Bu üsttenci perspektifle 
Batı, uygulamalarını mümkün tek gelişme mo
deli varsaymakta. Tanrı ile beraber O ’nun ken
disi için tayin ettiği rol ve konumu reddeder
ken, inandığı yeni değerlerin her birini tanrılaş
tırmaktadır. Böylece kendi tanrılarını ve şey
tanlarını seçebileceği çoğulcu bir hakikatsızlığa 
ulaşmaktadır.

Bu çağın insanı, bütün insanlığı topyekün 
mahvedebilecek teknik donanıma sahiptir. Kay
bedilen boyutların yeniden hayata katılmaması 
halinde fert ve toplumsal intiharların devam et
mesi kaçınılmazdır. Şayet büyük bir kapan hali
ne getirilmiş olan dünyanın değişmesini arzulu
yor, insanlığın yuvarlandığı girdabın dışında 
mümkün yollar öngörüyorsak, (ki müslüman 
kimliği bizi buna mecbur etmektedir) insanlığa, 
kopar ildiği insani boyutu kazandıracak, mana, 
gaye, aşk, hayır üzerinde düşünebileceği bir açı
lım sunmak durumundayız. Elbette evvelemirde 
bu boyutları bizim keşfetmemiz, bu keşif için de 
hayatımıza “nasıl” yerine “niçin” sorusunu dahil 
etmemiz gerekmektedir.

Önce edep illa edep telkin eden manevi de
ğerlerini küçümseyen bazı müslümanlar, Batı 
huzurunda görgülü sayılabilmek için taklidi, bö- 
cü börtü yeme, taharetsiz tuvalete kadar varan

70 Ümran-Mayıs •2003



DİLİN BAĞINI ÇÖZMEYE DOĞRU... / TEKİN

en âlâ görgüsüzlüğe vardırmışlardır. Kendi olma
nın riskinden kaçan müsümanlar, önlerinde en 
fazla kendilerinin engel teşkil ettiği bir yapı arz 
etmiş ve ruhsal bir intihar başlamıştır. Mezarlar, 
müslümanca yaşamadan ölen müslümanlarla 
dolup taşmaktadır.

Hikmetin başı olan mehafetullah ve alçak 
gönüllü olmanın unutulması sebebiyle Allah’a 
karşı müstağni, modem teknoloji karşısında tam 
bir boyun eğmişlik sonucu, zengin geleneğiyle 
ancak iğreti bir bağ tesis etmiş ucube bir zihni' 
yet hasıl olmuştur. Tarihsel tecrübesiyle, refe
ranslarıyla Batı’nın gözünde İslam dünyası kor
kunç bir devdir ve uyanmaması için ne müm
künse yapılmalıdır. Bu uyku, teknolojik aldan
malarla, konforla gitgide derinleşmektedir.

Her yeni cazibeyle kendisine (onu yapan her 
şeye) ihanet eden bir hovardalık örneği sergile
mektedir. Her yeni tuzak ve değerlerin, Islami 
motiflerle de süslendiği ortaya bir “karışık” çık
maktadır. İlkelerin çerçevelemediği bu dünya 
görüşü, mı'i^lümanlan iktidar basamaklarının yu-

olma gibi ideallerinin, yukarılara çıkarken yük
selmeye mani ağırlıklar olarak görüldüğüne şahit 
oluyoruz. Emperyalizm, adaletsizlik, zulüm gibi 
karşı çıkılan ne varsa hepsi iktidarın bekasına 
feda olup gitmektedir. “Başlar eğildikçe baş ol
maya, baş oldukça taşlaşmaya doğru” seyir izle
mektedir. Verili olan her şeye ve belki hepsin
den önce kişisel evrenimizi tesis eden dile, argü
manlara eleştirel yaklaşmak zorundayız. Yalnız 
doğru bir önerme gibi görülen tevhide, toplum
sal veya özel bir boyutta varlığı hissedilen, Rab 
ile, diğer insanlarla, kendi ve tabiatla kurulan 
her ilişkinin perspektifi olabilecek canlılık veril
mezse, tevhid, kelime-i tevhide sığdırılmaya, o 
da yalnız tespih tanelerinde aranmaya devam 
edecektir. Şartların değişmesiyle belki yeni me
totlar uygulanmalıdır. Fakat dünya görüşü ve de
ğerleriyle eşsiz olan İslami teorik çerçeve hiçbir 
konjonktüre feda edilemez.

Ahiret hayatında sevdiğiyle beraber olacağı 
bildirilen müslümanın, Allah’ın rızasına uyma- 
yan hiçbir şeyi sevmesi söz konusu olamaz. Her

kanlarına doğru gösterdikleri başkalaşım örne
ğiyle daha da barizleşmektedir. Hak, adalet, öz
gürlük, tarihe şahsiyetli bir özne olarak müdahil

dönem ve her yerde temiz kalma ideali taşımak 
yerine, elle geleni düğün bayram saymak ne öl
çüde İslamidir? Kime veya kim tarafından yapıl-
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dığma bakmaksızın her türlü zulme durmakla 
mükellef bir müslüman, bana dokunmayan yılan 
bin yıl yaşasın diyemez.

Müslümanlar kendi eylemlerinde kendisini 
bulamayan bir alinasyon yaşamaktadır. Kafası 
karışmıştır, yerini bulamamaktadır. Performan
sını gözardı ederek kendine ve yaratana hasım, 
O ’nun ve kendinin ebedi düşmanlarına dost ola- 
bilmektedir. Neyin cici neyin kaka olduğunu 
hasmından öğrenen bebeklik evresi yaşamakta 
olan müslümanlar, dinini ve kendisini yeni dine 
kurban etmiş durumdadır.

Asırlardır İslam dışı oluşum ve ideolojiler 
müslümanlarla her şeyine (tüm değerleri) ladese 
tutuşmuş görünmektedir. Ladesi kazanmak için 
müslümanlara göz kamaştırıcı dünya nimetlerin
den vadedilip uzatılmaktadır, mal-i hüyla içinde 
hayranlıkla bunlara uzanan müslüman ise “ak
lımda” diyebilecek durumda değildir; zira aklı iki 
karış batıdadır. Uzatılanlar sahici nimetler de
ğildir ve bunları almakla oyunda ortaya koyduğu 
her şeyi yitirme riski vardır.

Her şeye gerektiği ölçüde kıymet verecek bir 
akla sahip olmalıyız; ne daha fazla ne daha az. 
Bu arada aklımıza ne kadar değer atfettiğimiz de 
ne kadar akıllı olduğumuzu açığa vuracak en 
önemli kıstastır. Böyle bir akıl öncelikleri, sahi
cilikleri ve sahtelikleri kavrayabilecek bir akıl
dır. Unutkan olduğunu da unutmuş olan insa
noğlu ve özelde müslümanlar hatırlama ihtiyaç 
ve iştiyakından uzak görünmektedir. Bu gaflet, 
uyarıcıları (maddi veya soyut) dinleme arzusuna 
engel teşkil etmektedir.

Dünyevi nimetlere kavuşma konusunda ihti
ras ve aceleciliğimiz, kendimize çelme takmamı
za sebep olmaktadır. Aynı acelecilik ve ihtiyat
sızlığı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya 
çalışırken de gösteriyoruz. Müslümanlar yalnız 
dillerine değil, kulaklarına, gözlerine, bütün ha
reket mekanizmalarına inme inmiş bir manzara 
arz ettiler yüzyıllarca. Fakat asıl nüzul, müslü- 
manlarca ilkelere inmiştir. Ahlaki duruşunda bir 
dönüşüm yaşadıktan beri, hastalığı ile kullandı
ğı ilaçları birbirine uygun düşmeyen hasta duru
mundadır. İmajı ve ekonomiyi önceleyen bir 
zihne sahip olununca nimet, rızık, infak, israf 
çizgileri berraklığını yitirmiş, parası kadar adam

sayılacağına iman etmiş bir tip ortaya çıkmıştır. 
Artık nakit tüketmeye gücü yetmeyen taksitle 
tüketmekte, sömürü ve gücün üstünlüğüne da
yanan ilkeler yaygınlık kazanmaktadır.

Bilmesi gerekenleri öğrenmeye vakit ve niyet 
bulamayan müslümanlar, bir güç olarak bilgiyi 
arzular durumdadırlar. Bu, hem göz diktiği ni
metlere ulaşması hem de imajı için mutlak bir 
ihtiyaçtır.

Hedefi olmayan bir büyümeye kilitlenen Ba- 
tı’nın dili, O ’nun felsefesine, inandığı düaliteye, 
çatışmacı mantığına ve Batılı ideallere uygun
dur, insan merkezli ve sekülerdir. Konseptlerini 
gözardı ederek Batılı kavramların ithali işinin, 
arkalarındaki zihniyetin de transferi olduğu akıl
dan uzak tutulmamalıdır. Ancak son zamanlarda 
bu ithal kavramlara önemli eleştirel yaklaşımla
rın olması umut vadetmektedir.

İhtiyacımız olan şey; insanı bir veya birkaç 
yönüyle (ibadet, ekonomi, tarih, siyaset vb.) 
önplana çıkartan sloganik savunmacı veya tep
kisel söylemlerden vazgeçip, insanı Allah’ın ku
lu, eylemlerinin öznesi ve sorumlusu olarak gös
teren ve bir bütün olarak gören söylemlerdir. Bu 
söylemlerimizin perspektifi ilahi referanslarla 
çerçevelenmiş olmalı, İslam aklının ürünü ol
malı, İslam ideallerine dayanmalıdır. Bütün 
bunlar tam bir itikat ve tarih bilinci gerektir
mektedir. Bütün öykünme ve taklitlerden uzak
laşmayı sağlayacak bu bilinç, müslümanları söy
leyecek sözü olan bir konuma getirecektir.

Benim kanaatim şu ki; söyleyecek sözümüz 
olursa ve bunu gerçekten içselleştirebilirsek, di
limizin bağı da çözülecektir. Ancak bu şekilde 
laf ebeliği yahut lafı gevelemek yerine gerçek bir 
ifadeye kavuşmuş olabiliriz. Aşınan hassasiyetle
rimizi onaramazsak, uzun soluk bir yolculuğun 
total azığını bir oturuşta yemeye kalkan ahmak
ça bir oburluk örneği göstermiş olacağız. Belki 
“ey iman edenler! İman edin” buyruğunca yeni
den iman etmeliyiz. Ancak bu iman, bugünün 
ve geleceğin yalnız Allah’ın (C C) elinde oldu
ğunu ve tüm bu süreçlerde müslümanca sorum
luluğumuzu idrak etmemizi sağlayabilir. ■
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VARLIK SORUNUYLA YÜZLEŞEBİLMEK 
YA DA ‘̂ DİL SORUNU” ÜZERİNE

AHMET N. ERNAM

1.
“Sorun”un kendisini tespit etmek, bir başka 

ifade ile temel sorunu ortaya koymak, bu alana 
odaklaşmak, İslâm toplumlarınm öncelikli mese
lesi olarak görünmektedir. Aslî olmayan ya da 
“sahte” som ve sorunlarla yola çıkmak ve bunlara 
yanıt aramak daha baştan “zorluklar”a ve “başarı- 
sızlıklar”a mahkûm olmak anlamına gelmektedir. 
Bu çerçevede, “iktidarlarını kaybeden Müslüman- 
lar”ın, “iktidar”ı “temel sorun” haline getirmeleri
ni anlamakla birlikte böyle bir sorunsallaştırma- 
nın, -temel ve asıl sorun mertebesine çıkartılması 
anlamında- doğru ve yerinde bir yaklaşım olmadı
ğını, oysa uzun bir süredir bunun aksinin yapıl
makta olduğunu düşünüyorum.

Bana göre en temel sorun, Müslümanların 
“varlık” sorunudnrr‘İktidar olmaVV^'iktidar dili” 
geliştirmek ve bu dili “hâkim" bir dil konumuna 
getirmek, öncelikle “varlık”a bağlı olarak tahak
kuk edebilir. Zira iktidar olma, bir “durum”, bir 
“varlık durumu”; iktidar dili ise, “var olanın dili”, 
onun konuşmasıdır. “Durum”un ve “dil”in kemâ
li varlığın kemâliyle mümkün olabilmektedir. Ni
tekim bugün her Müslüman, kendi varlığına göre 
bir iktidar alanına sahiptir. Fakat sorun mükem
mel bir iktidarlık sorunu ise, bu, mükemmel bir 
varlık şartını (varlığın ikmâlini) gerektirmekte
dir. O halde mesele, yeniden varlık kazanma, var-

me meselesidir. Zira bir durum olarak “iktidar ol
ma”, esasen ve doğallığı içerisinde sebep değil, 
netice olarak tezâhür etmektedir. Bu durumda ne

ticenin bir sebep (gibi) telakki edilmesi gerçekte 
(aksi iddia edilse bile) sebepsiz neticeye yönelme 
anlamına gelmektedir ki, bu olgu, uzun yılların 
hatta yüzyılların bir “netice” vermemesinin sebe
bi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu demektir ki, iktidar olma sorunu üzerinde 
düşünmek, iktidarlık olgusunun ne olduğunu ve 
nasıl bir mâhiyet arzettiğini (onu o yapan şeyin 
kendisini) düşünmek kadar, iktidar olmaklığın 
varlık türünü, biçimini, özelliğini ve varlık içeri
sindeki yerini, tabii buna bağlı olarak bir varlık 
teorisini düşünmeyi de gerekli kılmaktadır: İkti
dar olma nedir? İktidar olma olgusu nasıl bir var
lık türüdür? Bir varlık türünden söz edilecekse 
varlık türleri nelerdir? Varlık türleri arasında na
sıl bir hiyerarşi söz konusudur? O, bir durum mu- 
dur?-Eğer öyleyse o ne tür bir durumdur? Duru
mun durum olarak kendisi nedir? İktidar olma bü
tün bir varlık alanı içerisinde nerede durmakta
dır? O, her yerde midir, yoksa bir alanla sınırlı mı
dır? Bir töz (cevher) müdür yoksa bir ilinek (‘araz) 
midir? Kuşkusuz bu soruları çoğaltmak mümkün
dür. Ama burada önemli olan, varlık ve iktidarlık 
olgularının kendileri ile bunların ilişkisini ortaya 
çıkarıcı bir düşünmenin zorunluluğuna işaret et
mektir.

Burada Müslümanların, “iktidar olma netice- 
si”ne varmanın koşullarını ve zeminini hiç, ama

laruu-
söylemek istemiyorum. Vurgulamak istediğim hu
sus, insanlık durumu için hayatî önemi hâiz olan 
“yönelim”in ve “öncelik”in varlık yönünde değil
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de iktidar olma olgusu yönünde olduğunu ve böy- 
lece, netice üzerinde odaklaşmanın sebebi unut' 
maya, yani “varlığı unutma”ya yol açmış olduğu
dur. Ya da varlığın anlamının, varlık kazanmanın 
mâhiyetinin yanlış ve ' âizeysel değerlendirilmesi
dir. Bu durumda sorun yine varlık sorunu üzerin
de yoğunlaşmaktadır: Müslümanın var olması ne 
anlama gelmektedir? Onun varlık kazanmasının 
manası ne demektir? Bu soruların yanıtlan olduk
ça önemlidir. Zira “gerçek anlamda var olma”yı 
unutmak ya da bunun bilincine ve bilgisine sahip 
olmamak sadece iktidar olmanın engellenmesine 
yol açmamakta, aynı zamanda varlığa ilişkin bü
tün özelliklerin de kaybına ya da elde edilememe
sine götürebilmektedir. Zira varlık kazanan, varlı
ğın bütün niteliklerini ve özelliklerini de kazan
maktadır; varlığını kaybeden, iktidarlığı dahil ol
mak üzere başka özelliklerini de kaybetmektedir.

2.
Tüm varlığın kaynağı (varlığın varlık şartı), 

Kelâmullah olduğu gibi (O ’nun “ol” emri), Müs
lümanların varlık kaynağı da Kelâmullah, yani 
Kur’ân’dır. Kuşkusuz, îslâın toplumunun varlık 
kazanması vahiyle mümkün olmuş ve bugün de 
vahiyle mümkün olacaktır. Bununla birlikte 
unutmamak gerekir ki, bu varlık kazanma, “bilgi” 
(‘ilm) aracılığıyla tahakkuk etmektedir. Bilgi ise,

varlık ya da varlıklar üze
rinde bir bilinç kazanmadır. 
Bu durumda da düşünme, 
bilincin temel şartı olmak
tadır. Düşünme fiili olmak
sızın vahiyle getirilende ol
duğu gibi “verili” de olsa, 
varlık hakkında bilgi ve bi
linç oluşmamaktadır. O 
halde bilgi, varlıklar hak
kında insan zihnindeki bi
linç olarak tanımlanabilir 
ve bu çerçevede Kur’ân’ın 
bilgi kaynağı olması, bu ve
rili olan içeriğin düşünme 
yoluyla insan zihninde yer 
etmesiyle mümkün olmak
tadır. Bu, vahyin, ancak dü
şünme yoluyla bilgi haline 
gelebileceğini ifade etmek

tedir. Bundan dolayıdır ki, vahyin ısrarlı çağrısı 
düşünme üzerine odaklaşmaktadır. Zira vahiy, 
fonksiyonunu, ancak düşünme ile gerçekleştire- 
bilmektedir. Böylece bilginin varlık şartı, düşün
me olmaktadır. Varlığın şartı bilgi/bilinç, bilgi
nin/bilincin şartı da düşünme ise, düşünme de 
varlığın şartı olmak durumundadır. O halde dü
şünme, iktidarın sebebi olan varlığın varlık şartı 
ya da sebebi olmaktadır. Bu dummda düşünme, 
amaç olarak değil ama, bir “araç olarak”, öne çık
maktadır. Zaten yukarıda varlık, iktidar olma ve 
bu ikisi arasındaki ilişki çerçevesinde sorulan so
ruların yanıtlanması da bu çetin görevi, düşünme 
görevini öncelemeyi gerektirmektedir. Zira, o 
mezkûr sorulara yanıt vermeden bir çıkış yolunun 
bulunması, düşünme fiili olmadan da bu sorulara 
yanıt verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu du
rumda düşünmenin -araç konumunu unutmamak 
kaydıyla- temel sorun haline geldiği görülmekte
dir. O halde, ana tasarım ve yatırım, hayatî olan, 
Müslüman varlığının şartı olan en büyük ibâdete, 
düşünmeye yönlendirilmelidir. Böylece düşünme
nin ne olduğu, nasıl düşünüleceği, nelerin düşü
nülebileceği, düşünmenin sınırları, düşünmenin 
kaynakları, düşünmenin sonuçları, düşünme ile 
bilgi arasındaki ilişki, bilginin mâhiyeti ve kayna
ğı, nelerin bilinebileceği, insanın bilme kapasite
si ve yeteneği, bilmenin ve bilginin değeri gibi

74 Umrem • Mayıs • 2003



VARLIK SORUNUYLA YÜZLEŞEBİLMEK / ERMAN

konular ve sorunlar olduk
ça temel bir konuma geç
mektedir.

Bunları söylemekle, “al
ternatif bir model” geliştir
me merakı ve iddiası olan
ların bu meseleleri yeterin
ce ciddiye almadıklarını, bu 
büyük ibâdeti fiilen gerçek
leştirmediklerini söylemiş 
oluyorum. Bir başka şekilde 
ifade etmek gerekirse, bahsi 
geçen kesimlerin (fert düze
yini kastetmiyorum) henüz 
bu meseleler üzerinde yete
rince bilinç sahibi olmadık
larını, dolayısıyla bu konu
lar hakkında gereken öne
mi ve emeği vermediklerini 
dolayısıyla da henüz “ikti
dar olma” durumunun “derin mâhiyet”ini kavra
mış olmadıklarını iddia etmiş oluyorum.

“Bilgi”nin ve “düşünme”nin önemi hakkında 
belli bir “söylem”in mevcudiyetinin elbette farkın
dayım. Ama burada iki açmaza dikkat çekmek isti
yorum. Bunların ilki, bu söylemlerin yüzeyselliği, 
bunların gerçek anlamda derinliğine nerelere ka
dar uzandığı hakkında yeterli bir farkındalığm ve 
bilincin olmaması; İkincisi ise, tıpkı varlık-iktidar 
ilişkisinde olduğu gibi, yani varlığı kazanmanın ik
tidar olmaya araç olması ölçüsünde dikkate alın
ması ya da varlığın ikincil plana itilip iktidar olma
nın öncelenmesi gibi, bilgi ve düşünmenin de ikti
dara endeksli olarak, salt iktidar merkezli arzulan
ması, yani bilgi elde etme ve düşünme ibâdetinin 
iktidara hazırladığı ölçüde değer görmesidir. Oysa, 
yeteri kadar kavranmamış veya iktidara odaklan
mış bir bilgi ve düşünme -bazı bölgelerde olduğu 
gibi- belli bir iktidar getirse bile bu, “gerçek” an
lamda bir iktidar olmayacaktır. Çünkü kısır bir bil
gi ve düşünme, kısır bir varlığı, kısır bir varlık ise, 
kısır ve eksik bir iktidarı ortaya çıkaracaktır ki, bu, 
zaten istenen ve amaçlanan olmayacaktır.

îşte “emr-i bi’l-ma’rûf’un geri plana itilip 
“nehy-i ‘ani’l-münker”in ön plana çıkarılması

rak temsil etmeye çalışanların “protest, tepkisel, 
reddiyeci, savunmacı” bir üslup, tavır ve duruş ta
kınmasının gerisinde de bu kısırlık ve eksiklik 
yatmaktadır. Bunun böyle olması da tabiidir (si
zin, sorunuzda, “bu söylem, doğası gereği...” diye 
işaret ettiğiniz gibi). Gerçekten de bu, doğası ge
reğidir. Zira kemâl bulmamış bir bilinç ve düşün
menin, kemâl bulmamış bir varlığın “durum”u ve 
“araz”ı bu ve benzeri olacaktır. İşte tam da demek 
istediğim sorun bu ve bunun gibi durumlarda açı
ğa çıkmaktadır.

3.
Var olma gibi dünyadaki en değerli nesnenin 

aracı olan düşünmenin zorluğu ve fakat büyüklü
ğü, “düşünüldüğü düşünülen tüm düşünceyi yeni
den düşünmek”te yatmaktadır. İman edenleri ye
niden iman etmeye çağıran Kur’ân’m, aynı za
manda imanın sebeplerinden olan düşünmeye de 
yeniden çağırdığını düşünmek mümkün görün
mektedir. Tüm düşünülenleri, bunların içerisinde 
en “kutsal” ve “dokunulmaz” olanları bile yeniden 
düşünmenin zorunluluğuna inanıyorum. Zira, 
M ü şlM m an  m p lı ı l ı ık la r ın  b n g ıin k ıi d ı'ıs ım re le r in i

şeklinde yansıyan olumsuzluk bu tür bir kısırlığın 
ve eksikliğin sonucudur ki, bu, sadece sayısız 
olumsuzluklardan biridir. Yine, İslâm’ı bir din ola-

oluşturan kavram içeriklerinin, inşa ettikleri 
önenne ve önermesel bütünlüklerin ve hatta de
ğişmez ilke ve usul addedildiği halde gerçekte ta
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rihsel içtihadlardan oluşan görüşlerin ve bunların 
bir sonucu olan tavır ve davranışlarının-her türlü 
iddia ve itiraza karşın' gayr î İslâmî varlık zemin- 
lerinden etkilendiğini düşünüyorum.

Öyleyse, düşüncenin önünün açılması, yeni- 
den düşünmeye başlanılması için, öncelikle, İslâ' 
mî kesimler içerisindeki “iktidar odakları”nın, 
açık ya da zımnî düşünce yasağını kaldırmaları
nın, en azından buna yönelik imkan alanı açma
larının zarureti ortaya çıkmaktadır. Başka iktidar 
odaklarını düşünceyi yasaklamakla suçlayanların 
evvel emirde bizzat kendilerinin bu yasağı kaldır
malarının gerekliliği söz konusudur. En önemli 
husus, böyle bir yasağın olmadığını iddia edenle
rin en çok ve de acilen meselenin bilincine ve ta
bii samimiyetine varmaları gerektiğidir. Bu du
rumda düşünme tam da burada başlamalıdır. Bu 
bir varlık yokluk meselesidir. Zira bu yapılmadı
ğında maluliyetten değil, süreç içerisindeki yoko- 
luştan söz edilecektir. Yeniden düşünme dolayı
sıyla iktidarlarını kaybetme korkusu taşıyanlar ya 
da yeni bir bilgi inşasında bulunma zahmetine gir
meyi hayatlarının geç döneminde de olsa göğüsle- 
yemeyenler, er ya da geç, sadece kendilerini değil, 
öncülük ettikleri insanları da yokoluşa sürükleme 
sorumluluğunu taşımaktadırlar.

Böyle bir düşünme sürecinde, “cesaret” yanın
da (ki, bu, en soylu bir cesarettir: “düşünme cesa
reti”) “hakikat” fikri ve hakikate ulaşma arzusu en 
önemli katkılardan ve güçlerden birini teşkil ede
cektir. Oysa hakikatin kendisinde olduğunu, ha
kikate sahip olduğunu düşünen bir topluluk için 
-k i genel olarak böyle düşünülmektedir- düşün
menin bir lüks olduğu aşikardır. Düşünmeyen hep 
“öteki”si olmaktadır. İşte karşılaşılan sorunların 
gerisinde yatan nedenlerin önemli bir kısmı da 
burada kendini göstermektedir. Zira hakikatin el
de edilmiş olduğuna ilişkin açık ya da gizli, bilinç
li ya da bilinçsiz bir inanç, düşünmenin önündeki 
en büyük engeli oluşturmaktadır. Oysa hakikat, 
kısmen yakalanmış olan, sürekli elde edilmeye ça
lışılan bir alan olarak görülmelidir. Bu alanda, 
özellikle bu alanda Müslümanların tevazu göster
meleri, “müstağnî” olmamaları gerekmektedir. Zi
ra vahiyde, “her bilenin üzerinde bir bilen vardır” 
denilmektedir. Ayrıca örnek olarak verilen, pey
gamberin duası, “rabbim ilmimi artır” şeklindedir. 
O halde görececiliğe düşmeksizin, ama kuşkucu

luğu ve eleştirelliği de -aleyhimize görünse bile- 
elden bırakmaksızın bir hakikat teorisi geliştir
mek düşünme fiili açısından oldukça önem arzet- 
mektedir.

4.
Burada düşünmenin niteliğini de açıklığa ka

vuşturmak gerekmektedir. Sanıldığının aksine 
düşünme, durağan, belli bir zaman dilimi için ge
çerli ve belli bir noktaya erişildikten sonra belli 
ilkelerin ihmal edilebildiği bir fiil değildir. O, sü
rekli/sonsuz bir şekilde devam eden dinamik bir 
faaliyettir. Bu çerçevede iki tür düşünmeden söz 
edilebilir ki, bunların biri “doğrusal düşünme”, di
ğeri ise, “dairesel düşünme”dir. Doğrusal düşün
me, ardına bakmaksızın düşünmenin hep ileriye 
doğru bakmasını, düz bir çizgi halinde ilerlemesi
ni ifade etmektedir. Dairesel düşünme ise, ne ka
dar ileri giderse gitsin, düşünmenin hep çıkış/baş
langıç noktalarına geri dönmesini, onları, varmış 
olduğu son noktadaki birikimiyle yeniden gözden 
geçirmesini, eleştirmesini ve bunu her bir aşama 
için tekrar etmesini ifade etmektedir. Bir diğer 
ifade ile, doğrusal düşünme, düşünme yoluyla da 
olsa başlangıçta bir kez edinilen ilke, görüş ve dü
şünceleri daha sonra eleştirip sorgulamayan, onla
rı genel'geçer mutlaklıklar olarak kabul eden ve 
yeni düşünceleri hep bu zemin üzerinde kazanan 
bir düşünme türünü; doğrusal düşünme ise, her 
daim başa dönen, kendini eleştiren, kendi düşün
cesine başkalarından önce “çelme takan”, belli 
bir risk alanı oluştursa da kuşkuyu en önemli da
yanağı olarak gören düşünme türünü anlatmakta
dır. Bu ayırım bağlamında düşünüldüğünde, İslâ
mî akımların ana problemlerinin doğrusal bir dü
şünme türüne tabi olma kolaycılığından neşet et
tiğini düşünmekteyim. Her bir akımın “kendinde 
olanla sevinmesi” olgusu da bence buna işaret et
mektedir. Bu açıdan bakıldığında İslâmî akımlar, 
henüz gerçek bir “hareket” oluşturabilmiş değil
lerdir. Zira onlar, en yüce eylem formu olan dü
şünmeyi statik bir hale getirmiş, her zaman başa 
ve sona gidip gelen bir düşünme seyyâliyetini ger
çekleştirememişlerdir. Böylece de,’ karşılaştıkları 
vakıalara yönelik sahih ve sahici modeller ve ce
vaplar üretememişlerdir. Zira bu tür bir düşünme 
tarzı, (vahyî bildirimlerin de içerisine dahil oldu
ğu) gerçekliği kendi düşünce yapısı ölçeğinde de
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ğerlendirmekte, olgulara ve gerçekliklere göre ye
niden  bir düşüriıce inşasında bulunmak yerine ger
çeklikleri mevcut düşünceye göre yorumlamakta 
ve hatta buna uygun hale getirmek için tahrif et
me yoluna gitmektedir. Oysa düşünme, gerçekli
ğin hiçbir düşünce tarafmdan kuşatılamayacağı- 
nın bilinciyle “kendini yeniden kuran {bina eden) 
bir düşünme” niteliğini yakalamış olmalıdır.

Dairesel olmayan, kendini yeniden kurmayan 
düşünme, olgu ve olayları görmede, anlamada ve 
yorumlamada başarısız olmaktadır. Zira olgu ve 
olaylar, bir kez inşa edilmiş düşüncenin “katılığı” 
dolayısıyla ya bir süre için görülmemekte -çünkü 
mevcut düşünce bazen bunları görmeyi engelle
mekte- ya da görülse bile bu düşünce türüne aykı
rı olduğu, onunla çatıştığı için çatışmayacak şe
kilde yorumlanmakta ya da tahrif edilmektedir. 
Oysa dairesel düşünmede katılık söz konusu olma
dığından, olgu ve olaylar düşüncenin sürekli inşa
sı için veri olmakta, her hangi bir çatışma duru
munda mevcut düşünceye göre gerçeklik çarpıtıl- 
maınakta, düşüncenin yanlış ya da natamam ola
bileceği bilinciyle o gerçekliğe göre düşünce yeni
den kurulmaktadır. Böylece düşüncenin tekâmü
lü, dolayısıyla da varlığın tekâmülü gerçekleşebil- 
mekte; düşünme, her durum ve şartta kendini ye
nileyebilmekte, yeni bir dil ve söylem geliştirebil
me yeteneğini gösterebilmektedir. İşle bugünkü 
tıkanmanın sebeplerinden biri de, bu doğrusal dü
şünme nedeniyle kısırlaşan ve sığlaşan akımların 
yıllarca göz kapatılan gerçekliklerin, artık göz ka
patılamayacak kadar açık-seçik bir hale gelmesi 
ve bir bütün olarak bu gerçekliğe yönelik bir dil 
ortaya koyamamanın çaresizliğidir. Zaten katı 
olan düşüncenin karşılaşacağı iki âkıbet vardır: 
Birincisi, çaresizlik ve bunun getirdiği daralma ve 
içe kapanma; İkincisi ise, buharlaşma.

5.
Burada İslâmî akımların varlık kazanmalarını 

engelleyici “somut” bir hususa da kısaca değin
mek gerekmektedir ki, bu, varlığın kaynağı olarak 
Kur’ân’ın merkeze alınmaması; onun gerçek mev
kii, değeri ve anlamının henüz yeterince kavrana- 
maması hâdise$idtr.^44akiki-düşünmcye- 
olan böyle bir durum mesela Tradisyonalist yakla
şımlarda görüldüğü gibi. Geleneğin, Kur’ân’ın 
önüne geçirilmesi suretiyle olduğu gibi, Kur’ân’ın

indirgemeci bir yolla okunmasında da kendini 
göstermektedir. Kur’ân’ın indirgemeci okunuşun
dan kastım, özellikle onun ideolojik bir muhteva 
olarak ele alınmasıdır ki, bu durum dinin ideolo
jikleştirilmesi olarak kendini açığa vurmaktadır.

Yanlış bir sorunla başlama, bir başka ifade ile 
varlık arayışını değil de, iktidar arayışını merkeze 
alma ve bunu önceleme, dinin de bu arayış zemi
ninde indirgenmesine yol açmış ve onun süreç 
içerisinde ideolojikleşmesine sebebiyet vermiştir. 
Bu ise, varlık kazanma şartının daha baştan yitiril
mesi anlamına gelmektedir. Zira din ile ideoloji 
arasındaki mâhiyet farkı bu şekilde pratik olarak 
yoksanmış, böylece Kur’ân’ın mükemmel bir var
lık oluşturucu niteliği de ortadan kaldırılmıştır.

Dinin ideolojikleştirilmesi, tüm bir varlık ala
nına siyaset odaklı bakılmasını, varlığın adeta si
yasi varlık alanından ibaretmiş gibi görülmesini 
getirdiği gibi, dinin de, sanki salt siyâsî bir olgu 
olarak ele alınmasını doğurmuştur ki, bu durum, 
İslâmî akımların içerisinde bulunduğu olumsuz
lukların da arka planı içerisinde yer almaktadır. 
Böylece dinin, metafizik, ahlâkî, bireysel, toplum
sal, psikolojik vb. konulardaki yaklaşımları göz ar
dı edilebilmiş; siyaset de içerisinde yer alması ge
reken bütünlükten koparılmıştır. Bu bölünmüş
lük, İslâmî akımlar içerisinde sahici olmayan, ya
pay, başkalarından ödünç alınma bir dili ortaya 
çıkardığı gibi, dinin bizzat karşısında yer aldığı 
“dünyevîleşme” olgusunun da açığa çıkmasına 
neden olmuştur.

O halde bir varlık kaynağı olarak dinin, “yeni
den” aslî hüviyetine döndürülmesi, İslâmî akımlar 
ve Müslüman bireyler açısından çözümü aciliyet 
kesbeden bir problem olarak kendisini göster
mektedir. Böylece “Kur’ân’a dönüş hareketi”r,I'i 
de yeniden başlatılması elzem olmaktadır. Bu, 
hem dini aslî hüviyetine döndürme iddiasındaki 
söylem sahiplerinin birikimlerinin hem de bütün 
bir toplum olarak devralınan tarihsel müktesabâ- 
tın zikrettiğimiz usûl çerçevesinde tashîhi için ge- 
riklidir. Zira Kur’ân’a, verili ilke, kavram ve fikir
leri dayatmanın Kur’ânî olmayı gerçekleştirmedi
ği bariz bir durumdur. İşte düşünme cesareti, aynı

de yeniden sorgulamayı içermektedir. “Kur’ân’ı 
dinleme”nin anlamlarından biri, belki cie en 
önemlisi bu olsa gerektir. □
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YENİ PARADİGMA İNŞASINDA 
BAZI TEMEL HUSUSLAR

SERDAR DEMİREL

D
ünya Müslümanlarının tarihin en ciddi 
krizlerinden birini yaşadıklarına §üphe 
yok: yaşanılan kriz gerek lokal gerekse 

global düzeyde edcisini artırarak devam ediyor; si
yasi, askeri ve kültürel kriz bir boyutuyla dahili 
kriz iken asıl olarak harici dünyadan dayatılan bü
tün dünya müslümanlarının krizidir. Bunun far
kında olmamak bir gaflettir, problemin kendisi 
kadar İslam Bünyesi’ne ciddi bir tehdittir.

îslam uleması ve entelijansiyasının ümmetin 
varlıguıa ychıolik bu meydan okuyuşu görmezlik
ten gelerek by-pass etme lüksü yoktur, zira ümme
tin varlığma, kültürel birikimine ve daha ötesi en 
asli unsuru mukaddes kitabına yönelik tehdidi al
gılama birinci derecede onların sorumluluğunda
dır.

Krizler, kriz oluşturduğu bünyeye varoluş teh
didi yaşatırken paradoksal olarak ona kendisine 
gelme, ölü toprağını üstünden atma ve kendisini 
yeniden üretme fırsatları sunar: İslam takvimi
nin esas aldığı “hicret miladı” anlatmak istediği
mize kifayet eder; bir avuç müslüman içlerinde 
aziz peygamber olmasına rağmen yok edilmekle 
yüz yüzeyken bir hicret bir medeniyet inşa etmiş
tir.

Buna başka bir örnek de Moğol istilasıdır; bir 
istila ki, İslam coğrafyasında, taş üstünde taş bı
rakmamış, kütüphaneleri yakarak yok etmiş, be
den üzerinde baş bırakmayarak o güne kadar hiç 
yaşanmamış en ciddi krizle müslümanları karşı 
karşıya bırakmıştır. İşte bu durum müslümanlara 
kendilerini yeniden üretme fırsatını vermiş, İslam

tarihinin en zirve isimlerinin önemli bir bölümü 
bu dönemde neşet etmiştir. İslâm Medeniyeti’ni 
yok etmeğe gelenler bu medeniyette hayat bul
muşlardır.

Dünya gömlek değiştireceği zaman hadiseler 
sakınılmaz olur. Son dönem üst üste gelen olaylar 
silsilesi hem doğu hem de batı toplumlarını derin
den etkilemektedir. 11 Eylül olayları, Afganistan, 
Filistin, İrak, Çeçenistan, Keşmir, 28 Şubat vb. 
olaylar bu kabildendir.

Dünya Müslümanları’nın bugün karşılaştığı en 
ciddi meydan okuma, tek kelime ile ifade edile
cek olursa “globalization** yani “küreselleştir'
m e ”dir.

Globalization; İslâm Dünyası’nı siyasî olarak; 
siyasi iradeyi kendine uydu haline getirmekte, İk
tisadî olarak; yer altı ve yer üstü servetini manipü- 
le etmekte, askerî olarak; dünya coğrafyasının en 
kilit noktalarına asker yığmakta ve kültürel ola
rak; özellikle medya aracılığıyla ürettiği din dışı 
kutsallıkları ve hedonik hayat tarzını dayatmak
tadır. Coca Cola, McDonald’s ve Madonna kültü
rü çok tehlikeli ateist düşünce dalgasından daha 
fazla İslam kültürünü tehdit etmektedir.

Yaşanılan krizleri aleyh’ten leyh’e  çevirecek 
irade lazım. Asimile bir zihniyetin bunu algılama
sı zaten düşünülemez. Ümmette bu irade olmasay
dı eğer bir krizden de söz etme imkanı olmayacak
tı. İslam Ummeti’nin bu krizleri aşması ve olması 
gereken paradigma inşasında kaçınılmaz olan hu
suslar vardır. Bu yazının amacı bu hususlara par
mak basmaya matuftur.
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Yeni bir paradigma inşasında lıayatî öneme 
lıaiz unsurlar inancımıza göre şöyledir:

1 ' İlahi Olanla Beşeri Olanı Ayırt Etmek

Islâm Dini’nin en hassas olduğu alan bu alandır; 
İlahî olanla beşerî olanı ayırt etmek tevhid inan
cının özüdür. Zamanı ve mekanı aşanla zamana 
ve mekana ait olanı bir gönnek tevhid inancını 
zedeler. Yeni bir paradigma inşasının temel çıkış 
noktası burasıdır.

İslam uleması ilk asırlardan günümüze kadar 
bu ayrımı titizlikle yapmış, Kur’an-ı Kerim keli' 
metu^llah yani zamanı ve mekanı aşan hidayet 
kitabı olarak herşeyden üstün tutulmuştur. Efen- 
dimiz(s)’in konumu da bu bağlamda ele alınmış, 
erbabının bildiği üzere, usûl kitaplarının özellikle 
“E f âlu Resul” bablarında O ’ndan sadır olan zama' 
na ve mekana ait olanla, zamanı ve mekanı aşan 
hususlar ayırt edilmiştir. Usulle alakası olmayan 
kişilerin bu alandaki cehaletle malul ifrat ve tef
rit tutumları İslam’a ve ulemaya mal edilemez.

İşte bu asli unsur, ulemanın takdire şayan iç
tihatlarıyla, vahyi birbirinden ayırt eder; vahiy; 
ezeli ve ebedi, zamanı ve mekanı aşan Mutlak 
Kudret’e aitken, ictihad; vahyin ruhunun idrakiy
le zamana ve mekana bu idrakin beşer tarafından 
tatbikidir, bu beşeri müdaheleden ötürü de zaman 
ve mekanın içindedir. ‘‘Zamanın tegayyürü (değiş
mesi) ile içtihatların tegayyürü inkar edilemez” usûl- 
ü kaidesi de bu itibarladır. Vahiy masumken icti
had masum değildir, hata edebilir. Vahiy inanan
lar tarafnndan eleştirilemez, ancak felime tabilıu- 
tulur, zira mukaddestir. İctihad ise ehli tarafından 
tenkit edilebilir, mukaddes değildir. Bununla 
vahyi kendine esas kabul eden ictihadla herhmıgi 
bir kişinin mücerred düşüncesi ve yorumu eşdeğer 
tutulmadığının hatırlatılması zaiddir.

İslam’ın tekrar asrın idrakine hitap etmesi, ça
ğın kalbinde tüm insanlığa rehber olması için bu 
ayrımın inananlar tarafından yapılması elzemdir. 
İslam geleneğinde hiçbirşey değişmemeli, değişe
mez ifratıyla, herşey değişebilir, değişmeli tefriti 
zıt kutuplarda olsa İslam’a ve Ümmet’e hizmet et-
rııCITlCK.LC; D lt in C lS l  Q O nTilQ , IK in C lS l O c-

İlkesini Ummet’e yaşatmaktadır. Birinci duruş; 
anakronizmi, fosilleşmeyi, ikinci duruş ise; öte
kinde fenayı, mutlak asimilasyonu kaçınılmaz kı

lar. Çare vasat duruştadır; donmadan ve erime
den, asli unsurlarla arızi unsurlar bir tutulmaya
rak, çağa özne olmaktadır.

2 ' Geleneğe Bağlılık

Gelenekten kastımız, İslam toplumunda, zaman 
içinde naslar etrafında meydana gelmiş usul anla
yışı ve bu usul anlayışından neşet eden, İslam 
Ummeti’nin bilinç yapısında derinlere kök salmış 
“kollektif şuur”, “ortak kriterler”, isterseniz siz bu
na “İcma” deyin. Bu “Merkezî Kriterler” by-pass 
edilemez, buna muhalif olan çıkışlar sonuçta hüs
ranla sonuçlanır.

Modernist hareketin inananlar nezdinck' 
nel olarak kabul görmeyişinin ana scivbi luı olsa 
gerek. Yukarıda söylenenlerin vuzûhân açısından 
birkaç misal vermek yaralı olur kanaatindeyim:

Kur’an-ı Kerim başörtüsüııün farziyetini vur
gulamış, merkezî kriterler de bu farziyetin her da
im geçerli olduğunu, mana itibarıyla da başka bir 
yere çekilemeyeceği hususunda konsensüs oluş
turmuş ve ilk günden bugüne kadar ma’şeri vic
danda da bu böyle kabul görmüştür. Bunun hila
fına hareket eden refonnist asimile zihniyet tira- 
ji-komik durumlara düşmekten kurtulamaz; bir 
ilahiyat profesörü -oryantalist mi deseydim?- ba
şörtüsü için: “Arap zevksizliğini yansıtan bir met
re kumaş parçası” demişti. Bu çıkışlar, konjonktü- 
reldir, bu coğrafyada kök salması eşyanın tabiatı
na aykırıdır. Merkezî Kriterlerin hakemliğinden 
onay alamayan bir çıkışın müslümanlar indinde 
meşruiyeti d^daîmâTtartışılir olacaktır. Bu çıkışlar 
dinle ciddi bir diyalog içerisinde olmayan bazı ke
simler tarafından alkışlanabilir, ancak mütedey
yin halk tarafından kesinlikle kabul görmeyecek, 
bu çıkış sahipleri sürekli şüphe ile karşılanacaktır.

Bir diğer örnekte Namaz’ın Türkçe kılınması 
ve Ezân-ı Muhammedi’nin Türkçe okunması ha
disesidir. Sıradan halk kitleleri tarafından mezkur 
dayatmalar nefretle karşılanmakta, bunu dayatan
lar halk vicdanında mahkum olmakta ve buna 
karşı çıkanlar ise birer kahraman olmaktadır. Mil
li Şef dönemi ve Menderes’in çıkışı bunu açıkça

Geleneğe dayanmadan sağlıklı ve kalıcı hiç 
bir şey üretilemez, böyle bir iddia sahibi ciddiye 
de alınmaz: farzedelim herhangi bir bilim adamı
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Krizler, kriz oluşturduğu bünyeye varoluş 
tehdidi yaşatırken paradoksal olarak ona 
kendisine gelme, ölü toprağını üstünden 
atma ve kendisini yeniden üretme fırsat' 
lan sunar.

kendi alanındaki bütün ilmi birikimi reddetse ve 
“ben bu ilim dalını yeniden kendi gayretlerimle 
inşa cdeceğim” dese ciddiye alınır mı?

Mesala bir tabip, “Ben bugüne kadar tıp ala  ̂
nmda yapılmış bütün birikimi reddediyorum, şüp- 
he ile karşılıyorum, bu güne kadar kullanılmış 
metodolojiyi de yeterli görmüyorum, bu yüzden 
bu alanı yeniden inşa edeceğim” dese kim bu id
diayı ciddiye alır? Bırakın bütün hastalıkları, te- 
davi yöntemlerini ve onların ilaçlarını, bir virüsü 
bile tam teşhis etmek ve tedavisini gerçekleştir
mek o alandaki birikimi inkar ettikten sonra 
mümkün değildir. Böyle bir bilim adamı bütün 
ömrünü verse, insan hücresindeki bir DNA’daki 
şifreyi bile çözemez; yapabileceği en iyi hizmet, o
geleneğin bir deva- _________________________
mı olarak örülmüş 
“tıp duvarına” bir 
tuğla eklemektir, 
hu da az!ms;ınacak 
hirşcy ık'^ikiir. In'ı- 
tim l'iliın, ır-ı.)dl;u'i 
tarafından kıinul- 
muş tuğlalar bütü
nünden başka nedir ki? Hukuktan Tarihe, Sosyo
lojiden Psikolojiye, Biyolojiden Coğrafyaya, her 
bilim dalında bu hakikat değişmez. İşte bu realite 
gerçek bilim adamını mütevazı kılar, belli bir ge
leneğe dayanır, insanlığı ancak böyle hizmet eder.

Yukarıdaki hakikat İslami İlimlerde de değiş
mez, bin dörtyüz yıllık ilmi geleneği reddeden 
kimse, yel değirmenlerine savaş açmaktan bask:ı 
hiçbirşey yapamaz, herşeyden önce kendine, hin 
kimine yazık eder. Zira tarihte devamlılık esasin-, 
kopukluk ise marazi bir durumdur.

Şu unutulmamalıdır ki, ifrat ve tefrit vasattan 
yola çıkar ve eğer kendisini m erkezi kriterlerle  - 
ilmi gelenek- denetlemezse meçhul bir yola sa
par, inşa etmek yerine yıkıcı ve tehlikeli olur. 
Ümmetin sahip olduğu ortak şuurla kavga edile
rek bu ümmete hizmet edilemez.

Aklı selim, asırlarca test edilmiş, gerek ulema 
indinde ve gerekse bu ulamayı dini anlamada 
kendisine rehber kılmış ma’şeri vicdanda, gele
nektedir; aklı selimin neticesi fikri selimdir. Bunu 
dışlayacak girişimlerin neticesi ölü doğumdur; bu 
da vebaldir, ümmetin de daha fazla zaman ve 
enerji kaybetmeye tahammülü yoktur.

3 ' Yaşanılan Tarihin Farkında Olmak

Tarih belli bir mecraya doğru hızla akıp gider, bu 
akış içerisinde; güç el değiştirir, ciddi sosyolojik 
ve demografik değişmeler meydana gelir, biri biri
ni etkileyen ve dönüştüren kültürel, teknolojik 
devrimler yaşanır. Özellikle içinde yaşadığımız bu 
çağda teknolojik ve kültürel değişim tarihin hiç
bir döneminde olmadığı kadar baş döndüren hız
da değişmekte ve insanlığı dönüştürmektedir.

^^Modern öncesi”-premodem- dönem geçeli 
asırlar olmuş, “modern” dönem kimi yerlerde mi
adını doldurmuş, kimi yerlerde de can çekişmek
te. içinde bulunduğumuz dönem ^*modern çağ  
sonrası^-postmodern- kimi alanlarda moder- 

_________________________ nizmle elele yürü
mekte ve kimi yer
lerde ise yeni kül
türler meydana ge
tirmekte.

Son dönem en 
çok kullanılan kav
ramların başında - 
tabi ki terör, terö

rizm ve teröristten sonra- ^^globalizm** gelmekte
dir. Bu kavramlar birkaç harfin bir araya gelmesi 
kadar masum değillerdir; içerdiği menfi ya da 
müspet manalarla dolu dolu kavramlardır.

Acizâne kanaatime göre, globalizm 'küresel
leşme- postmodemizmi ifade etmekte; yani, için
de bulunduğumuz tarihî dönemin, gerek siyasi ge
rek içtimai gerekse kültürel fotoğrafını çekmekte
dir, nötrdür. Ancak; ‘^globalization^^ kavramı içe
rik olarak son derece kalleş, işgal ve sömürünün 
vardığı tarihsel en son ıııorhaleyi ifade eder. Ö te
kine vurgu yaparken «.X ek ilerin yok edildiği, çok 
kültürlülüğü öne çıkanrkoıı diğer kültürlerin po- 
sasuıın çıkarıldığı, “hakikat birden fazladır”ı slo- 
ganlaştnırken kendi hakikatini tek hakikat ola
rak etiketleyip bunun dayatıldığı, postm.odern 
kültürün bütün yerküreye cebren ve hile ile domi
nant kılma siyasi projesine dönüştürüldüğü albe
nisi olan kaypak bir kavramdır.

Dünya Müslümanları tarihin vardığı bu mer
haleye -adını ne korsanız koyun- müdahale ede
cekse eğer, bu merhalenin ruhu, dinamikleri, gi
dişatı, sunduğu imkanlar ve handikapları hakkın
da son derece titiz analizler yapmak, dini gelene
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ğinin dokusunda olan özümseme*^ ve **ifraẑ ' 
mekanizmalarını harekete geçirmek zorundadır: 

Hak Teala şöyle buyurur: ^*Sana da (ey Mm- 
hammed) geçmiş kitapları tasdik eden -musaddi- 
gan- ve onlara müheymin olan yani; kollayıp ko
ruyan Kitab (Kur'ân) ı hak ile indirdik. Onların 
aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onla
rın arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen hak
tan sapma.” (Maide; 48)

Müheymin kelimesi, "heymene"den ism-i fâil 
olarak bir şey üzerine râkıb (gözetici) ve hafız (ko
ruyucu) olan şahit ve emîn (inanılan) demektir.

Bu ilahi hitap öncelikle Efendimiz hazretleri- 
ne ve onun zâtı şanında tüm mü’minlere yol gös
termektedir. Şöyle ki: musaddiq ve müheymin
olan Kur’an, Allah ________________________
katından indirilmiş 
kitaplar cümlesin
den önümüzde bu
lunanı tasdik edici, 
ve onun üzerine 
müheymin, yani di
ğer kitaplar üzerine 
emin bir nezaretçi
ve şahit, kontrolcü ve hâkim olmak üzere hakk’la 
inmiştir. Ki bu kitap hem müheymin (koruyucu) 
olan Allah Teâlâ'nın bizzat muhafazası altında 
olarak bozulma ve tahriften ma’sun (dokunulmaz 
olarak) kalacak. Hem diğer kitapların amel edil
mesi gerekli olarak içermiş oldukları doğru hü
kümleri kaybolma ve bozulmadan koruyacak, şâ- 
hitliğiyle hakikatleri düzeltecek ve bozukları iptal 
edecek ve bunun tasdikinden geçmeyen yahut, 
buna aykırı olan diğer kitaplar ve geçmiş şeriatle- 
rin hükümleriyle amel etmek caiz olmayacaktır. 
Bu kitap onlar üzerinde tasdik ve teyidine başvu
ruda bulunulacak emin bir merci, bir koruyucu ve 
murâkıb, bir hak şahid olacaktır . Ve artık Tevrat 
veya İncil ile hükmün mutlak olması da bununla 
mukayyed bulunacaktır. ̂

Bu tutum aynı zamanda mü’minlerin yaşadık
ları çağlarda var olan dünya görüşlerine, kültürle
rine ve hakim ilmi anlayışlarına da tatbik edile
cek ölçüdür. Dışarıdan gelecek herhangi bir unsur 
yukarıda mezkur olan ölçüye vurulacak ve eğer İs-

İlahî olanla beşerî olanı ayırt etmek tev- 
hid inancının özüdür. Zamanı ve mekanı 
aşanla zamana ve mekana ait olanı bir gör̂  
mek tevhidi zedeler. Yeni paradigma inşa
sının temel çıkış noktası burasıdır.

çaktır. İfade etmeye çalıştığımız “özümseme” ve 
“ifraz” ameliyesinin hayati önemine dair bir misal 
arzetmek sanırım yararlı olur:

Kadim Yunan felsefesinin materyalist damarı
nın tanrıtanımaz temeli **atomik teorV* -nazariye- 
tu’z zerre- ye dayanıyordu. Bu teori inananlara 
ciddi sıkıntılar yaşatmış, ilhad hareketlerinin te
mel dayanağı olarak problemli bir alan olmuştur. 
Kelam İlmi burada devreye girmiş, “dönüştürme 
ve özümseme” sistematiği ile bu teoriyi Yüce A l
lah’ın varlığına delalet eden güçlü bir hüccete dö
nüştürmüş, tanrıtanımaz dalgayı kırarak dinin 
önünü açmıştır. Buna dair bir çok örnek vardır. 
Müslümanlar mezkur geleneğin devamı olmak, 
“dönüştürme ve özümseme” ile “ifraz” sistematiği-

________________________  ni özgüvenle işlet-
meliler.

Bazı müslüman
lar, maalesef İs
lam ’a bebek mu
amelesi yapıyorlar: 
yeni doğmuş be
bek,- hava akımın- 
dan etkilenip hasta 

olur endişesiyle bütün kapıları, pencereleri, hat
ta hava girebilecek her yeri tıkarlar; “aman be
bek hasta olmasın” diye. Buradaki iyi niyeti an
lamak mümkün, ancak İslam bebeklik dönemini 
atlatalı asırlar olmuş, onun sağlıklı bünyesi nice 
badireler atlatmış ve her defasında ne kadar sağ
lıklı bir bünyeye ve inanılmaz iç dinamiklere sa
hip olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. İslam’a 
bebek muamelesi yapmayı bırakmalıyız, zararlı 
addedilen hava akımları bilakis İslam bünyesi
nin nefes alıp yaşaması için hayatidir. Bir din va- 
k’aya hitap etmediği zaman miadını doldurmuş 
demektir.

İslam vak’aya müslümanların eliyle hitap ede
cek, özne olacak, nesneye dönüşmeyecektir. Bu
nun için yukarıda anlatmaya çalıştığımız hususlar 
müslümanların farkında ve idrakinde olmak zo
runda oldukları temel hususlardandır. Allah en 
iyisini bilir. o

lam Bünyesi’ne aykırılık arzetmiyorsa, dönüştü
rülebilirse, özümsenerek içselleştirilecektir. Yok, 
eğer aykırılık arzediyorsa bünye dışında tutula-

Dipnotlar

1- Bkz: Elm ahlı, Kurtubi ve Ibn  Kesir tefsirlerinin  Maide su

resi; 4 8 ’inci ayeti tefsiri.
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İSLAM MEDENİYETİNİN 
YENİDEN DİRİLİŞİ

AHMED ACIRAKÇA

İslam bir a ltern atif m odel değildir. Doğrudan 
doğruya bizatihi orijinal bir modeldir. îslam’ın 
takdimini ve insanlara tanıtım ve tebliğini ya

parken yanlışlık ve eksiklikler yapılırsa bu mode
lin ve dinin yanlış bir tarifi yapılmış olur. Ayrıca 
İslam, modem anlamda bir siyasal iktidara talibi- 
yetten daha çok tabii seyriyle toplum içinde be
nimsenerek ve iman edilerek siyasal ve toplumsal 
hakimiyeti gerçekleştirmek ister, İslam’a iman 
eden insanlar bu dinin kendisine özgü paradigma
sı etrafında bir siyasal sistem oluştururlar. İslam 
geldiği Mekke ortamında mevcut Mekke Site 
Devletinin ve Kureyş kabilesi yönetiminin bir al
ternatif paradigması olarak kendisini sunmadı. 
Mekke yönetimi ile ilgisi olmayan, tamamen vah
ye dayalı bir siyasal ve toplumsal sistem ve din 
olarak takdim edildi. Hz. Peygamber, Mekke müş
riklerine bu dini anlatırken salt kuru ibadetlerden 
ibaret bir din olarak değil, ilahî nizam olarak in
sanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak 
ve Allah'a kul yapmak üzere geldiğini tebliğ et
miştir. Kısaca asr-ı saadette sadece dindar, Rab- 
biyle başbaşa kalan ve sırf dürüstlük ilkesiyle ha
reket eden bir birey değil, topluma şekil vermede 
kendine düşen görevi yapan siyasi kimlikli bir 
müslüman kişi olarak ortaya çıkmıştır.

Bu yöntem sadece Hz. Peygamber’e özgü bir 
durum değildi; bütün zaman dilimlerinde görev 
alan diğer peygamberlerin de usûlü idi. Cenab-ı 
Allah, insanlara güzeli, hakkı ve doğruyu gösteren 
peygamberlerini göndererek insanlığın hidayete 
ermesini istemiştir. İnsanlık tarihi boyunca vahy 
ürünü olarak gelen bu ilahî mesaj yani din, farz

ibadetler gibi teknik bilgilerin çok ötesinde bir ol
gu olup medeniyetin temel vasıtasıdır. Aslolan 
Müslümanlara sadece inanç telkin etmek ve bu 
inancın bilimsel yönünü öğretmek değil, aksine 
inancın sosyal ağırlığını ve entellektüel etkinliği
ni canlandırmaktır. Yani problem sadece, A l
lah'ın varlığını insanlara anlatıp günlük ibadet
lerle ilgili teknik bilgi vennekten, günde beş va
kit namaz kılmak, malın kırkta birinin zekâtını 
vermek, belli saatlerde oruç tutmak, nikahı iki şa
hitle kitleye duyurmaktan ibaret değildir. Bunun
la birlikte dinin hedefi, insanlar arasında huzuru 
sağlamak için gerekli siyasal ve toplumsal esasları 
belirlemek ve Allah'ın varlığının insanların kalp
lerinde yer etmesi ve bu inancın günlük toplum
sal ve hukukî yaşayışa yansımasını sağlamaktır.

İslâm'ı ibadetlerden ibaret kabul etmek, onu 
kuru bir şekilde kalbe veya sadece camiye hapset
mek anlarnına gelip mükemmel fakat etkisiz bir 
din olarak algılamak demektir ki, bu anlayış İs
lâm'ın ruhuna aykırı bir yaklaşımdır. İslâm'ın si
yasal ve toplumsal hayattan koparıldığı devreler
den sonra hasta ve korkak bir Müslüman prototip 
ortaya çıkmıştır. İşte bu tip, İslâm'ın birey tara
fından yaşanmasıyla gerçekleşeceğini savunur ol
muştur. Bu aykırı tip İslâm'ın mücadeleci ruhunu 
kaybetmiş olduğundan İslâm'ın siyasal ve toplum
sal yönü olmadığını savunur olmuştur. Bu tez de 
İslam’ın ruhuna aykırı bir iddiadır. Bu anlayış İs
lâm'ın siyasal ve toplumsal hayattaki etkinliğin
den uzaklaştırıldığı dönemin insanın anlayışı ola
rak daha çok kolaycı ve imkansızlık psikozuna ka
pılmış kimselerin anlayışıdır.
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Aslında İslâm dünyasında İslâm'ın siyasal ve 
toplumsal hayattan uzaklaştırılması gayreti, Batı 
dünyasının ve özellikle A BD ’nin oluşturmak iste- 
diği globalizm  projesinin bir uzantısıdır. Francis 
Fukuyama'nın The End ofHistory and the Last Men 
adlı çalışmasında artık insanlık tarihinin sonuna 
gelindiğini iddia etmesiyle ideolojik tekâmülün 
son aşaması olarak iktisadı ve siyasî liberalizmin 
mutlak zaferi şeklinde ilan edilen liberal sistemin 
bütün dünyaya dayatılmak istenmesinin bir sonu
cudur.

Bu tezin bizi ilgilendiren yönü şudur: Gerçek
ten İslâm dünyası liberal demokratik-kapitalist 
sisteme doğru ilerlemekte midir, yoksa siyasal ve 
toplumsal prensipleri ve hükümleri, ferdi ve top
lumu ilgilendiren bütün yönleriyle İslâm'ın libe
ral demokratik-kapitalist sisteme a ltern atif bir  
paradigm a  olarak ortaya çıkması mı söz konusu
dur? Aslında vahye dayalı olan bu paradigma'nın 
bir hukuk ve siyasal sistem olarak sunulmasının 
engellenmek istendiği gayet açıktır.

İslâm’ın dışındaki bütün sistemlerin paradig
malarını Müslümanlara dayatmak istemeleri, söz- 
konusu ettiğimiz kolaycı psikoza sahip olan ve 
dünyevileşen ruhları etkilemiş olmalı ki birileri 
İslâm adına mesaj verirlerken İslâm'ın siyasal ve 
toplumsal yönlerinin olmadığını ileri sürebilmek
te, yahut İslamın böyle bir talebinin olmadığını 
ifade etmektedirler.

Bu tür birey psikolojisiyle hareket edenler, İs
lâm'ın bir vicdan meselesi olduğunu, siyasal ve 
toplumsal bir örelliğe sahip olmadığını savunup 
bilmeden İslâm'a düşman kitlelerin saflarında yer 
alarak onların beğenilerini ve Müslümanların 
nefretlerini kazanmışlardır.

Bu çerçevede İslâm dünyasında ve özellikle ül
kemizde siyasal ve toplumsal esasların teorisi ge
nellikle Batı kültürüne dayalı argümanlar üzerine 
bina edilmiştir. İslâm'ın siyasal doktrini bir tarafa 
itilerek kamusal alana sahip olduğu, toplumu dü
zenleyen kendine özgü paradigmal özellikler taşı
dığı hususu gözden kaçırılarak hukukî ve iktisadı 
alanda da gelişmesi engellenmiştir.

Batı normlarına göre düşünen çevreler sadece 
vicdana hapsedilmiş bir din anlayışına sahip öl

mez. Ama bugün İslâm dünyasının tümü bu iki
lemle ve bu ikilemden kaynaklanan toplumsal ve 
siyasal problemlerle boğuşarak varlığını sürdür
mektedir. Halbuki İslâm hem dinî hem dünyevî, 
hem maddî hem manevî, aynı zamanda idarî ve 
siyasî açıdan siyasal ve toplumsal ilke ve kuralla
ra sahip olan bir din olarak toplumun ikiye bölün
mesine müsaade etmemektedir. Yani din ayrı yö
netim ayrı, din ayrı devlet ayrı, din ayrı siyaset ay
rı demek İslâmî paradigmaya göre mümkün değil
dir. İslâm, insanları Allah'a iman etmeye ve pey
gamberleri aracılığıyla bildirdiği hükümlerirıe uy
maya onları mecbur ederken, insanlar arası ilişki
lerin doğurduğu bir kamu düzeni ile karşılaşacak
larını da bildirmiştir. Adalet ilkelerinin uygulan
dığı bu kamu düzeni insanlığın Allah'a her konu
da itaatini yansıtmayı hedefler. Vahyin gerektir
diği hukukun toplumsal alanda uygulanması ger
çekleşmediği takdirde vahiy toplumsal alandan 
uzaklaşarak vicdanlara hapsedilmiş olacaktır.

Vahyin vicdanlara hapsedilmesine engel ol
mak aynı şekilde İslâmî teorinin bir emri ve gere
ğidir. İslâm, Hıristiyanlık'da olduğu gibi sadece 
kilise ve insanların vicdanlarına hapsedilecek bir 
din değildir. Allah'ın emirlerine itaat etmeyen ve 
sadece kendi vicdanı ile hareket eden, Allah'a 
karşı yapması gereken ibadetlerini yerine getirme
yen bir kişinin bu durumu ulü'l-emr tarafından 
bilinmeyebilir. Bu takdirde bu bireyin cezası veya 
mükafatı Allah'a aittir. Ama iki kişi arasında ya
pılmış bir sözleşmenin ihlali halinde mağdur tara
fın hukukunu vahyin belirlediği ölçüler çerçeve
sinde çözmek kamu düzenini yöneten ulu'l-emr'e 
aittir. Böyle bir mağduriyet ve haksızlık karşısın
da Müslüman otoritenin vereceği hüküm geçerli 
olacaktır. Hatta Allah ile birey arasındaki ibadet
lerde bile ahlâkî zaaf ve zarar verici sosyal sonuç
lar ortaya çıkarsa ulü'l-emr buna müdahil olmak 
zorundadır. İşte buna bakılırsa insanlar arasındaki 
hükümleri uygulayacak bir otoriteye ihtiyaç du
yulacağı muhakkaktır. Bu otoritenin görev yap
ması İslâm' ın kaçınılmaz bir prensibi olup vahyin 
hükümlerinin kamusal, toplumsal, sosyal ve siya
sal alana taşınması ve kendisine özgü vahye daya
lı bir yönetim biçimi olarak ortaya çıkması de-

duklarından din ve devleti birbirinden ıfei mektir.ve devleti birbirinden ayırıp 
ayrı otorite veya iki ayrı güç ortaya çıkarmışlardır. 
İslâm böyle bir ayırıma meydan vermediği gibi ge
nel prensipleri itibarıyla da bu düşünce ile örtüş-

Bütün bu hususlar İslâm'ın sosyal ve toplum
sal yönlerini izah etmiyor mu? İslâm'ın vicdanla
ra hapsedilmesinin mümkün olmadığı toplumda

Umran-Mayıs -2003 83



KAPAK

ki her şeye müdâhil olduğu alenen bildirildiğine 
göre bu dinin yönetim şeklinin de ne olduğu açık
ça belli değil midir?

Aslında İslâm'da "devlet” bugünkü modernist 
yaklaşım ve tarifiyle ideal kabul edilen, kendi 
kendine kâim olan ve mutlaka ulaşılması gereken 
bir gaye şeklinde görülen bir kurum değildir. İs
lâm'da devlet sadece vahyin toplumsal hayata bir 
yansımasıdır. Vahyin toplum hayatına yansıtıl
masıyla hayatın normal seyri içinde ortaya çıkan 
bir yönetim mekanizması olarak tezahür eder. 
Çünkü İslâm dini hayatın bütün alanlarına müda
hale eden bir din olarak, camide, çarşı ve pazarda, 
yani ekonomide, nikah ve talakta yani sosyal ha
yatta etkin olduğu gibi eğitimde ve yasamada, sa
vaş ve barışta ahlâkın her alanına müdahil olarak 
etkindir. Zira bütün bu alanlarda İslâm'ın koydu
ğu ve asla vazgeçilemeyecek hükümleri vardır. İş
te bütün bu alanlarda sözkonusu hükümlerin uy
gulanmasını sağlayacak otorite yine bu hüküm ve 
ilkelerin gereği olarak kendiliğinden ortaya çık
mıştır. Bu hükümlerin toplum içinde yaşanmaya 
başlamasıyla İslâm'ın siyasal ve toplumsal esasları 
belki adına devlet diyebileceğimiz bir kurumla 
ciddi bir toplumsal organizma olarak tezahür et
miştir.

Bütün bunların yanısıra Islâm toplumu, Müs
lüman ve gayr-i müslimlerin birlikte yaşadığı bir 
toplum olarak ortaya çıkmış ve bu kesimleri A l
lah'ın hukuku önünde hukukî ve sosyal açıdan 
eşit kabul etmiştir. Bu toplumda siyasî, sosyal ve 
ekonomik istismarın yok edilmesi kesin olarak 
emredilmektedir. İslâm'ın yani Kur'ân ve Sün
net'in yeryüzünü ıslah etme ve yine yeryüzünden 
fitne, karışıklık ve fesadı söküp atmayı hedef ola
rak belirlemesiyle sosyal, siyasal, toplumsal ve ah
lâkî, adalet ilkelerine dayalı, paylaşımcı ve insan
ları kardeş kılan bir düzen öngörmektedir. Bu din 
dünya ve ahiret mutluluğunu, hak ve adaleti sağ
layan bir medeniyettir. Bu din inancın sosyal ve 
siyasi ağırlığını toplum içinde yaşama esasını ge
tirmiştir. Toplum içinde olabilecek hainlik ve 
zulmü engelleyen normlar geliştirmiştir. Bütün 
nasyonalist duyguları kökünden söküp atarak Ku- 
reyşiliği redetmiştir. Bu düzeni korumak için de 
kıyamete kadar sürecek olan bir söylem belirle
miştir.

Ayrıca İslâm, siyasal ve toplumsal bir oluşu
mun gerçekleşmesi için ahlaken yücelen takva sa

hibi, adalet prensiplerine sadık kimselerin karşı
lıklı daşanışma ilkeleri çerçevesinde gerekli işbir
liğini sağlamalarını ister. Buna göre dinin hedef
lerinden birisi de adaleti tanımlamak ve uygula
maktır. Böylece İslâm hukukunun amacı, vahiyle 
bildirilen hedeflere ulaşabilmek için gerekli stan
dartları yakalamaktır. İslâm hukuk teorisine göre, 
sosyal ve siyasal gelişmeler için gerekli olan nihaî 
ölçü adalettir. Adaletin sağlanması, ilahî huku
kun yaşanması ve insanlar arasında egemen kılın
ması ister istemez bir otoriteyi gerekli kılmakta
dır. Bu otorite, İslâm'ın sosyal ve siyasî ilkelerinin 
uygulanmasını sağlayacak bir makam olup 
mü'minlerin işlerini karşılıklı olarak danışma ve 
tartışma prensiplerine göre yürütülebilecek bir 
meclistir. Bu meclise '*şura meclisi” adını vermek 
mümkün olduğu gibi başka bir isimle de isimlen
dirmemiz mümkündür. Bu kurum İslâm hukuk li
teratüründe ”E h lü 'l'H all ve'l-Akd” kavramı ile 
şekillenip idarî bir mekanizma olarak toplumun 
bilge ve aydınlarından oluşur. Eh-lü'l-Hall ve'l- 
Akd, bir kurum olarak İslâm'ın siyasal ve toplum
sal problemlerini çözmek üzere görevlendirilir.

Ayrıca Kur'an, bu toplumu yönetecek, A l
lah'ın hükümlerini yeryüzünde uygulayacak olan 
yönetici kitlenin de kimler olacağı belirtilmiştir: 
"Müminler müminleri bırakıp kâfirleri veîiler edin
mesinler. Kim bunu yaparsa onun Allah'la hiçbir 
dostluğu kalmaz- Onlardan gelecek bir zarardan ko
runmaya çalışmanız müstesna..." Buradaki velî 
kavramı bazen ”dost” kelimesiyle tercüme edil
miştir ki, bir çok yönüyle eksik olup baskı dönem
lerinde İslâmî yönetimi çağrışımlaştırmasın diye 
adetâ katledilen bir kavram olmuştur. ”Velî” 
kavramı gayet açık olarak velayet hakkına sahip 
olan kimse demektir. Bir kimsenin velisi demek, 
onun adına hukukî sorumluluğu üstlenen kişi de
mektir. Müslümanların hukukî yöneticiliğini ve 
sorumluluğunu üstlenecek olanlar da gayet açık 
olarak Müslüman kimseler olmalıdır. Müslüman- 
lar, Müslümanların dışında kimseleri yönetici 
olarak tayin edemeyeceklerine göre bu yönetici
ler kendi aralarından olacak ve Allah'ın belirledi
ği hüküm ve emirlerle hükmedeceklerdir.

Bu hükümlerle hükmetme yükümlülüğünde 
olan Müslüman yöneticilerin yönetirken takın
maları gereken ve yapmaları icab eden hususlar 
vardır: "O kimselere eğer biz yeryüzünde bir iktidar 
imkanı verirsek, onlar namazlarım dosdoğru kılarlar,

84 ümran-Mayıs -2003



YENİ PARADİGMA İNŞÂSI / DEMIREL

zekâtlarını verirler, iyiliği emredip kötülükten alıko- 
yarlar. İşlerin akıbeti Allah'ındır (O'na döner). Bu 
buyruğa göre de İslâm toplumunu yönetmekle gö' 
revli olanlar öncelikle İslâm'm hükümlerini uy
gulamak üzere bir iktidar sahibi olmak zorunda- 
dırlar; sonra toplum içinde her zaman Allah'm ra
zı olacağı iyilikleri emredip her türlü kötülükler
den insanları alıkoyacaklardır. Bu duruma göre İs
lâm toplumunun kendine özgü bir yönetim çerçe
vesinde Allah'ın hükümlerini yine O'nun emri 
gereğince uygular, sonra İslâm'ın sosyal, siyasal, 
hukukî ve iktisadı ilkelerini ve hükümlerini in
sanlar arasında adaletle uygular.

Bütün bu düşünceler ve naslar çerçevesinde 
İslâm'ın yeniden doğuşu onun siyasal ve toplum- 

-sal dinamiklerini müslümanlarm ruh ve zihinleri
ne yeniden işlemekle mümkündür. Eğer bu dina
mikler aynen Hz. Peygamber devrinde olduğu gi
bi ruh ve zihinlere yerleşirse İslâm toplumunun 
uğradığı her türlü dejenerasyon da sona erecek ve 
Müslümanlar kendi topraklarında yeniden siya
sallaşıp öz medeniyetlerini yeniden diriltecekler- 
dir.

Ma’rûf yani ‘̂insanlık için her türlü güzel
İslam’ın özünde mevcuttur. Bugün İslam 

topraklarında varolan siyasal sistemler içinde ya
şayan müslümanlardan İslam’a iman etmiş ve bu 
dinin marufu anlatan hükümlerinin insanların

sa büyük yanlışlık yapıyorlar demektir. İslam bu 
sistemlere siyasal anlamda muhalefet ederek veya 
varolan siyasi sistemlere alternatif olarak sunula
maz. Zira yukarıda ifade ettiğimiz gibi hz. Peygam
ber Mekke’de İslamı Mekkelilerin kurulu düzen
lerine bir muhalefet edasıyla veya bir alternatif 
olarak sunmadı. Çok farklı bir sistem ve farklı bir 
din olarak sundu.

Bugün İslam dünyasındaki yeniden diriliş ve 
İslam Medeniyetini yeniden ihya hareketleri, İs
lam’ın insanlık için getirdiği güzellikleri sunmak 
ve insanlara yeniden bu dinin adil ve sosyal olan 
norm ve değerlerini anlatmakla yükümlüdürler. 
Bu savunmacı ve antitezci bir anlayış olarak yo
rumlanmamalıdır. İnsanlarla kuş dili ile konuşul
duğu müddetçe “mubin*  ̂ olan dinin hükümlerini 
anlatmak zor olacaktır. Hz. Peygamber(s.) Mek- 
kelilere: “Bakın sizin dininizde şu şu özellikler var, 
bizim dinimizin de şu şu güzellikleri var bunları 
yan yana getirdiğimiz takdirde toplumu daha 
mutlu kılarız” demeden İslam’ı, doğrudan doğruya 
Allah’ın insanlardan istediği ibadet şeklini ve A l
lah’ın razı olduğu adalet ve ahlak normlarını açık
ladı ve insanların bunları bir din olarak algılayıp 
içselleştirmelerini sağladı.

Bununla da insanlar ilahi otoriteye bağlanıp 
gerek kendilerinin ve gerekse başkalarının hak ve 
hukukunu korumayı kendileri için bir ilke olarak

hayatına ve kamusal alana hakim olmasının tale
bi içinde olanlar, İslam’ı varolan siyasal sistem 
içinde bir muhalet gücü olarak takdim ediyorlar

kabul edince toplumdaki insan prototipi yeniden 
oluştu. Cahiliyenin kaba, bencil sert tabiatlı ve 
bir dirhemini başkasına kaptırmamak için kılıcını
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her zaman kullanmaya hazır olan bedevi kişilik 
yerini medeni, yumuşak huylu, kibar ve dayanış
ma ve paylaşımı ilke edinen bir prototipe bıraktı. 
Bizim insanlara dini anlatırken yıllardır kullandı
ğımız dil gerçekten savunmacı ve aynı zamanda 
aşırı bir siyasi dil oldu. Bir bakıma İslam’ın sosyal 
ve siyasi yönünü ortaya koymaya çalışırken ahla- 
kiyât yönünü, adalet ilkelerini anlatmayı ihmal 
ettik. Halbuki İslam yeryüzünde fesadı önlemek, 
iyiliği emredip kötülüklerden alıkoymak, her tür
lü ahlaksızlık ve serkeşliği toplumdan uzaklaştır
mak, insan haklarını savunmak, insanlar arası 
ilişkilerde karşılıklı saygıyı öne çıkarmak, kadının 
bir meta aracı olmadığını ifade etmek ve bunun 
pratiğini gösretmek,. ilmi inkişaflar ve İslam’ın 
on-ondördüncü yüzyıllarda ortaya çıkardığı me
deniyetin dinamiklerini yeniden canlandırmak 
hususunda bir dil geliştirmemiz gerekmektedir. 
Örneğin ekonomi dilini kullanırken liberal bir 
ekonomi dili, yahut sırf liberal değerleri yansıtan 
bir sosyo ekonomik dil değil, tamamen islami li
teratürden oluşan bir islami ekonomik dil üretme
liyiz. Yalnız ekonomi ile Igili de değil, bütün sos
yal ve siyasi alanlarda İslami literatürün egemen 
olduğu bir kavram zenginliği ile bir anlatım tarzı
mız olmalı. Özellikle zihinsel faaliyetlerimiz daha 
yoğun bir hale getirilmeli. Yeni yetişen ve yetişe
cek nesiller eğitim ve bilgilenme açısından bu li
teratürü daha mükemmel bir noktaya taşıyacak 
bir düzeyde yetişmeli. “Hikmet mü’minin yetiği” 
olmakla birlikte batıda bilgilenme ancak yöntem 
geliştirmek için olmalı. Çünkü İslam Medeniyeti
ni zirvesine tırmandıran ilk dönem bilginleri o 
günün batı dünyasının bilgi birikiminden bir hay
li yararlandılar, fakat mümkün mertebe kendileri
ne özgü bir literatür geliştirdiler. Zira her sistem, 
her paradigma kendine özgü bir literatürle daha 
iyi ifade edilebilir. İslamın genellikle alternatif 
sunmadan öte, kendine has bir usul olduğunu ifa
de etmiştik. Dolayısıyla başkalarının belirlediği 
tazlarda veya başkalarının ürettiği kavramlarla 
değil, müslümanca bir sosyo ekonomik dilden, si
yasi ve ahlaki kavramlara kadar İslam’ın naslan 
çerçevesinde, tamamen vahyi dil ile İslami anlat
malı ve bizim kendimize özgü bir literatür geliştir
meli. Kısaca İslami olan ile olmayanı atırdederek, 
eklektik anlayıştan uzak bir tutumla hareket ede
rek İslam dışı olan bütün sistem ve kavramlardan 
uzak kalarak bize ait bir anlatım tarzımız olmalı.

Zira biz yeni bir medeniyet kurmuyoruz bizim 
köklü ve hala bir çok kavramı batı medeniyeti ta
rafından kullanılan büyük bir medeniyetin mira
sına sahip durumdayız. Ancak bu medeniyetin iş
leyişinde yanlışlıklara sebep olduğumuz için son 
bir kaç asırdır bu medeniyetin önemli bir kısmı 
üzerine bina edilen rönesans-Batı uygarlığından 
gerilerde kalmış bulunuyoruz. Bugünkü vakıamızı 
bilmekle beraber köklü bir'medeniyetin mirasçı
ları olarak bundan nasıl çıkılacağını da bulmak 
zorundayız. Bu çıkışın nasıl olması gerektiğini de 
elli yıldan beri düşünmekte ve bunun cevabını 
aramaktayız. Bu önemli bir adım olmakla birlikte 
bu medeniyet neden durakladı ve mukallidi olan 
bir medeniyetten neden geride kaldı? Bu soruyu 
durmadân sormak da önemli bir adımdır. Ancak 
bazı hususları biraz daha derinden düşünmemiz 
gerektiğini asla unutmamalıyız.

Bundan yüzelli yıl önce Amerika kovboyların 
yaşama tarzı ile yönetilen boş bir sahradan ibaret 
olan, hiç bir medeniyet geleneğine, bir tarih biri
kimine, sanat eserlerine, hatta bir tek kütüphane
ye ve gerçek anlamıyla medeni bir geçmişe, sağ
lam bir hukuka sahip olamayan bir devlet iken, 
Bağdat, Şam, Kahire, İstanbul, Diyarbekir, He- 
medan, İsfahan, Herat, Haleb ve sayabildiğimiz 
kadar bir çok İslam beldesi asırlardır medeniyetin 
zirvesine, ilmi, sosyal, ahlaki vs. yönleriyle doruk
lara tırmanmış iken bugün neden durum bir bu
çuk asır içinde böyle tersine döndü. Bunu düşün
mek zorundayız. Bu kadar sağlam ve köklü bir me
deni geçmişe sahip olan bir dinin mensupları ola
rak neden böylesi savunma psikolojisine kapıldık? 
Bağdatta onuncu yüzyılda el-Harezmi logaritma 
ve cebirde dört bilinmeyenli denklemleri çözme
ye çalışırken, Bağdat hastahanelerinde göz ameli
yatı yapılırken, felsefe, dil ve edebiyatta, tıpta, 
astronomide, fizik ve kimyada İslam Medeniyeti 
doruğunda iken Newyork’ta ne vardı? Ve New- 
york nasıl bir şehirdi? Ve bugün durum nedir? 
Neden Bağdat Newyorklularin işgali altındadır? 
Çok uzun vadeli düşünerek uzun vadeli insan 
yatırımlarına girmek zorundayız. İslam
Medeniyetinin yeniden dirilişi mükemmel bir 
geçmişe sahip olduğu için zor olmayacaktır. Ama 
müslümanların kısa vadeli düşünmeden günü bir
lik siyasi hayattan uzak bir ilmi zihinle hareket et
meleri gerekir. □
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İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TARİH, 
NORM VE ÜTOPYA SORUNU

PERVİZ MANZUR 
Türkçesi:

A. Merman M ÜFTÜOĞLU-Tevfik EMİN

Modemite, kolaylıkla bir tarih kültü ola
rak algılanabilir. Modern çerçevede ta
rih yalnızca varoluş için bir örtmece de

ğil, aynı zamanda varlık için nihai zemin olması 
hasebiyle modern insan tarafından kabul edilen 
tek gerçektir. Böylece modem felsefe, bütün ger
çeği bir duyu algılamasına, oluşan bütün varlığı 
ve metafiziği katıksız bir geçicilik (dünyevilik) fe
nomenine indirger. Modern bilime göre bile cos
mos veya evren zamanın tarihinden başka bir şey 
değildir. Tarihselliğe ve deneyselliğe odaklanmak
la beraber modern insan, bir zamanlar aydınlan
maya ulaşmayı ve insanlığımızı onun metafizik ( ir
rasyonel) temelinden ayırmayı amaç edinmiştir. 
Mutlu insanlığın modern hedefleri bin yıllık poli- 
tikaların peşinden koşulmasıyla gerçekleştirilebi-
lir; giderek çoğalan ilerleme ve gelişme toplumsal 
mükemmeliyet ütopyasına ulaşmak yolunda ge
rekli gücü sağlamıştır. Fakat bütün bu olanlar tari
hin yalnızca bu cephesinde gerçekleşiyordu. Şim
di ve burada, meta-tarihin tanımlanmamış alanla
rında, zamanın ötesindeki krallıkta değil.

Daha önceleri mistiklerin asıl yüzünü meyda
na çıkarmak yolundaki çabaları engellediği gibi, 
aydınlanmacı aklın, onu tamamen anlaşılabilir 
bir fenomen olarak ortaya çıkarmak yolundaki gi
rişimlerini de boşa çıkartan zaman insanın karşı 

-karşıya (3İdiiğı.L en bıiyıik gizem olmuştur. İnsan
gerçekliğini tarihe ya da varlığı zamana içkinlik 
şeklinde kavrayış üzerine birazcık düşünmek biz- 
lere böylesi bir kavrayışın, herhangi bir aşkın sis

temin klasik veya dini düşünce için olduğu kadar, 
Aydınlanma aklı için de ne derece zor zaptedilir 
olduğunu ispat etmiştir. Varlığı zamanla ve insanı 
tarihle özdeşleştiren modern akıl kendisini, ken
dini inşanın çıkmaz sokağına hapsetti; kendi içer
sindeki çatışmaların üstesinden gelemeyen ya da 
çelişkilerinin çıkmaz sokaklarını aşamayan bir re
jim kurdu. Şurası pek su götürmez ki, onun özgür
lükçü gücünde pek az iman mevcuttur.

Günümüzün ahlaki ve entelektüel krizi, sözde 
nihilizm ve değerlerin göreceliği sorunu, aklın 
norm ve tarih arasındaki çelişkinin üstesinden ge
lemeyeceği şeklindeki kavrayıştan ya da tarihin 
kendisini doğrulayacak normlardan mahrum ol
duğu; kendisi hakkında hüküm veremeyerek an
lam yaratamadığı düşüncesinden kaynaklanıyor.
Öyleyse tarihsel anlam yaratabilmek için, kendi^ 
leri tarihin keyfiliğine konu olmayan normlara 
bağımlıyız demektir. Kendisine karşı tarihsel veri
lerin projelendirildiği ve toplandığı anlamın ufku 
meta-tarihseldir (tarihin kendisini açıklayışı) ve 
tarihsel düşüncenin merkezi dışında yatmaktadır.

Tarih, yalnızca bir sona ulaştığında ve dolayı
sıyla kendi dışında daha avantajlı bir noktadan 
incelendiğinde belli bir düzen ve yapı kazanır ve 
anlamlı hale gelir. Bundan dolayı şimdiki zaman, 
bütün tarihi incelemelerde öncelikli konuma sa- 
hiptir ve hiçbir zaman tarihsel bilincin dışına atı-
lamaz. Dahası Max Bloch’a göre tarihin en şaşır
tıcı özelliği, yalnızca geçmiş aracılığı ile bugünü 
anlamamızı mümkün kılması değil, aynı zamanda

Ümran ■ Mayıs • 2003 8 7



KAPAK

bugün aracılığıyla geçmişi anlamamızı sağlamak 
yolunda çaba ortaya koymasıdır. Tarihsel kurgu
nun her zaman geçmiş ve bugün tarafından bera- 
berce mesken tutulduğu göz önüne alındığında 
Benedetto Debate’nin bir zamanlar “Bütün tarih 
çağdaş tarihtir” deyişi hiç de şaşırtıcı değildir. Bu 
arada kendisinin “Bütün tarih çağdışı siyasal tar
tışmalardan ibarettir” dediğini de unutmamak ge
rekir. Erken İslam döneminde otorite problemini 
ortadan kaldırmaya yönelik çabalar da bu anlayı
şın bir sonucudur.

Bu, erken dönem İslam toplumunun tarihsel 
deneyimlerinden daha çok ideal İslam Devleti ile 
ilgili bugünkü zihni meşguliyetimizin bir parçası
dır. Fakat bu erken dönem İslam toplumunun ta
rihsel deneyimleri ile ilgili bugünkü zihni meşgu
liyetimizin de bir parçasıdır. Tarihin amacı ve an
lamı üzerine yapılan batılı tartışmalar her ne ka
dar seküler bir ortamda nakledilmişse de, kökleri
ni Yahudi'Hıristiyan geleneğinin kurtuluş üzerine 
yansımalarından alır. Zaten metafizik konsept 
(kolay anlaşılır veya düzenli işleyen bir yapıda ev
rensel tarih) genellikle yarı dini kurtuluş hikaye
leri ile ifade edilmektedir. Dünya tarihinin amacı 
ve hedefi üzerine felsefi yansımalar, ki bunlar Kari 
Loewith tarafından ileri sürülmüştür, yalnızca Hı
ristiyan eskatolojik inancın sekülerleşmesini ta
nımlar. Evrensel tarihin teolojik çerçevelerinin 
değer yitirdiğine dair hüsnü kuruntulara rağmen 
tarihçiler tarihi, olaylar tarihi (historie) ve an
lamlar tarihi (geschichte) olarak ikiye ayrılması
na muhalefet etmezler. Benzer şekilde inanç pen
ceresinden görülen kutsal tarih ile olayları ‘ger
çekte oldukları gibi’ aktaran seküler tarihi karşı
laştırmak da alışıldık bir şeydir.

Son yüzyıl boyunca bu tür ayrımlar Yahudi- 
Hıristiyan kutsal metinlerinin aydınlatılması yo
lunda ustalıkla hizmet etti. Bugün aynı tefsir me
todu ilk İslam metinlerine uygulanıyor ve erken 
dönem İslam tarihinin kökten revize edilmiş bir 
versiyonu bazı kuşkucu oryantalistler tarafından 
sunulmuştur. (Açıkçası bu, yenilikçi tarihçileri ve 
Müslüman düşüncenin kendisini de etkilemeye 
başlamıştır.) Olaylar tarihi, yorumlar tarihinden 
tutarlı ve anlamlı şekilde ayrılamaz, dolayısıyla 
buradaki tartışma “yaşandığı gibi anlaşılan” tari
hin yeniden yapılandırılması imkansız bir girişim

olduğudur. Veya modern bir alim olan Hayden 
White bunu şöyle ifade eder: “Bütün tarihi hika
yeler (rivayetler) yorumun reddedilemez ve eksil- 
tilemez öğelerini içerir. Dolayısıyla kendi metafi
zik temelleri ve epistemolojik önyargıları olan ye
nilikçi tarihe karşı ölçülü ve müteeni bir davranı
şı benimsemek tutarlı olacaktır. Temelinde olan 
temporalizm(dünyevilik ya da din dişilik) bizi ah
laki açıdan çorak arazilerine sürükleyecektir ki; biz 
Müslümanlar bundan haklı olarak korkmaktayız.

Tarihe karşı Islami bir duruş ortaya koymadan 
önce İslam’ın ilahi vahye dayalı bir inanç olduğu
nu aklımızda tutmamız gerekiyor. Ayrıca bir 
inanç olarak İslam’ın vizyonu İslam toplumları- 
nın tarihsel girişimlerine öncü olmuştur. Bu an
lamda İslam varoluşsallık ve tarihsellik ötesidir. 
Ve zaten bu varoluşsallık ötesi inanç, ancak ev
rensel toplumun iradesi ile tanışabilecek varoluş- 
sal mecburiyetleri somutlaştırır.(Kur’an 2:143; 
3:103; 3:110; 22:41) İslami sorumluluk insan top
lumunun varoluşsal kalıbının ilahi vahiy doğrul
tusunda düzenlenmesini gerekli kılar. Dahası İs
lam inancının kaçınılmaz üstünlüğüne ve tarihle 
olan güçlü bağlarına rağmen, Marshall Hodgson 
tarafından da belirtildiği gibi, İslami vicdan sahi
bi olmak modem dünyanın ahlaki düzenlenmesi 
ile ilgili kişisel sorumluluğu kolayca kabul etmeyi 
gerektirir. Tabii ki, maddi-yaratılmış-dünya insa
nın ve tarihin dünyasını kapsıyor. (Ufak bir uya
rı: İslam’ın tarihle olan bağı; İslam toplumlarının 
tarihsel girişimleri -eylemleri- ile İslam’ın birebir 
uyumlu olduğu anlamına gelmez)

Tarihsel dünyanın ahlaki düzenlenmesi ve va- 
roluş-inanç birliğinin hayata geçirilmesi için gön
derilen ilahi talimat (vahiy); İslami idrak ve irade 
için modern insanın karşılaştığı tarih-norm zıtlığı 
kadar düşündürücü ve problemli olmuştur. Ve va
hiy İslam toplumundan, diğer medeniyetlerin ta
rihsel tehlikelerle karşılaştıkları zamanlarda 
yaptığı gibi özgün ve cesur bir tepki ortaya çıkar
mıştır. Allah yolunda çalışmak için en inandırıcı 
kanıtları sağlaması yanında vahiy aynı zamanda 
Müslümanlara kalıcı bir acziyet(Allah karşısında) 
ve başarısızlık duygusunu da bahşetmiştir. Doğal 
olarak İslami çözümlerin kullanışlılık üzerindeki 
geleneksel ısrarına ve dünyeviliğine rağmen, ta
rihsel düzen ile ilgili İslami modeller bütün top
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lumsal ve politik düşünce sistemleri tartışmasız 
şekilde ütopiktir.

Norm ve Tarihin Birliği

Tarihte İslami girişim (bu İslam’ın tarih üstü ve 
sonsuz gerçeğinden ayırt edilmelidir) kesin bir 
kriter ve norm(Furkan) olarak da bilinen 
Kur’an’ın vahyedilmesiyle başlar. Norm ilahi bir 
vahiy olarak ötelerden tarihe katılmıştır. Nüzulü 
gereği tarih sahasına ginnesine rağmen dışsallıği' 
nı muhafaza etmiştir. Dolayısı ile tarih ve norm 
arasındaki zıtlık vahyin bitişine kadar saklı kal
mış, ortaya çıkmamıştır. Vahiy devam ettiği ve 
peygamber İslam toplumunun meseleleri ile ilgi' 
li hükümler verdiği sürece tarih norma boyun eğ
mek zorunda kalmıştır. Bu yalnızca Müslümanla
rın güçlü ve tamamıyla boyun eğmez oluşlarından 
değil, normun tarihi hadiselere intibak edebilme- 
sindendir. Norm, zamansız oluşu ve toplumun 
günlük meselelerini engelleyici olması nedeniyle 
oldukça teferruattır. Norm ve yorumun (metin ve 
tefsir) ikililiği hiçbir zaman var olmamıştır. Nor
mu uygulayan, metni tefsir eden kimse (peygam
ber) de norm gibi bağlayıcıdır.(Peki biz de seni el
çi olarak göndermedik mi? Elçiye boyun eğen kuş
kusuz Allah’a boyun eğmiş olur ve kim sırt çevi
rirse... 4:80)

Hz.Peygamber’in vefatı ile asıl tarih sahnesine 
o zaman girdik; ve ilk defa o zaman tarihin norma 
başkaldırma olasılığı toplum tarafından dile geti
rildi.. Vahyin sonlanmasından sonra neler ortaya 
çıktığını belki de hiçbir zaman tam olarak bileme
yeceğiz. Erken İslam tarihini tam anlamıyla mut
lak veya akılcı bir kesinlikle yeniden yapılandır
manızı sağlayacak, yerli veya yabancı, geleneksel 
ya da yenilikçi, objektif veya yoruma dayalı bir ta
rih metodu yoktur. Bu yalnızca İslam’a özgü değil 
tarihin kendi doğasından da kaynaklanmıştır. 
Varoluşun anımsanması (Historiography) veya 
gerçek varoluş, ikisi de hiçbir zaman tam anla
mıyla açık ve anlaşılır kılınamayacaktır.Erken dö
nem İslam tarihinin itaatsiz tavrının kaynağı, ka- 
naatimce, sonraki dönem hükümdarlarının ve

riyle çelişen, hatta çatışan anlatımlar yardımıyla 
anlamlı bir hale getirilmiş olmasıdır. Tarih ve te
ori, gerçek ve anlam, bütün bu kayıtlarda kaçınıl
maz bir biçimde iç içe geçmiştir ve açıkça bir bi
çimde mezhep ya da polemik kaynaklı olmadıkla
rı sürece bunları ancak ‘kurtuluş tarihi’ olarak ad
landırabiliriz. İslam toplumunun otorite ve güç 
sorununa ilk tepkileri bu tamamıyla dinsel kurtu
luş çerçevesi içinde olmuştur; normların önceliği 
ile ilgili anlayış ilk olarak yine bu çerçeveden çık
mıştır ve yine bu çerçevenin yansımaları doğrul
tusunda anlaşılması gerekir.

Büyük Fitnenin hemen ardından ortaya çıkan 
çok sayıda soteriyolojiden yalnızca iki tanesi birer 
ortodoksi olarak var olabilmiştir: Sünnilik ve Ş i
ilik. Bu iki ana kolu birbirinden ayıran ne bir şa
hadet ne de bir ‘kabul edilme töreni’ olmamasına 
ve İslam’ın iki ana prensibi (Allah’ın Birliği ve 
Hz. Muhammed’in Peygamberliği) konusunda 
aralarında hiçbir anlaşmazlık olmamasına rağ
men, tarihsel süreç boyunca bu iki ana kolun iliş
kilerine hep bir düşmanlık ve dinsel polemik ha
kim olmuştur. Bu iki ana kolu birbirinden esas 
farklılaştıran, ne dinsel doktrinleri ne de ibadet 
biçimleridir: esas farklılaşma noktası birbiriyle as
la barışamayacak olan otorite kavramlarıdır. Top
lumun meşru liderliği konusundaki anlaşmazlıkla
rı yüzünden birbirinden ayrı iki dini-politik toplu
luk olarak kristalize olmuşlardır. Yine de, her ne 
kadar iki toplum arasındaki anlaşmazlığın sebebi 
belirli bazı ‘kişilikler’ konusundaki çatışma gibi 
görünse de, anlaşmazlığınjiaha derindeki sebeple
rine baktığımızda sorunun ideolojik, hatta ahlaki 
ve metafiziksel olduğunu görürüz.

İki toplumu birbirinden ayrılaştıran şey, inan
cın ve varoluşun diyalektiğinden çok daha ötesi
dir. Aynı Kur’ani ve Peygamberi kaynaklardan 
birbirinden tamamen farklı soteriyolojiler ürete- 
bilmişlerdir: Tek bir tarihi paylaşıyor olabilirler, 
oysa anlattıkları hikayeler tamamen farklıdır. Bu 
durumda tarihsel yöntemin kendi yazdıklarının 
doğruluğu hakkında net bir hükme varamaması 
ve sadece varolan çelişkileri devam ettirmesi şa- 
şırtıcı değildir. Zira, iki toplum sadece belirli bazı

onları izleyenlerin tarihi gerçekleri bilinçli bir şe
kilde çarpıtmaları ya da üstünü örtmeleri değil, bu 
dönem tarihinin çok sayıda meta-tarih ve birbi-

olayların yorumlanmasında değil, pek çok olayın 
tarihsel gerçekliği konusunda da ciddi görüş ayrı
lıklarına sahiptirler. Daha net konuşmak gerekir
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se, farklılık yorumlarda olduğu kadar kaynaklar- 
dadır da... Yine de, pek çok durumda, tarihsel 
yöntemin belirli bazı konuları tartışmada yetersiz 
kalmasının esas sebebi, erken dönem Müslüman 
kaynakların sunduklannm ‘tarih’ten çok ‘meta- 
tarih’ olması, olmuş şeylerin nesnel kayıtlarından 
çok kutsanmış bir topluluğun aydınlanmaya ve 
kurtuluşa giden yolunun bir açıklaması olmasıdır. 
Bu durumda, bu kurtuluş tarihlerine fenomenolo' 
jik ve yapısalcı bir bakış açısından yaklaşmak da
ha da faydalı olacaktır. Kişiliklerden çok bu kişi
liklerin naklettiklerine (ya da nakletmek duru
munda kaldıklarına) yoğunlaşmak yerinde ola
caktır. Bu meta-tarihleri oldukları gibi kabul ede
rek onları bir anlamda kendilerine karşı ele almak 
ve anlamlarını ortaya çıkarmak zorundayız. Sade
ce böylesi hermenötik bir yaklaşım bu kayıtları 
konumuzla ilintili bir hale getirebilir.

Şu an geldiği nokta itibarıyla, Sünnilik tarih
sel bir halifelik teorisi sunarken Şiilik ise tarih 
ötesi bir imamet teorisi öneriyor. Sünnilik, İs
lam’ın eski tarihini esas kabul ederken hatta kut
sarken, Şiilik ise reddediyor hatta gayr-ı meşru 
addediyor. Yüzeysel bir gözlemle bakıldığında, 
Sünnilerin ideal hükümet modeli, Adil Halife’yi 
(Dört Halife) tarihin yegane ideali olarak gör
mektedir. Bu, erken İslam tarihinin dünyanın en 
mükemmel çağı şeklinde okunmasına dayanıyor. 
Bu mantığına binaen, birçokları Sünni teorinin 
otorite ve güç ile anayasal ve anayasal olmayan 
güç arasında herhangi bir ayrım yapmadığı sonu
cuna varıyor. Daha kaba tartışmalarda, Sünnilik 
‘Kralın partisi’ olmakla hatta İslam’ın her türlü 
kategorik zorunluluklarına bağlılığı azalttığı ve 
kendi ‘varoluşsal zorunluluğu’nun eninde sonun
da Sünniliği ahlaki olarak ‘güçlü olan haklıdır’ın 
çıkmaz sokağına iteceği yönünde suçlanıyor. Şiili
ğin de benzer ve aynı sığlıkta bir okuması ise, onu 
tamamıyla bu dünyanın mantığına eğilmeyen; af
fedici olmayan, akıl dışı; insan varlığına hiçbir 
değer atfetmeyen ve içsel, acımasız bir biçimde 
‘ortak insanlık’ ve ‘insan haklan’ kavramlara kar
şı olan fanatik bir inanç şeklinde tanımlıyor. Bu 
görüşe göre, Şii dindarlığı kurtarıcı güçten yok
sun, yıkıcı bir öfkeden başka bir şey değil.

Tezim, bu iki topluluğun kendi kendisine meş
ruiyet veren meta- yaklaşımlarının, yani en kaba

haliyle Sünni Halifeliği ve Şii İmametinin böyle
si bir okumasına yönelmenin açıkça yanlış oldu
ğudur. Bu iki doktrin, Hilafet ve İmamet de, hiç
bir politik ya da yönetimsel standart önermeyen 
ve aslında otoriteye karşı her türlü siyasal ve dün
yevi iddiayı gayr-ı meşru addeden ütopik ‘anti-te- 
oriler’dir! Esasen, hermenötik olarak bakıldığında 
Sünni teorinin Adil Halifesinin de Şiilik tarafın
dan ortaya konulan herhangi bir şey kadar ideal- 
ci, ütopyacı ve ‘kurum karşıtı’ olduğu söylenebilir. 
Geleneksel olarak ‘Tarihsel’ bir teori olarak bilin
mesine rağmen, ideallerinden taviz vermeden ta
rihle olan antlaşmasını gerçekleştiren kutsal bir 
topluluk oluşturan kendisini meşrulaştıran bir 
yaklaşım olarak esasında normlarla ilgili bir teori
dir. Aslında aynı durum tarihsel projesi olan hali
felik makamını/gücünü Hz.Ali’nin ev halkında 
tutmaktaki açık ‘başarısızlığı’na rağmen Kutsal 
alanın masumiyetine olan inancı korumasını bil
miş ve aynı zamanda bu dünyaya uyumu olabildi
ğince kolaylaştırabilmiş Şiilik için de söz konusu
dur. Sünniliğe benzer şekilde, Şiilik de imparator
luklar kurmuş ve doktrine muhalif olanları ceza
landırmıştır.

Sünnilikte otorite makamının sahibi Ümmet
tir; ne Halife, ne İmam ne de bu görevi üstlenmiş 
tarihsel bir kişiliktir. Halife, adil bile olsa, otorite 
ve meşruiyetini Topluluktan alır. Bu durum Şiilik
te de böyledir. Şii İmamı’nın en önemli sıfatların
dan biri olan İsmet sıfatı(günahlara karşı korun
ma) Ummet’e verilmiştir. Hem semantik hem de 
tefsiri olarak, ümmet ve imam kavramları aynı 
kaynaktan beslenmektedirler ve hem Sünni hem 
de Şii hukuk sistemi bu birlikteliği muhafaza et
mektedir: İmam topluluğun(ümmetin) lideridir. 
Ayrıca, Sünnilikteki konsensüs(İcma) ile Şiilikte
ki İmam’ın masumiyeti hiçbir yanlış anlamaya 
yer bırakmayacak şekilde benzerlik arz etmektedir. 
Bu iki inanç, Allah ile insan arasındaki anlaşma
nın Hukuk (Şeriat) olduğu konusunda mutabakat 
olmasına rağmen, Sünni halife, Şii imamın aksine 
Şeriat’ı yorumlamaya ilişkin özel bir hak sahibi 
değildir. Doktrinin ayrıntılarına girme ayrıcalığı, 
Hıristiyan terminolojide yargıçlar sınıfı, hukuk uz- 
manlarına(ulema, fukaha) bırakılmıştır. Nihai 
tahlilde, Sünniliğin halifelik teorisi dini hukuk te
orisidir. Sünnilik en yüksek otoriteyi yaşayan, ta
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rihsel bir ümmete bırakarak ‘vahy’i tarihsel bir ha' 
diseden devam eden tarihsel bir süreç haline dö
nüştürüyor: Kurtuluş yalnızca vahyin kutsanması 
değil; aynı zamanda Paradigmatik Toplulu- 
ğun(Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat) kutsal misyonuna 
katılım yoluyla mümkündür. Kısacası, Sünnilikte
ki ümmet kavramı tarihsel bir dini yönetimden 
fazlasını ifade ediyor. Metafizik ve teolojinin kav
ramlarını da birlikte içine alan Sünnilik, kutsal ve 
mistik bir İslami yapı haline dönüştü.

Meşrulaştırıcı temellerinden kaynaklanıyor 
olacak ki, Şiiliğin otorite anlayışı çok daha şeffaf 
ve açık. İmamet zaruri olarak bir şecere, Peygam
beri karizmanın devamı meselesine dayanıyor. Şii 
îmam ilahi gücün temsilcisi. Peygamber’in vari- 
si(Vasi), günahlara karşı korunmuş{masum), ma
nevi bilginin yeryüzündeki yegane sahibi ve Kut
sal Kitab’ın son müfessiridir. O herhangi bir sözde 
gücü ya da üstleneceği bir yönetimsel fonksiyon 
değil kişisel mükemmeliyeti sonucu en üstün lider 
ve Müslüman topluluğun ruhani yol göstericisidir. 
Bir başka deyişle, meşruiyetinin kaynağı toplumsal 
konsensüs değildir, aksine toplum O ’na uymakla 
yükümlüdür ya da cehennem ateşinde yanacaktır. 
Şii imametinin fonksiyonu hiçbir yanlış anlamaya 
yer bırakmayacak şekilde Peygamberlik misyonu
nun devamını sağlamaktır: İmam Peygamberlik 
makamının gerçek varisidir. Yalnızca dünyevi bir 
yönetici olan Sünni Halifenin aksine İmam’ın 
otoritesi hem ruhani hem de dünyevidir. Kısacası, 
İmamet teokratik bir doktrindir.

Bu iki-Ortodoks doktrinin dışında, erken İsla
mi dönemde ortaya çıkan diğer mezhebi otorite 
anlayışları bugün yalnızca tarihsel önemleri nede
niyle belirgin dürümdalar. Bunların arasında en 
fazla dikkate şayan olanı ise Hariciler. Mezhebin 
kendisi gerçek tarihte yok olmasına rağmen, bir
çok öğretisi ve özdeyişi diğer topluluklar; özellik
le de Sünnilik tarafından içselleştirilmiş durum
da. Önyargısızca bakarsak. Haricilerin duruşu aşı
rı eşitlikçilik, fanatik dindarlık ve karizmatik dü
zene karşı anarşik bir karşı duruş şeklinde tanım
lanabilir. Eğer Şiiliğin otorite anlayışı karizmatik 

J: îr liderin önderlipinde teokratik bir yönetime

Devlet ya da dini yönetim, ne karizmatik bir yö
neticinin mutlak hakimiyetindedir ne de kariz
matik olsa da gelişigüzel bir topluluğun insafına 
bırakılmıştır.

Bu üç paradigmatik düzenin arka planına, bir 
başka deyişle ‘karizmatik teokrasi’ye(Şiilik), ‘eşit
likçi anarşizm’e(Haricilik) ve ‘rutinleşmiş no- 
mokrasi’ye(Sünnilik) karşı her bir teorinin iddia 
ettiklerini ve etmediklerini öne sürebiliriz. Örne
ğin bu teorileri ‘siyasi teoriler’ şeklinde yorumla
mak tümüyle yanlış olur. Bizatihi İslami vizyonun 
dini-siyasi bütünlüğü, kelimenin gerçek anlamıyla 
herhangi bağımsız bir siyaset teorisinin ortaya çık
masına meydan vermiyor. İslam düşüncesinde 
devlet- siyasal topluluk- daima, normları kendin
de içkin olan seküler bir düzenden çok bir inanç 
topluluğu, ilahi emirler ışığında oluşmuş dini bir 
düzen olagelmiştir. Bu durumu en iyi ifade edense 
onun ‘siyasi yapı’ yerine bir ‘İslami yapı’ olduğu
dur. Yukarıda da ifade edildiği üzere, bu teorilerin 
hiçbiri tarafsız bir tarihe sahip değildir. Söylene
cek yegane şey, bunların Kur’anî vahyin ışığında 
‘kurtuluş’u arayan ideal inanç topluluğunu(Fırka-i 
Naciye) tanımlayan dini doktrinler olduğudur.

Sünnilik, ilk dört halife devrinin İslam’ın al
tın çağı olduğu iddiasıyla kendisini Doğru Yolda
ki Topluluk olarak takdim eder. Benzer şekilde 
Şiilik, imamların masumiyeti üzerindeki ısrarı ile 
kendisini Sünni halifeleri tanımayarak ‘günahsız 
topluluk’ şeklinde temize çıkarmasıyla Sünniliğe 
yaklaşıyor. Ancak bu ‘kurtuluş tarihleri’, ilk etki- 
lexiJb.akimından4?asaLoIarak bağlayıcı normlar te
sis etmişlerdir. Bu metot ve kapsamda, örneğin ta
rihsel rivayet(haber) yasal söz(yemin)den(şeha- 
det) pek az bir farkla ayrılıyor ve yargısal bir gele
nek oluşturmakta kullanılıyor. Nihayetinde Hila
fet ve İmamet, Sünni ve Şii yargı danışmanları- 
nın(fakih) otoritelerini inşa eden teoriler olmak
tadır. Kur’an ve Peygamberi Sünnetin tartışılmaz 
otoritelerinin yanında, paradigmatik tarihin{hila- 
fet ve imamet) daha tartışılır olan bir parçası da 
tarih boyunca kendisini İslami aklın somut hali 
şeklinde inşa etmeyi başarmış olan yargısal metot- 
tur. Bu Sii-Sünni mezhep avrılıklarının üzerinde

açılım sağlıyorsa. Harici duruşunun lidersiz bir 
toplulukta karizmanın dağılması şeklinde ifadesi 
mümkündür. Sünni duruşu tabii ki ortadadır:

bir kemer vazifesi gören ve İslam medeniyetine 
tartışmasız yasal karakterini veren bir otoritedir. 

Erken dönemlerinde ne gibi beklenmedik de
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ğişimler yaşadıysa, Şiilik tarihte İslam’ın mükeıri' 
melliğiyle eş derecede bir Mesih doktrinine evril
di. Meşrulaştırıcı bir bakış açısıyla, Şiilik kendisi- 
ni Peygamber’in vicdanı gibi davranan bir ‘tepki
sel dindarlık’a dönüştürdü. Doğrusu, Şiilik Sünni 
düzene karşı muhalefetini bir gelecek Ütopyası 
olarak Gaib(Beklenen) İmamın yönetimindeki 
milenyal=(bin yılın sonundaki) mutluluk çağı 
inancı ile meşrulaştırıyor. Sünniliğin norma- 
tif(kaide teşkil eden, mutlak) bir geçmiş okuması 
rutinleşmiş bir düzen ve istikrarlı bir topluluk te
min ederken, Şiilikteki milenyalizm radikal bir 
biçimde devrimci ve istikrarı bozucu olabiliyor. 
İntizar doktrininde içkin ve Şii-Sünni gerilimleri- 
nin başlıca nedeni şu iddiadır: Yalnızca kurulu bir 
düzen herhangi bir zamanda yıkılmakla kalmaz, 
aynı zamanda Hukukun bizatihi kendisi de Meh
di tarafından ortadan kaldırılabilir. Bir başka de
yişle, Sünniliğin Peygamberi Sünnet ile aynı çiz
gideki sosyal mukavelesi yeni bir düzen tarafından 
yok edilebilir.

Dışarıdan bir gözlemci, Şiiliğin karşıtı olarak, 
Sünniliğin ütopyacı bakışının ise Peygamber ve 
O ’nun adil vekillerinin tarihsel yönetimlerine bir 
özrün{apoloji) ardında gizlendiği kanaatine varır. 
Ancak daha az fark edilebilen şey, bu özrün yöne
timin kutsallaştırılmasından ziyade güce dayalı si
yasetin meşruiyetini ortadan kaldırma işlevi gör
düğüdür. Halifelik, ne bir meşruiyet teorisi ne de 
bir devlet modeli sunuyor; ancak hayatın her ala
nının ilahi Hukuk tarafından düzenlendiği ve bir 
insan topluluğunun tümüyle ilahi emirlere bağlı 
olduğu dini bir Ütopya, ideal bir gerçeklik ifade
sidir. Gadamer tarafından son derece zekice ifade 
edildiği gibi, ütopya uzaktan gelen bir anlamlılık
tır. Esas olarak bir hareket projesinden ziyade bu
günün bir eleştirisidir.’ Gerçekleştirilemez bir ide
al olan Peygamber ve vekillerinin Medine’deki 
yönetimlerine bağlılık olarak Sünnilik böylesi bir 
Ütopyayı meydana getirmiştir.

Halifeliğin ütopik doğasına en derinlikli ta
nımlama belki de İbni Haldun’dan geliyor. Ona 
göre halifelik müstesna bir anı, tarihsel hukukun 
sınırlarının dışında bir teokrasiyi temsil ediyor. 
Doğrusu, Gibb’in de açımlamasıyla, ‘insanoğlu şe
riatı takip etmeyeceği için, hayvani dürtülerinin 
etkinliğinin “doğal” ve önlenemez sonucu olarak

boş ve sonu gelmez bir yükseliş ve düşüşler çem
berine mahkumdur.’ İnsanın ‘doğal’(nefsî) konu
mu halifelik değil malikliktir, kurduğu devlet ise 
hukuk devleti değil diktatörlüktür. Tarihi gerçek
likteki inkar edilemez ‘başarı’sma rağmen Muavi- 
ye’nin mülkü, ‘seküler’ güç yönetimi Sünniliğin 
adil halifeliğinin bir parçası olarak görülmez.

Tartışmamıza tekrar dönersek, acaba bu üto
pik ve meta-tarihsel doktrinlerin yıkılması, daha 
doğrusu ‘gayr-ı meşrulaştırılması’ bugünlerde son 
derece ümitsiz bir halde ihtiyacını duyduğumuz 
İslami düşüncenin radikalleşmesini sağlayabilir 
mi, yoksa bu anlam ve amaçtan yoksun Donki- 
şot’ça bir cezalandırma mı olur? Ya da, ikincil me- 
tinler(hilafet ve imamet) üzerinde ihtilaf etmek
ten kaçınıp, bunun yerine Kur’an’ın ahlaki dünya 
görüşünü yorumlamanın entelektüel çabasına mı 
girişmeliyiz? Günümüzde yalnızca geniş fıkıh kül
liyatı lüzumsuz hale gelmekle kalmadı, aynı za
manda Kur’anî metni meşrulaştırıcı okuma biçi
minin kendisi de ciddi bir gözden geçirmeye muh
taç. Acaba devralınan din ve devletin birliği nos
yonu küreselleşen bir insan topluluğu karşısında 
öncelenebilecek mi? Ümmetin, İslam’ın aşkın 
gerçekliğinin mücessem hali şeklindeki gelenek
sel kavranış biçimi ortak bir topluluğa gerçek bir 
İslami bakışın betimlenmesine karşı engel teşkil 
eder mi? Bir diğer konu olarak, acaba biz Müslü- 
manlar birlikte ibadet edemeyeceğimiz ve ortak 
bir inancı paylaşmadığımız kimselerle gücü nasıl 
paylaşacağız? Acaba kısır mezhep çekişmelerini 
bir kenara bırakıp, Adem’in hilafetine ve bütün 
bir insanlığa ait olan Allah’ın yeıyüzündeki hali
feliği emrine taze bir bakış kazandıramaz mıyız? 
İnsanoğlunun kolektif hakları ve sorumlulukları
na böylesi bir ahlaki bakış, insanın durumuna ve 
günümüzde insanlığın yaşadığı kırılmaya bakışın 
odak noktası olabilir mi? Ancak unutmayalım ki, 
bu sorular üzerinde tartışmak için mezhebi bağlı
lıklarımızdan kaynaklanan tarihe ve siyasete ba
kışımızı yenilemeli ve farklı ütopyalarımızın öte
sine geçmeliyiz. Elimizdeki mirasın imkanları ve 
zaafları ne olursa olsun, ‘en iyi topluluk’ arayışı
mız devam etmelidir. ■

N ot: Londra’da yayımlanan aylık îslâm Dergi
sin in  Ekim 2000/21. sayısından tercümedir.
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S O R U Ş T U R M A

BİR “İKTİDAR DİLİ” 
OLUŞTURMAK

Ümran bu sayıdan itibaren “Yeni Bir İslâmî Dil / ‘İktidar Dili’ Oluşturmak” konusu etrafında kap- 
samlı bir tartışma başlatmayı hedefliyor. Konuyla ilgili tartışmanın ilk etabını teşkil edeceğine 
inandığımız bu ‘^soruşturma dosyası**, sonraki sayılarımızda da devam etmeyi arzuladığımız verimli 
tartışmalar için bir zemin oluşturacaktır diye düşünüyoruz.

İslâm’ı hayata hâkim kılma cehdi içindeki Müslüman fikir ve hareket adamlarının katılımını bekle
diğimiz işbu tartışmanın belli bir noktada yoğunlaşması ve müslümanların -en genel manada- ‘‘m uhale' 
fet dillinden “ iktidar diW*ne geçiş sürecine katkıda bulunması duasıyla “diV* ve “modeV* oluşturma 
eksenini vurgulayan bir tek soruya cevap istedik. Aşağıdaki soru, merâmımızı ifade etmekte yetersiz 
kalmış olabilir ya da meramımızı tam anlamıyla dillendirecek kelimeler/kavramlar bulmakta güçlük 
çekmiş olabiliriz; ama en azından bu minvalde sürdürülebilecek bir tartışmanın önünü aralamış olmayı 
umuyoruz:

SO RU
Temelleri daha gerilere götürülebilirse de, 19.yüzyıl ortalarından itibaren İslâm ülkelerinin Batılı 

sömürgecilerin istilalarına maruz kalmaları ve ZO.yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğunun inhitatı 
ile genel anlamda Müslümanların “iktidarlarını” kaybettikleri söylenebilir. İktidarlarını kaybeden 
Müslümanların, o günlerden başlayıp günümüze kadar devam eden “iktidar arayışları**, onların siyasî 
söylemlerini belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu denebilir, “Muhalefet Dili” diye isimlendire- 
bileceğimiz bu söylem, doğası gereği protest, eleştirel, tepkisel, reddiyeci, savunmacı bir üslûp olarak 
ortaya çıktı. İslâmî hareketlerin ve düşünce akımlarının “nehyi ani*l'münker**i öncelemesiyle, bir 
aıılamda “emri bi*l'ma*rûf* geri planda kaldı; böylece Kur’ân’ın sürekli bir arada zikrederek birbiriyle 
atbaşı gitmesi gerektiğini vurguladığı bu iki faaliyetin arası ayrılmış oldu.

İmdi, İslâmî hareketlerin en önemli iktidar alternatifi haline geldiği ve yer yer de iktidar olduğu son 
çeyrek asırda, Müslümanların bir “İktidar Dili” geliştirme ve “ma*rûf* çerçevesinde bir “alternatif 
model** inşâ etme arayışına girdiklerini ve bu konuda çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını görüyoruz.

1) Sizce bu zorluklar nelerdir ve nasıl aşılabilir? Müslümanlar nasıl bir “ilctidar dili” geliştirme
lidir? İnsanlığa sunulabilecek İslâmî bir “model” inşâ etmenin temel parametreleri sizce neler 
olmalıdır?

2) Eğer konuya farklı açıdan yaklaşıyorsanız, sizin görüş ve düşünceleriniz nelerdir?

Yasin A ktay, Abdurrahman Arslan, Mustafa Aydın, M uharrem B alcı, Diİaver Demirağ,
____________Rasid eLGannûşî, Mustafa İslamoğlu, Hayri Kırbaşoğlu, M ustafa Tekin ,

Necm ettin Turinay, Hazma Türkm en, Abdullah Yıldız’ın 
“İslâmî M odelin İnşâsı** ve Bir “İktidar Dili** Geliştirmek konusundaki yazı ve görüşleri

H A Z İR A N  SA Y IM IZ D A ...
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SORUŞTURMA

ŞA R T L A R IN  G E R E K T İR D İĞ İ D EĞ İL, 
V A H YİN  G E T İR D İĞ İ İSLÂ M

Mustafa Aydın

Herhalde İslâm konusundaki en önemli somnlar' 
dan birisi, kendi bağlammda bir îslâm yerine, 
şartların getirdiği bir İslâm ile iç içe oluşumuzdur. 
Çünkü şartlarla paralelleştirilmiş bir îslâm, tarih 
ve toplum üzerine yeterince etkide bulunamayan 
bir Islâm anlayışıyla sonuçlanmaktadır. Biz bunu 
soruda da belirtildiği üzere ister istemez muktedir 
olamayışla değerlendiriyoruz. Ne var ki İslâm için 
etkinsizlik münhasıran, güç eksenli bir iktidar ye
tersizliği anlamına gelmemektedir. Aksine mo- 
dem iktidar öğeleriyle donatnıa çabamıza rağmen 
ortaya çıkan bir yetersizliktir. Yani doğasında var 
kıluırnayan İslâm kendi dışındaki unsurlarla yü
celmem e.k ted ir.

Şüphesiz yüce bir değer olsa da îslâm insanlar 
içindir ve önce bu dünyada vardır. Ancak bu varo
luşun problemli yönü, bir alternatife indirgenmesi
dir. İslâm için vegane alternatif batıldır; bizatihi 
komünizm, kajMializm, liberalizm, ve benzeri sis- 
temier değildir İslâm hak üzere gelmiş, kitabı 
Kur’an da hak olarak vahy edilmiştir. İnsanlara ye- 
îî'tne yc)l gösterici olan İslâm, grupsal içkinleşfirici 
hifhir tema taşımamaktadır. îslâm adı bile yrr, 
ne?r;e, şahıs gibi özel bir nitelemeden uzaktır. Al- 
Lematifhkre yer almak, kendi gerçeğini sinirlanJir- 
mnk kadar, mutlak karşıda bulunmanın olumsuz
luklarına zımnen de olsa katılma anlamına gelir.

Müslümanların İslâm’a taşıdıkları problemler
den birisi, alternatif kabul edilen bir muktedir pa
gan (müşrik) kültüre onun dili ile muhalefet et
meleridir. Çoğulculuk, sivil toplum, demokrasi gi
bi olgu ve kavramlar, ne kadar olumluluk ifade 
ederlerse etsinler, bir başka kültürel dünyanın im
kanlarını taşırlar. Meselâ demokrasi ile sağlanan 
üstünlük, ifade ettiği anlamın olumluluk düzeyi 
ne olursa olsun hiçbir zaman İslâmi etkinlik anla
mı taşımamaktadır.

Somda da belirtildiği üzere “nehy-i anil'mün- 
ker (kötülüğe kar^ı olmak)'\ tek başına “emx4 
bil'inaruf (iyilikten yana olma)^* nın yerini dol- 
duramaz. Elbette bu işin tersi de doğrudur: İyiliği 
hatırlatmak kötülüğün vurgusunu atlamamızı ge

rektirmez, o da ayrıca zikredilmelidir. Kur’an-ı 
Kerim böylesi bir bütünlük ölçeği üzerine kurulu
dur: Maruf ve münker, cennet ve cehennem, 
iman ve inkar... karşılıklı olarak ele alınır.

Buradan da hareketle İslâm’ın etkinliği için 
yapılacak iş, Kurban dilinin (inşası veya güncel- 
leştirilmesinden daha doğru bir ifadeyle) edinil' 
mesidk. Sıradan bir bakış bile Kur’an’ın kendine 
has bir yaklaşımının olduğunu gösterir. Tertipte 
ikinci sırada olan Bakara Suresi Kur’an’ın yol gös
terici olduğu vurgusuyla başlar. Ancak bu yol, ik
tidarı elde etmeyi amaçlayan bir yöntemden çok, 
insanı “din günü”ne hazırlayan bir hidayet yolu
dur. Bunu edinen insan, dünyevi iktidarın bir 
emanet olduğunun bilincine varacaktır. Esasen 
bunun dışında bir iktidarın zorbalıkla bittiğini 
herkes görmektedir. İlk nazil olan Alak Suresi de 
her şeyi Allah adına yapmanın gereği ile başlar; 
yoksa bir atık sudan oluşan insan, deyim yerin
deyse bir atık adam haline gelir.

İslâm’ın etkinliği için baş vurulacak Kur’an di
linin önündeki engeller kısaca; Müslüman’ın 
Kur’an ile yeterince ilgilenmemesine karşılık mu
halif kültür/ iktidar diline fazlaca yatkınlığı olarak 
(izetlenebilir. Açmak gerekirse yine de Kur’an ile 
aşılabilecek bu engeller; insani eğilimlerin parça
lanması ve zihin sürecinin diğerlerinin tamamını 
denetleyecek şekilde öne çıkarılması, beşeri kur- 
gusallığa dayanan bir kavramsallaştırma ve ta
nımlama, Kur’an inceliğini ve derin anlam çeşit
liliğini tek türden ve basitliğe indirgeyen bir yak
laşım sergileme, ve benzeri maddeler olarak sıra
lanabilir.

Sonuç olarak denebilir ki etkin bir İslâm, an
cak vahy (kitap- sünnet) ekseninde ortaya çıka
cak bir İslâm’dır. Şartların durumumuza uyarladı
ğı şekliyle değil, kendi tabiatında alınmasıyla 
mümkün olacaktır. Kur’an, sembolik anlatıma 
dikkat edilen ama somut örnekler üstüne kurulu 
olduğü^öz önünde bulundurulan; organik ve can
lı bütünlüğü içinde Allah’ın sözü olduğu bilinciy
le yapılan bir okuma ile anlaşılacaktır. O zaman 
donandığımız modern kavram ve olguların olum
lu taraflarının bu süreçte yer aldığını ama olum
suzlukların dışarıda kaldığını göreceğiz. (Kurban 
dilinin edinilmesi ile ilgili önemli gördüğümüz 
bazı noktaları inşaallah gelecek sayıdaki yazımız
da açmaya çalışacağız).
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BİR “İKTİDAR DİLİ” OLUŞTURMAK

ESA S OLAN İK T İD A R IN  Y A PISIN I 
D E Ğ İŞT İR M İK

Ali Bulaç

Ondokuz ve özellikle yirminci yüzyıl Müslüman
ların tarihlerinde hiç olmadığı kadar büyük bir 
travmaya uğradıkları zaman dilimi oldu. Onye- 
dinci yüzyılın sonlarına doğru Avrupa karşısında 
güçsüz düştüklerini anlayan Müslümanlar üst üste 
askeri yenilgilere uğradılar. Avrupa ve Rusya'ya 
topraklarım kaptırdılar. İş, sadece askeri yenilgi 
ve toprak kayıplarıyla sınırlı kalsaydı yine de hem 
anlaşılabilir hem de tahammül edilebilir bir tara- 
fı olurdu. Ama kısa süre sonra bir İslam devleti ve 
Darü’l'İslam olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 
iktidar seçkinleri, özellikle askeri ve sivil bürokra
si yüzyıllardır bağlı oldukları paradigmadan da 
şüphe duymaya başladılar. Bu şüphe kendisi ile 
beraber bir özgüvensizlik meydana getirdi. Ondo- 
kuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra Yeni Os
manlıcılar adı da verilen ilk İslamcı nesil (1856- 
1924) devletin yeniden yapılandırılması tezi ile 
ortaya çıktı ve tekrar İslamiyet'i referans gösterdi. 
Ancak kültürü özü ve formuyla, idareyi ana felse
fesi ve kurumlarıyla tepeden tırnağa değiştirmeyi 
kafasına koyan Osmanlı iktidar seçkinleri İslam 
cıların sesine kulak asmadı.

Yirminci yüzyıl bütün İslam dünyası için ve 
peşpeşe gelen büyük felaketlerin zaman dilimi ol
du. İslam dünyasının yüzde 80 'i sömürge olurken, 
sömürge olmayan üllceler(Tüfkîy^“İran ve Afga- 
nistan) bir tür kendi kendilerini sömürgeleştirme 
yoluna gittiler. Bu dönemde sadece İslam toprak
ları elden gitmekle kalmadı, aynı zamanda Müslü
man zihin ve ruh dünyası üzerinde de ilhamını ve 
kaynağını Avrupa kalkınmasından alan ağır bir 
baskı kurulmuş oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra sömürgelerin son bulması hiçbir zainan ger
çek bağımsızlığı getirmeye yetmedi. Tam aksine 
sömürgeleri terk eden sömürgeciler geriye kendi
lerini çok daha iyi temsil edecek ve gönüllü ola
rak onların programlarını uygulayacak yerli ikti- 

-<k^ êçkinleri bıraktılar. Aslında-sömürgecilik ile-

sedilmek istendi. Genel bir kanaat olarak geri ka 
lışımızın sebepleri İslam'da arandı ve kim İslami
yet'te bir hayat damarı bulduğunu öne sürecek 
olursa açıkça veya zımnen suçlu ilan edildi. Bu 
dönemde Müslümanların maruz kaldıkları sıkıntı
lar, işkenceler onların toplumsal hayatın dışına 
veya en hafif deyimiyle kenarına itilmelerine se
bep oldu. Bu psikolojik dünyada Müslümanlar is
ter istemez kendilerini savunma pozisyonuna ge
çeceklerdi. Çünkü sadece inandıkları ve tarih bo
yunca yücelttikleri değerleri değil, insanın en te
mel hak ve özgürlükleri arasında yer alan ve onun 
var oluşunu mümkün kılan ibadetleri bile aşağıla
nır oldu. Merkezde yer almak, iktidar dolaşımına 
katılmak, aydın zümreden sayılmak, hatta normal 
iş hayatında belli bir başarı kazanmak için dahi 
kişinin Müslümanlığından uzaklaşması, dini ile 
kişiliği arasında büyük mesafeler açması istendi. 
Toplumsal kültüre paralel olarak kişilik de parça
landı. Ancak şüphesiz halkın geneli bu konsepte 
her zaman rıza göstermedi, hatta tam aksine tep
ki gösterdi, her şeye rağmen inancını korumaya 
çalışan halk, aydının politik iktidarların desteğiy
le ona sunduğu kültürü öldürücü buldu. Çocuğu
nu, özellikle kızlarını okula vermek istemedi. Eği
tim Müslüman halk için çocuğunu ebediyen kay
betmenin eritici bir kazan olarak telakki edildi. 
Bu da doğal olarak Müslüman halkın kendi üstü
ne kapanmasına, iç dünyasında kendine ait kapa
lı bir dünya kurmasına sebep oldu. Eğer bu anlat
tığımız zaman dilimi içerisinde Müslüman halk 
hep tepkili olduysa, doğru yanlış, iyi kötü her ge 
lişmeye karşı reaksiyoner davrandıysa kendini sü
rekli bir nefsi müdafaa halinde görmesi ve dış 
dünyayı kendisine karşı saldırgan bir tutum çerçe
vesinde algılaması dolayısıyladır. Bu durumun 
İkinci İslamcı neslin (1947-1997) tarih sahnesine 
çıkışına kadar etkili oldu^mu hattr; bu ne' '̂in 
yaşadığı politik, sosyal ve uluslar arası tecrübelere 
parnlel olarak devam eniğini söyleyebiliriz. İkinci 
neslin tciTiel karakterisiiiii rir ropluınunun 
ürünü olarak orrnyn çıkmasıdır. 1950'ii şpiDhırda 
toprağından kopup büyük kenLİcıc goç yoluyla 
gelmek zorunda kalan insanlar büyük kentlere 

-kendilerin i- de  berpbi :' irdiler. Kıra ait .''■zellik-
sömürgecilik sonrası arasında mahiyet açısından 
her hangi bir fark yoktu. İslam, toplumsal ve ka
musal hayattan insanların şahsi vicdanlarına hap

ler yannıda 200 yılın ağır baskılan altında oluş
muş reaksivoner, dışa Vappb psikolojilerini ve tu
tumlarını da bir sü ê muhafaza ettiler. Göçün ve
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Müslümanlar dünyanın bir çok bölgesinde 
ya iktidar oldular ya da iktidara çok yaklaş
tılar. Ama iktidarın yapısını ve modern ta- 
biatini değiştirme başarısını gösteremedi" 
1er.

kentin bu yeni insanları şehirde çoğaldıkça, har
manlandıkça, çeşitli eksenler üzerinde ve şemsi
yeler altında gruplar halinde kente yerleştikçe, 
nefsi müdafaaya dayalı ruhsal durumdan, katılıma 
dayalı pozisyonlar almaya başladılar. Hiç kuşkusuz 
hem başlangıcında hem iktidar dağılımında mo
dem kent onlara ait değildi. İnandıkları değerleri 
referans alarak da kurulmamıştı. Ancak artık bu 
kentte yaşıyorlardı. Ya Neron gibi kenti yakıp 
tahrip edeceklerdi -ki Mısırlı Müslümanlar önce 
kenti tekfir ettiler, sonra kent dışına hicret etti
ler- ya da kente 
uyum sağlayıp za
man içinde onu 
kendi değerler 
manzumelerine gö
re dönüştürecekler
di. Açık olan şuydu 
ki, ne teslimiyet ne 
red kendi başına 
bir çözüm olamaz
dı. Bu durumda kentin içine girip, onu müteal 
olandan hareketle dönüştürüp modem yapılarını 
"aşmak" gerekirdi. Fakat bu kente bir altematif 
geliştirmek, tarihte Müslümanların bir kentin 
karşısında veya yakınında ikiz kent kurmak anla
mına gelmiyordu. Kent hayatının niteliğine, kali
tesine müdahale etmeyi gerekli kılıyordu. Bu açı
dan Müslüman-lar' ın neredeyse eş zamanlı olarak 
bütün İslam dünyasında olduğu gibi 1980'lerden 
itibaren Türkiye'de de model arayışlarına girişme
leri ve entelektüel hayatta gündem teşkil etmele
ri tesadüfi değildir. Ki bu tarih ikinci göç dalgası
nın kente ulaştığı ve göçün küçük kentlerden bü
yük kentlere doğru istikamet takip etmeğe başla
dığı zaman dilimine rastlar. Şu önemli noktanın 
altını çizmekte yarar var: Türkiye ve İslam dünya
sı batının üç değişme tarihini aynı zaman dilimi
ne sıkıştırarak yaşama gibi olağanüstü bir tecrübe 
göstermiştir ve elan göstermeye devam etmekte
dir. Bunun hiçbir şekilde atlanmaması gerekir. 
Mesela batıda "post-modern zamanlar"a geçilen 
bütün ülkelerde bu zamandan öncesinde rastla
nan "modern dönem"dir. Belki "modern" ve 
"post-modern" dönem batıda bir arada yaşamak
tadır. Hatta gelişme evreleri farklı olsa da, arala
rında tarihi ve mantıksal bir bağ ve tutarlılık bu
lunmaktadır. Ancak hiçbir batı ülkesinde "pre-

modern dönem"e rastlamak artık mümkün değil
dir. Bu gün İslam dünyası yatay ve dikey değişim 
süreçleri ile her üç dönemi bir arada yaşamakta
dır. Bu kendine özgü bir tür çoğulculuk olmak ya
nında, aslında bu dünyanın değişime ne kadar 
yatkın ve bir ölçüde ruhsal bakımdan kolayca ha
zır hale gelebileceğini de gösteren ilginç bir du
rumdur. Muhalefet dili iktidar arayışına paralel 
gelişir. İslam sadece mevcut politik, sosyal ve kül
türel ka lıplara değil, bu kalıpları mümkün kılan 
en temelde ki paradigmanın kendisine de eleştirel

bir gözle bakmak 
durumunda oldu 
ğundan muhalefeti 
iktidara öncelemiş- 
tir. Bu büyük bir 
hata olmuştur; ben 
bunu İkinci İslamcı 
neslin liderlerinin 
büyük ölçüde ule
ma geleneğinden 

gelmemelerine ve mühendis bir zihin yapısına sa
hip olmalarına bağlıyorum. İkinci İslamcı nesil 
bütün zihni ve politik mesaisini iktidara endeks- 
lediği ve muhalefeti iktidara ulaşmanın bir yolu 
olarak kabullendiği için büyük yanılgılara düştü. 
Belki bir yandan iktidar ve iktidarın dayanağını 
meydana getiren yapılarla ilgili uğraşılar verilir
ken modern paradigmanın dışına çıkıp evrensel 
ve küresel bir muhalefet dili geliştirmek de gerek
liydi. Müslümanlar dünyanın bir çok bölgesinde 
ya iktidar oldular ya da iktidara çok yaklaştılar. 
Ama iktidarın yapısını ve modern tabiatını değiş
tirme başarısını gösteremediler. Çünkü iktidarın 
kendisini ve tabiatını bir muhalefet ve itiraz dili 
çerçevesinde sorgulamamışlardır. Bundan sora 
daha iyi şeyler bekleyebiliriz.

B İR “ÖZGÜVEN  D İL İ” G E L İŞT İR M E K

Hikmet Demir

İslami söylemlerin, İslam dünyasının modernlikle 
karşılaşmasından bu yana bir muhalefet dili içeri
sinde belirlendiği doğrudur. Öncelikle bu karşı
laşmanın ciddi her meydan okuma olarak İslam 
dünyasının tüm siyasal, sosyal, kültürel vs. alanla-
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İslami söylem kendi paradigmasının içinde 
konuşarak, kurucu bir özne olarak bir yan
dan analitik bakış açısını geliştirirken, di
ğer yandan inşai bir dil kullanmak duru
mundadır.

nnda hem dışarıya hem de kendisine bakışında 
bir dönüşümü işaretlediğini belirtmek gerekir. Bu 
dönüşüm, Osmanlı’da eski hakimiyet günlerine 
geliştirilen farklı bir bakış açısını ortaya çıkarır- 
ken, aslında “geri kaldığı” düşüncesiyle karşılaşan 
bir toplumun yeni bir tarih kurma ve geçmişi tek' 
rar okumaya yöneldiğinin de işaretleridir. İşte 
tam da bu noktada “geri kalma” söylemi ve daha 
sonra bununla bağlantılı olarak İslam’ın terakkiye 
mani olup olmadığı tartışması, bugüne gelinceye 
kadar İslami söylemlerin bilinçaltındaki ana ön
cülleri oluşturmuş- 
tur. Bu, fıkıhtan 
hadise, tarihten 
sosyolojiye kadar 
tüm okuma ve tar- 
tışmalarda dikkati 
çeken temel bir 
noktadır. Buradaki 
“ileri”nin dogmatik 
ve kartpostal batı
cılığını (westernization) içermesi ve en önemlisi 
“gücü merkezi alması”, muhalefet dilini her sefe
rinde pekiştiren bir anti-eleştirelliği hep içinde 
barındırmaktadır.

Bu perspektiften açılan tarih okuması, kendi 
geleceğini mucizevi ve mesihi söylemlerle inşa et
mekte, kendi sorumluluğu ve edimlerini muhay
yel bir geleceğe erteleyerek “bekleme” parantezi 
içine girmekte. Peygamberlerin “beşerüstü” ko
numlarını belirleyici kılarak, eleştirmesine rağ
men dogmatik bir dinsellikte diğer ideolojilerle 

“fitlenm ektedir. İslam’ın temel nasslarının “beşe- 
rüştü” parantezinden okunması ise, insanı tarihe 
sokmanın asgari düzeyini “evliya” olarak belirle
mekte; böylece mitolojik bir anlatım kurmakta
dır.

Bugün global ölçekte yaşanan gelişmeler, kü
resel aktörlerin dünyaya “insancıl” bir teklif geti
remedikleri gerçeğini yeniden ve bir kez daha or
taya çıkarmıştır. Bu, bundan sonra üretilecek olan 
İslami söylemleri bir proje olarak anlamlı ve 
önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda İslami 
söylemlerin yaşanan gelişmeler karşısında eskisi- 
ne oranla ciddi dönüşüm yaşaması gerekmektedir.

miklerinin her an farkında olmalıdır.
Öncelikle İslami söylemler, yenilgi psikoloji

siyle hareket etmeden bir “özgüven dil”i geliştir
mek durumundadırlar. Bilinmelidir ki bu, psiko
lojik bir sorundur. Bununla yenilgi psikolojisinin 
toplumsal tekabüliyetinin hiç olmadığını söyle
meye çalışmıyoruz. Ancak bu psiko-patolojik bir 
nitelik kazandığında “özgüven dili” geliştirmenin 
imkanlarının büyük oranda zayıflayacağını da 
unutmamak gerekmektedir. Oliver Roy’un Ba- 
tı’nın temennilerini dillendirdiği kurgu tez, “sos

yolojik gerçeklik” 
kavramının açtığı 
meşruiyet imkanları 
içerisinde ilerler
ken, İslami söylem
ler bu kurgunun 
alanına sıkışarak 
kendilerini ifade et-

-------------------------------------  meyi, imkanlarının
yegane sınırı olarak 

görmektedirler. Böylece bir dönem tipik sağın 
içinden konuşan İslami söylem, bugün geldiği 
noktada “sol” yorumu ile bir başka özgüvensizlik 
içinde görünmektedir.

Buna bağlı olarak İslami söylem kendi para
digmasının içinde konuşarak, “kendi”ne oryanta
listçe ve turistik bakan metin ve tartışmaların be
lirlediği alana sıkışmamalıdır. Kurucu bir özne 
olarak bir yandan analitik bakış açısını geliştirir
ken, diğer yandan inşai bir dil kullanmak duru
mundadır. Bu çerçevede üretimlerinin tümünün 
tarihi ve aktüel sağlamasını yaparak düşünce ev
renini inşa etmelidir. Böylece “gözü dışarıda” ol
madan, kendi imkanları ve enstrümanları ile 
ürettiklerinin global ölçekte bir teklif getireceği 
bilinciyle “kendi” olarak konuşabilecektir.

GELEN EĞİ GELECEĞE TA ŞIM A K

Numan Kurtulmuş

Müslümanların kurduğu ve küresel ölçekte etkin 
kılmayı başardıkları son medeniyet olan Osmanlı

Şüphesiz bu yaşanan olaylardan ve geçmiş dene
yimlerden bağımsız olamayacaktır. Fakat bilhassa 
kendi ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi dina-

uygarlığının çözülme süreciyle birlikte esasen 
müslüman dünyası bir ‘yeni kimlik’ arayışına gir
di. Batı uygarlığı karşısında yejıilgi'sini Mısır’ın
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İngilizler tarafından işgali ile somut olarak algıla- 
maya başlayan müslümanlar, aslında çoğu reaksi- 
yoner olan farklı yorumları ve arayışları ortaya 
koydular. Bir kısmı, Batı’nın hem değerlerini hem 
de bu değerler üzerinde geliştirdiği toplumsal, si
yasal, fikri, ekonomik ve teknolojik sonuçlarını 
sorgulamaksızın rehber olarak kabul etti. Diğer 
bazıları ise, Batı uygarlığının temel değerlerini 
sorgulamakla birlikte, özellikle fen ve teknoloji 
alanındaki başarılarının aslında İslâm’ın kaynak- 
larmda da var oldu-

Genel olarak İslam dünyasında, özellikle 
de Türkiye’de islami hassasiyetleri yüksek 
kesimlerin bir iktidar dili oluşturamaması  ̂
nın en önemli nedenlerinden birisi söz ko
nusu bu ‘yenilgi prikolojisi’dir.

ğunu öne süren 
özür dilemeci bir 
uslubu benimsedi.
Bir başka yönelim 
ise, müslümanların 
yenilgisinin müslü- 
man dünyasının ta
rihsel yanlışların-
dan kaynaklandığını iddia ederek 14 asırlık İslam 
tarihini tüm gelenek ve uygulamaları ile nerede 
ise tamamen reddeden bir aıılayışı ortaya koydu.

Müslüman dünyasının son 150 yıllık dönemi
ni etkileyen fikri, siyasi ve entellektüel tartışma
larda var olan bu ‘yenilgi psikolojisi’nin derin et
kileri, ne yazık ki halen de varlığını sürdürmekte
dir. Hatta denebilir ki, geçmişte sanayi devrimi- 
nin oluşturduğu büyük dalganın altında kalan 
müslüman dünyası, şimdilerde yüksek teknoloji
lerin, küreselleşme süreçlerinin ve soğuk savaş 
sonrası gelişmelerin oluşturduğu sanayi ötesi dö
nemin siyasal, ekonomik ve kültürel yeni ve daha 
güçlü dalgasının altında ezilerek daha büyük bir 
çaresizliği yaşamaktadır. Son yıllardaki gelişmeler 
ve özellikle A BD ’nin Irak’a karşı gerçekleştirdiği 
operasyonlar gibi mevcut uygarlığın ‘güç gösteri
leri’ müslüman dünyasında yaşanmakta olan ye
nilgi psikolojisine ilave olarak bir ‘kuşatılmışlık 
psikolojisi’ni de körüklemektedir.

Genel olarak İslam dünyasında, özellikle de İs
lam dünyasının Batı uygarlığı ile en yakın temas 
içinde olan ülkesi Türkiye’de islami hassasiyetleri 
yüksek kesimlerinin bir iktidar dili oluşturama- 
masının en önemli nedenlerinden birisi söz konu
su bu ‘yenilgi prikolojisi’dir. Özellikle, ekonomik 
ve siyasal elitlerin yıllardır süregelen aşağılayıcı 
tavırları ile beslenen toplumun ‘ikinci sınıf va
tandaşları, ‘zencileri’ olma rolü yıllar boyunca ne

yazık ki, müslümanlık hassasiyetleri yüksek ke
simlerince benimsenmiş görünüyor. Bu rolün 
(mazlum psikolojisinin) politik anlamda mevcut 
ekonomik ve siyasal yapıya tepki duyanların (pro
test oyları) desteğini kolaylıkla sağlayacağına 
olan inanç bu kesimlerin aslında bu ikinci sınıf 
rolü rahat benimsemelerine katkıda bulunmuştur. 
Bundan dolayı islami hassasiyetleri yüksek insan
lar ülkenin bütün sorunlarını sahiplenecek, ‘bu 
ülkenin esas unsuru biziz’ anlayışını pratik bir top-

_________________________ lumsal tutum ve
davranış şekline 
dönüştürem em iş
lerdir.

Bir iktidar dili 
oluşturulam am a- 
sında diğer bir 
önemli faktör de il- 

fikri ‘gelemi ve
nek’ten kopuşun yaşanmış olmasıdır. Öte yandan, 
12 Eylül 1980 sonrasında da Türk siyasetinin sos
yolojik olarak var olan partilerinin kapatılması, 
ardından yıllarca ‘depolitizasyon’ ve ‘kültürsüzleş- 
tirme’ politikalarının etkin bir şekilde sürdürül
mesi ‘siyasi gelenekler’in dağılmasına yol açmış
tır. Ülkemizde ‘bağımsızlar hareketinden’ bu yana 
34 yıldır farklı şekillerde varlığını sürdüren islami 
duyarlılığı yüksek insanların siyasal serüveni de 
aynı sorunla karşı karşıya kalmıştır. 28 Şubat ola
yından sonra RP’nin iktidardan uzaklaştırılması 
ile birlikte muhalefet örgütlenmesinde oldukça 
başarılı olan bu kadronun ‘iktidar ilişkilerinde’ 
nasıl muktedir olabileceği tartışması gündeme 
gelmiştir. Bu hareket içerisinden bir grup söz ko
nusu geleneğin artık sürdürülemez olduğu fikrin
den hareketle yeni bir siyasi oluşumu ortaya koy
muşlardır. Bu tartışmanın bir diğer ucunu ise, de
ğişen siyasal ve toplumsal şartlara rağmen hiç bir 
şeyin değişmediği anlayışı ile içe kapanmayı tem
sil eden bir tavır oluşturmaktadır. Bu tavır daha 
çok sadece bu geleneğin başarılı geçmişini refe
rans olarak benimsemektedir. Ancak, bu başarılı 
geçmişi parlak bir gelecek umudu ile bütünleştire
bilmek gerekir. Yani, ‘geleneği geleceğe taşıya
cak’ bir güçlü iradenin ortaya konulması zaruri
dir. Bu yapılabildiği takdirde Türk siyasi hayatı
nın bu büyük tecrübesinden siyasal anlamda muk
tedir bir dil üretilebilir.
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Başarılı geçmişi, parlak bir gelecek umudu 
ile bütünleştirebilmek, yani ‘geleneği gele
ceğe taşıyacak’ bir güçlü irade ortaya koy
mak zaruridir. Bu yapılabildiği takdirde si
yasal anlamda muktedir bir dil üretilebilir.

Bir iktidar dili oluşturabilmenin bir başka ko
şulu da yaşamakta olduğumuz küresel değişim sü
recini iyi anlayabilmektir. Yeni yüzyıl değişim ve 
dönüşümün her alanda en canlı şekilde yaşanaca
ğı, global anlamda yeni güç denklemlerinin orta
ya çıkacağı son derece devingen bir dönem ola
caktır. Kuşkusuz bu başdöndürücü süreçlerde du
rağan olan, statükoyu korumaya çalışan, değişime 
kapalı olan ulusların ve siyasal fikirlerin ayakta 
kalma şansı yoktur. Öte yandan, ‘değişim’in cazi
besine kapılıp ne- ________________________
yin niçin farklılaştı
ğını anlamak yerine 
ilkesi ve yönü belli 
olmayan bir farklı
laşmayı marifet say
manın da değişen 
dünyanın basit bir 
figüranı olmaktan
öte bir anlam taşımayacağı açıktır. Bu anlamda, 
Türkiye’de yaşadığımız siyasi pratik, düyanın ve 
siyasetin değişen şartlarını bilmeyi, iyi analiz ede
bilmeyi ve değişimi yönlendirebilen bir üstün ira
deyi ortaya koyabilmeyi gerektirmektedir.

Bu ülkede muktedir bir siyasal üslubu ortaya 
koyabilmenin bir diğer hayati koşulu da, bilgi ve 
ahlaka dayalı siyaset tarzını gerçekleştirmek ve 
kurumsallaştırabilmektir. Daha çok kısa vadeli çı
karlar ve pragmatik eğilimler ve alışkanlıklar üze
rine bina edilmiş olan Türkiye’deki siyasal pratik 
bir nevi ‘kasaba politikası’ anlayışı ile icra edil
mektedir. Böylesi bir politik ortamda bilgiyi, irfa
nı, hikmeti ve ahlakı hayatın rehberi kabul et
mek, islami hassasiyeti yüksek insanlara esasen 
büyük bir avantaj sağlamalıdır. Bütün bu temel is
lami niteliklerle kuşanmış olan bir siyasi irade ise 
zaten toplumun büyük çoğunluğunca benimsene- 
bilecek bir iktidar dilini ortaya koyacaktır.

Bir başka önemli husus ise, fikri sürekliliği 
sağlayabilmektir. Çünkü, bilüımektedir ki suyun 
deliciliği gücünde değil sürekliliğindedir.

Özellikle çok partili hayata geçildikten sonra 
bu ülkede uygulanagelen ayrımcı politikaların ve 
söylemlerin tuzağına düşmeden bütünü kuşatıcı 
ama kendi fikri renginden de taviz vermeyen bir

rik ayrımların bu ülkeye hiç bir olumlu katkısı ol
madığı çok acı tecrübelerle anlaşılmıştır. Bu kate
gorik ayrımlara düşmeden, bu ülke insanının en 
büyük ortak paydası olan müslümanlık değerleri
ni toplumun çimentosu olarak gören, milli direnç 
ve hamle ruhuna sahip insanları ve imkanları bir 
araya getirecek ‘insangücü konsolidasyonu’ pes- 
pektifine sahip olunmahdır.

Günümüzde müslüman dünyasının yaşamakta 
oldukları problemler halen Osmanlı devletinin

________________________  tasfiye sürecinin
devam ettiğini gös- 
temektedir. Müslü
man dünyasının 
‘amiral gemisi’ 
Türkiye’dir ve bu 
geminin doğal 
kaptanı ise milletin 
kültür ve medeni

yet değerlerini beninmeyen, bu ülkenin tarihsel 
birikimleri, mevcut imkan ve potansiyellerinin 
farkında olan şuurlu insanlardır.

Özellikle soğuk savaş sonrası ve 11 Eylül son
rası gelişen küresel güç denklemlerinde Türki
ye’nin önüne tarihi bir fırsat geldiğini düşünüyo
rum. Bu noktada, yazının girişinde ifade ettiğimiz 
yeni bir kimlik arayışını da karşılayacak bir imka
nın ortaya çıktığı kanaatindeyim. Eğer, aşağıda 
ifade edilen üç hususu müslümanlık hassasiyetleri 
yüksek siyasal irade bir bütünlük içerisinde pota
sında eritebilirse hem kendini muktedir kılacak 
bir yol haritasına kavuşmuş olacak hem de bu ül
keyi güçlü bir geleceğe taşıyacaktır. ı __

- Bu milletin kültür ve medeniyet değerlerüıe 
ve maneviyatına sahip çıkmak.

- Bu ülkenin milli insiyatiflerini önemsemek; 
yani ayaklarını Anadolu toprakları ve rüh kökle
ri üzerine basmak.

- Bizim medeniyetimizin temel değerlerinden 
olan, insanlığın da ortak kazanımları haline gel
miş din, vicdan, fikir, ibadet, örgütlenme özgür
lükleri, insan hakları, yönetim ve karar süreçleri
ne katılma ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel 
değerleri benimsemek.

dil muktedir siyasal üslubun gereklerindendir. 
Yıllarca suni bir şekilde oluşturulan sağcı-solcu, 
gerici-ilerici, alevi-sünni, dinci-laik gilbi katego-

Bu değerler üzerinde oluşturulacak yeni kimlik 
Batı uygarlığı karşısında yönünü şaşırmış insanla
rımıza yeni bir yön vererek, milletle siyasal irade
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nin barışmasını sağlayarak bu ülkenin yeniden 
büyük bir ülke olmasının önünü açacaktır. Ayrı- 
ca, müslümanlık değerleri ile barışmış bir Türkiye 
hem Batıya karşı yol göstericilik hem de müslü- 
man dünyasında öncülük görevini de başarı ile 
yerine getirecektir.

‘^GELECEK’’ D EĞ İL, “ŞİM D İ’» Ü ZERİN E 
D Ü ŞÜ N M ELİYİZ 

Murat Mergen

Soruşturma dosyasında temellendirilen soruların 
yanlış bir paradigmatik kurgudan hareket ettiği 
kanaatindeyim. Öncelikle son peygamber Mu- 
hammed(asv) ile birlikte insanlığın önceki nesil
le ilintisi farklı bir okumaya tabi tutulacak bir
bağlantı içindedir. _________________________
Bilindiği gibi Mu- 
hammed (asv) ön
cesi nübüvvet İb
rahim (as)’e kadar 
İsrailoğulları tarihi 
gibidir. İsrailoğul- 
larına gönderilen 
peygamberler Yu-
suf(as), Musa(as), Davud(as), Süleyman(as) başta 
olmak üzere kral-vezir-bürokrat kabilindendi. Is- 
railoğulları Allah ile misaklaşmış, kral talep et
miş, onun yolunda savaşmak istemiş ve dualarına 
icabet edilmiş bir kavim olarak öne çıkarlar. İkti
dar olmak istemiş olmaları nedeniyle Kur’an on
ları “Kıyamet’e beş kala” yeryüzüne gelecek Müs- 
lümanlara ibret mânâsında zikretmiştir. Diğer 
yandan İsa(as) da “Tanrı’nın seçilmiş milleti” id
diasındaki İsrailoğullarını uyarmak için gönderil
miş bir iman/riyazet/ahlâk müjdecisi iken tahrife 
uğramış ve ruhbanlığa araç edilmişti. Fatiha sûre
si 7. âyeti Yahudileşme ve Hristiyanlaşma tehdidi 
altında kalan Müslümanları uyarır. Bu çerçevede 
Muhammed(asv) ile birlikte “iktidar” söyleminin 
de “ruhban” çekilişin de nesh edildiği ifade edil
melidir. Emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker, 
iktidar mantığının aygıtı olmadığı gibi, ruhbanî- 
işrâkî bir cemiyet-dışılığın iç disiplin metoduda 
değildir. Keza İslâm Muhammed(asv)’den beridir

Bu nedenle gelecek yüzyılı, olmadı bir da
haki yüzyılı “İslâm’ın İktidarı - İslâm’ın be
lirleyiciliği” söylemleriyle değerlendirenler 
yanılsama içindedir. Kur’an, Müslümanla
rın iktidar (olma) kitabı değildir.

ne bir muhalefet(devrim) teorisi ve ne de iktisa
dı/ sosyal/ siyasi bir düzen modellemesi olmamış
tır. İslâm’ın ideoloji, hukuk sistemi, iktisat kura
mı, bilim teorisi, ebced şifresi olmadığı muhak
kaktır. Nitekim Muhammed(asv) de cemiyeti
ni/medeniyetini bir devlet, düzen, ekonomik 
strüktür, teknoloji, fütürizm haline getirmemişti. 
Muhammed(asv)’den sonra ortaya çıkan yapılar 
tamamen sosyal, siyasal, ekonomik güçler denge
siyle ilintilidir. Kanaatimize göre Muhammed 
(asv)’in irtihali ile birlikte İslam tamamlanmıştır. 
Bu meyanda Ebubekir, Ömer, Osman, Ali ve Mu- 
aviye (ra-ecmain)’nin modelleri artık İslam’ı 
temsil etmez. Tam tersine bu modeller hanedan- 
aşiret-kabile-millet-sistemlerinin Din-lslam’da 
meşruiyet arayışlarını ifade eder. Emevi, Abbasi, 
Selçuklu, Osmanlı zinciri üzerinde “İslam Mede
niyeti” tasavvuru geliştiren zevatın Osmanlı’nın

________________________  yıkılışını “ İslâmî
modelin zevali” 
şeklinde değerlen
dirilmesi mukadder 
olacaktı ve öyle de 
olmuştur. Bu ne
denle gelecek yüzyı
lı, olmadı bir daha
ki yüzyılı “İslâm’ın 

İktidarı - İslâm’ın belirleyiciliği” söylemleriyle de
ğerlendirenler yanılsama içindedir. Kur’an, Müs
lümanların iktidar (olma) kitabı değildir; O bir 
ahlak kitabıdır. Emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l 
münker de bir ahlâk ilkesidir. Daha da ileri gidi
lerek söylenebilir ki; “Din de zorlama yoktur” 
(Bakara 256) gereğince dini emirler ahlâkidir. Bu 
ahlak üzre yaşamayı şiar edinen bir topluluk doğar 
ise ahlâki tercihlerine uyan bir içtimai modeli iç
tihat ederek tatbike koyarlar. Sorunun ikinci ha
tası da bu noktadadır. Müslümanların cehdleri- 
nin, İslâm iktidarına varmasını beklemek abestir. 
Önceki hadisçiler “meydana gelmemiş bir hadise 
hakkında hüküm ve fetva vermezler”di (İçtihat 
Tartışması, Pınar yay, 1987:72). Sahabilerin de 
‘Medine’ modeli için Müslüman olmadıkları ve 
Medine’ye varmadan bir ‘Medine’ teorisi üzerine 
çalışmadıkları şimdi hatırlanmalıdır. Müslüman
ların ‘gelecek’ üzerine değil ‘şimdi’ üzerine tefek
kür etmeleri halleri hakkında ilm talep etmeleri
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ve ahlâkî esaslı bir silm için içtihat etmeleri ön
celiklidir. Bunun dışında yeryüzünde yaşayan 
her toplum için İslam bir hayat kaynağı olacak, 
iktidar olan her kavm/ hanedan/ ulus iktidarının 
meşruiyetini dinden alarak ömrünü uzatacak ya 
da arzda bozguna saparak helâk vaktini bekleye
cektir.

Bir hareket kendi kullandığı dilden emin 
değilse iktidar olması da mümkün değildir. 
İslâm âlemi itiraf etmese bile kavramların
dan "itikadından İslâm’ın yeterli oluşun
dan- şüphe etti.

D İLİN  İK T İD A R I

Kâ r̂nı Sağlam

İslâm’ın iktidar alternatifi olduğu günümüzde, 
müslümanların / İslâmî hareketlerin buna hazır 
olmadığını görüyoruz. Bu garabetin künhüne va
kıf olup İslâmî hareketlerin açmazlarını da göre
bilme şansını elde edebiliriz. İslâm’la müslüman-
1ar / İslâmî hare- --------------------------------------
ketler arasındaki 
boşluğu, farklılığı 
ve mesafeyi keşfet
mek bu tenakuzun 
farkına varmak 
problemin çözü
münde yol göstere
bilir.

Bu yönü ile kullanılan dilin ehemmiyetini de 
idrak etmeliyiz. Dil / kavram; itikadımızın, düşün
cemizin zihin yapımızın, geri beslenmemizin... 
şekillenişidir.

İktidar ilkeler doğrultusunda mı şekillenecek 
yoksa ilkeler siyasi iktidara kalkan ve payanda mı 
olacak?

Tarih boyunca -asrı saadeti dışarda tutarsak- 
ilkeler iktidarı meşrulaştırma aracı olarak kullanı- 
lagelmiştir. Siyasetin esnekliği, İslâm adına siyasi 
erki ellerinde bulunduranların gerçek güç sahibi 
olmayışları ilkeleri meşrulaştırma aracı olarak 
kullanma tehlikesini artırıyor. Geçmişimize bu 
zaviyeden bakıp bazı mülahazalarda bulunmak 
faydadan hali değildir.

İslâmî hareketlerin ne olduğu hususu açıklığa 
kavuşmadıkça buna Jbina -edilen hükümlerin de 
muğlaklığı devam edecektir. İslâmî hareketlerin 
ne olduğunu anlamak için müslümanların kayıp
larına bakmamız lazım gelir. Eğer kayıpları sadece

iktidar kabul edersek o zaman İslâmî hareketleri 
de iktidara endeksli, gözü iktidardan başka bir şey 
görmeyen bir anlayış olarak algılarız. İslâmî hare
ketler, İslâm  anlayışmın bütününü  hesaba kata
rak hatt-ı hareket çizen temayüllerdir. Tabii ki en 
büyük kayıp siyasi erk olduğu için onu fazla öne 
çıkarmaları gerekir. Bunda da yadırganacak bir 
durum yoktur.

Bugün önümüze sürülen anlayışların kahir ek
seriyeti yenilgi psikolojisinin yansımasıdır. Bu ye
nilgi önce dilde -kavramlarda- başlamış, daha 
sonra zihnimize ve hayat biçimimize sirayet et
miştir. Kendi dilini, kendi kavramlarını, kendi 
naslarından, kendi metinlerinden çıkararak kul
lanamayan bir anlayışın iktidar dili kullanması 
yahut gerçek manada iktidar olması mümkün de
ğildir.

İslâm dünyası muktedirliğini kaybettiği yıllar-
________________________  da gayret göstererek

bunu elde etmesi 
gerektirdiği zaman 
bu gayreti göster- 
meyip dili ile -  kav
ramlarıyla oynaya
rak kendine yeni bir 

________________________  yaşama alanı sağla
yacağını sanmış, 

böylece kendi eli ile bir kavram kargaşasını çıkar
mıştır. Kavramları değiştirerek yeni anlamlar yük
lersek dünyanın bu yeni yükletilen kavramları bi
zim gibi anlayacağını ve bize hoş bakılacağını san
dık. Bununla da yeni bir sayfa açacağımızı kabul 
ettik. Halbuki durum öyle değildir. Karşı taraf bu
nu fırsat bilerek bizi daha fazla geriletti. İslâmî ik
tidara dönüşünü de zora soktu.

Bir hareket kendi kullandığı dilden emin de
ğilse iktidar olması da mümkün değildir. İslâm 
âlemi itiraf etmese bile kavramlarından -itikadın
dan İslâm’ın yeterli oluşundan- şüphe etti. Ve 
onun için kavramlarını değiştirdi. Siyasi çöküntü 
bundan sonra geldi. Tarihi seyir olarak Osman- 
lı’nın çökmesi ile yeni bir durum ortaya çıktı. 
Müslümanlar da bu yeni duruma göre yeni bir dil 
ihdas ettilenJBu yeni dile göre hilafet^art değildi. 
Hatta İslâmîliği bile tartışılır hale geldi. Aslolan 
İslâm’ın ruhuna uygun bir işleyişin olmasıdır, de
nildi. Kalıbın çok mühim olmadığı söylendi. Bu-
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nun yerine İslâm Devleti, İslâm Cumhuriyeti gi
bi tabirler kullanıldı. Bu değişim dille başlayıp iti- 
kad haline dönüştü. Daha sonra bu tabirler de siv
ri ve tarafgir kabul edilip İslâm adının kullanılma
ması gereği gündeme geldi. D em okrasi, evrensel 
değerler, adalet devleti gibi kavramların İslâm 
anlayışını ihata edebileceği iddia edildi.

Bu kavramları kullananlar da pekala bilirler ki 
hiçbir kavram başka bir kavramın yerini tutamaz. 
Adalet devleti İslâm devletinin yerini tutamaz. İs
lâm devleti de Hilafetin yerini tutamaz. Gittikçe 
bir daralma ve küçülme görüyoruz. Kavramlarda
ki bu daralma zihnimizi de daralttı. Çözüm üretir
ken de bu dar kalıplarla düşünmeye başladık.

Halbuki dünyanın bugün geldiği yer, İslâm’ın 
H ilafet anlayışının imandan ve adaletten arındı
rılmış şeklidir. İster küreselleşme densin, isterse 
uluslararası herhangi bir kavramla tarif edilsin ne
tice değişmeyecektir.

21. yüzyılda yerel iktidarlar ulus-devlet anla
yışları, dünya geneline hitap edemez durumdadır. 
Bütün dünyayı ihata edemeyen anlayış ve varo
luşlar sahtedir. Bir devlette var olmak sahici var 
oluş değildir. 1900’lü yılların başında olduğu gibi 
milli, yerli, ulus anlayışlar ve devletler bugüne hi
tap edemez ve yankı da bulamaz. Bunlar adına 
üretilen çözümler sahici çözümler de değildir. 
İran İslâm Cumhuriyeti bu isimlendirme ile hem 
daralmayı hem de kabuğuna çekilmeyi sağladı. 
Kendi kendinin önünü kesti.

Bugünkü küresel dayatmaya ve küresel sömü
rüye karşı ulus-devlet mantığı ve anlayışı ile karşı 
çıkmak Hz. Peygamber dönemindeki kabilecilik 
yapmakla eş anlamlıdır. Küreselleşen dünyada 
ulus-devlet kabiliye tekabül eder. Bize dayatılan 
evrensel normlar, evrensel ahlak, uluslararası hu
kuk, insani değerler aslında Hz. Peygamber döne
minde yaşanan dört halife döneminde de hukuki
leşen hilafetin benzeri değil midir? Hilafete ateş 
püskürtüp evrenselliği savunanları da anlamak ol
dukça zordur.

İslâm son ilahi dindir ve bütün insanlığa gön
derilmiştir. Dinimiz mahalli ve milli değildir. Je- 
okültürel ve jeostrateji gibi ulus-devlet kavramla
rını nass addedip çözüm üretirsek ürettiğimiz çö
züm İslâmi olamaz. Ve bütün insanlığa da hitap 
edemez. İslâm adına çözüm üretmeye çalışan her

kes ümmet merkezli düşünmek zorundadır. Üm
meti dışlayarak müslümanca var olamayız. Üm
met var olursa herhangi bir millet veya devlet 
ayakta kalabilir. Milli,'‘yerli varoluşlar, jeopolitik 
ve jeostratejikler imkanlar ancak birer imkan ola
rak görünmeli, bunlar mutlaklaştırılmamalıdır.

İnsanilik ile İslâmlığı birbirinden ayıramayız. 
Bu husus naslarımızda açıkça mevcuttur. Açık 
nassa ters hiçbir hayırlı iş olamaz. Bu şu demektir 
aynı zamanda. Bütün hayırlı işler İslâmidir.

İktidarlar devr-i daim eder. Bazen ötekilerde 
olur, bazen bizde. Ötekilerin iktidarını mutlak ve 
devamlı görmek yenilginin ilk adımıdır. Bütün 
dünyanın aynı düşüncede ve ortak bir yerde ola
bileceğine inanmak saflıktır. Biz müslüman ola
rak kendi dilimiz ve kavramlarımızla var olmaya 
çalışacağız, iktidarımız da ilkelerimiz yani kav
ramlarımız doğrultusunda olacaktır. Ötekimiz de 
kavramlarımızın ve insanlığın düşmanı olandır.

Bir belediye başkanlığını kazanmayı veya se
çimde mecliste çoğunluk sağlamayı iktidar addet
mek gerçekçi değil. Müslümanlar erki kolay yitir
mediler. Yüzyıllarca mücadele sonunda kaybettik
lerini hemen kazanacağını sanmamalıdırlar.

Onun için; ahlaki, harsi, iktisadi, sosyal vb. 
alanlarda kendilerine ait bir dil, bir hayat biçimi 
sunamayanlar iktidar olamazlar. Görünür iktidar
lara bel bağlayarak iktidar dili oluşturmaya kalkış
mak dili, siyasi erke payanda da yapmak olur. Bu 
da yeni bir kavram kargaşası doğurur. Çözüm gibi 
görünen bu tutum ümmete oldukça zararı doku
nur.

O halde önce dil ile ahlaki, iktisadi, siyasi, 
kültürel, uluslararası hukuk, aile hukuku... İyi ör- 
meliyiz ve ilkelerimiz doğrultusunda bir hayat tar
zı olüşturmalıyız. Toplum katmanlarında yaşanan 
hayat ve bu hayatın sonucu oluşan dil siyasete ta
şınmalı, erki şekillendirmelidir. Aksi halde dili / 
ilkeleri / itikadı geleneğimize yabancı olmayan si
yâsete kurban etmiş olacağız. İslâm adına böyle 
bir şey yapma hakkımız yoktur.

Dilimizi / ilkelerimizi / itikadımızı bize ait bir 
dünya görüşünü iktidara taşımalıyız. Bunun da ilk 
şartı kendi naslarımızdan ve tarih boyunca oluşan 
tecrübelerimizden yola çıkarak yapmalıyız. ■
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OF MEDRESELERİ GELENEGİ 
VE AHMED YAŞAR HOCA

ABDULLAH YILDIZ

• ♦

Ö mrü ilim ve irfanla, va’z ü nasihatla geÇ' 
mi§ bir hocaefendiye, kendisini, kendi 
hayat hikayesini, ilmî faaliyetlerini, hiz

metlerini anlattırmakta biraz müşkilât çekeceği
mi düşünmemiş değildim doğrusu. Ahmet Yaşar 
Hoca’yla ilk kez tanışıyor olmanın heyecanı bir 
tarafa, üzerimdeki çekingenlik ve ürkeklik asıl bu
radan kaynaklanıyor olmalıydı... Hocaefendinin 
“evet, hangi meseleleri konuşacağız?” demesiyle 
endişemin bir tür telâşa dönüştüğünü itiraf etme
liyim...

Genç ve orta yaş kuşakların, bu ülkede veri
len İslâmi mücadelelerin tecrübelerinden, geçmiş 
yıllarda çekilen çilelerden, önceki nesillerin ilmî 
birikimlerinden, ortaya koydukları eserlerden is
tifade etmeleri gerektiğini söyleyerek giriyorum 
söze. Ve utana sıkıla, zât-1 âlîlerinin kendi yapıp- 
ettiklerini öğrenmek istediğimi, bu tür tecrübele
rin öm ran  okuyucuları için ayrı bir kıymet ifade 
edeceğini belirtiyorum... Bir insanın kendisin
den, kendi nefsinden bahsetmesinin ilke olarak 
yanlış olduğunu, fânî hayatların ve kişiliklerin bir 
değerinin bulunmadığını, kalıcı olan ilmî, dinî, 
ahlâkî değerleri konuşmanın daha yararlı olaca
ğını söyleyerek bize ilk “ders”ini veriyor. Telâşım 
terlemeye dönüşüyor. “Hocam, zaten bizim arzu
muz da, İslâmî ilim geleneği üzerinde sohbet et
mek, bu çerçevede O f M edreseleri geleneğim  
öğrenmek.:^ "diyerek hem kendi pozisyonumu 
kurtarmaya hem de Hocadan almak istediğim 
bilgilerin önünü açmaya çalışıyorum. Sonunda 
başarıyorum...

Şeflik Devrinde Dağlarda Kurulan 
Gizli Medreseler

O f geleneği, ilkokuldan sonra medrese’ye devam 
etmeyi âmirdir, diyor Ahmet Hoca, be-tahsis er
kekler için. Ama ne var ki, medreselerin kapatıl
dığı, camilerin hocasız kaldığı bir dönemde dışar
dan bitirmiş ilkokulu. O f un Melinoz (yeni adı 
‘balı bol olan anlamında Ballıca olmuş) köyün
de... Babası Hüseyin Hoca’dan öğrenmiş Kur’ân 
okumayı, hem de hasta yatağında iken. Hocalık 
sülaleden geliyormuş; merhum babası Arapça ve 
Farsça’yı “öz lisanı gibi” konuşmasıyla marûfmuş; 
muhterem dedesi Ahmet Hoca da tanınmış bir 
âlimmiş. {Bu arada Hocamızın, dedesinin ismini 
taşıdığını ve tevellüdünün 1934 olduğunu öğreni
yorum.)

Kendi köylerinde, yedi arkadaşıyla birlikte 
başlamışlar medrese eğitimine. Melinoz Medrese
si, Trabzon’da kurulan ikinci medrese imiş; bura
dan çok sayıda mümeyyiz, müfessir, fakih, âlim 
yetişmiş. Medreselerin yıllar önce kapatıldığı, di
nî eğitimin hâlâ yasak olduğu bir dönemde med
reselerini elbirliği ile tekrar onarıp inşâ etmişler; 
yeni tahtalar biçerek, döşemeleri, kapı-pencerele- 
ri yenileyerek... Yedi aile masrafları bölüşüp bir 
hoca tutmuşlar yedi ay süre için: “Böylece medre
seleri yeniden şenlemeye başladık” diyor o tatlı 
Karademz-şîve^le AhmetJH(::ır_a, eski günlerin 
şevk ve heyecanını yeniden yaşayarak; “yedi kişi 
ile başladık, sonra elli-altmış kişiye kadar ulaştı 
sayımız...”
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Tabi devir Şeflik devri”; baskılar, şikayetler, 
jandarma takibi nefes aldırmıyor^ memurlar, öğ
retmenler bile takibat yapıp rapor tutabiliyorlar. 
Medreselerinin sık sık baskına uğradığı, köye yak
laşan bir atlı gördüklerinde haber vermek üzere 
ellerine tutuşturulan düdüklerle tepe başlarında 
nöbet tuttukları zorlu dönemlere ait bir hatıra 
dinliyoruz Hoca’dan: “Bir gün yine baskına uğra
dık; arkadaşların kimi kapıdan, kimi pencereden 
kaçtı, ben kaldım orta yerde... Memurlar geldiler, 
zabıt tutular; hocayı götürecekler... Ama, köylü 
de medreseye sahip çıktı; büyük bir kalabalık ha
linde etrafı sardılar. Bunlar ısrar ediyor, illâ götü
receğiz diye. Münakaşalar, konuşmalar devam 
ediyor, ‘yapmayın, etmeyin’ deniyor, yok!.. O ara, 
bizim mollalardan Hacı Ahmet -Allah rahmet ey- 
leşin- dedi ki: ‘Siz Hoca’yı illâ götürmek mi isti
yorsunuz? Peki, tamam, ama önce şu pencereden 
dışarıya bir bakın!’ O zaman pencereler yükseğe 
yapılıyor; öğrencilerin dikkatleri dersten başka 
yere kaymasın diye. Tabi, adamların dışardan ha
berleri yok. Kalabalığı görünce, adamların renkle
ri değişti... Neyse, o zamanlar bizim O f kabağı 
meşhur; beyaz, büyük kabaklar... Adamlar birkaç 
Of kabağına tenezzül ettiler. Her birimiz birer ka-, 
bak getirdik, aldılar, çekip gittiler...”

Hoca, o yaşlarında taşımakta 
hayli zorlanıp yolda düşürdüğü 
kabağın hikayesini anlattıktan 
sonra, karşılaştıkları diğer zorluk
ları da aktarıyor, iç çekerek: 
“Ders kitabı bulmak ne mümkün” 
diyor; “onbeş kişiye bir kitap dü
şüyordu. Dolayısıyla, her öğrenci 
kitabı alır; onbeş günlük dersini 
yazar, öbürüne devrederdi. Gece 
yazmak zorunda kalırdık; ama ışık 
yok, gaz yok... Gider, ormandan 
çam dalları toplar, yakar, onun 
ışığından faydalanırdık. Bir gün 
yine böyle çam dalları topladım, 
yaktım, dersimi yazmam lazım; 
çam alevlenip parlıyor, ama ça
bucak sönüyor, tekrar çalı-çırpı 
atıyorum, yine sönüyor çabu
cak. .. Yaşlı bir nine vardı, yan ta
rafta oturan, komşu -Allah rah
met eylesin-, benim hâlimi gör

müş, pencereden: Zeytinyağıyla çalışan bir idare 
lambası getirdi bana. (O zamanlar gaz bulamayan
lar bir şişeye su ve zeytinyağı koyup, su yüzüne çı
kan zeytinyağının içine de bir fitil uzatıp yakarlar
dı.) Bir gecede onbeş günlük dersimi yazdım.” 
Ahmed Hoca, “cennetlik” dediği yaşlı ninenin 
medrese öğrencilerine yaptığı yardımları hayırla 
yâd ediyor.

Of Medreseleri, Nakşî Geleneği 
ve Kalomar Hoca

Hoca’yı özellikle Of medreseleri üzerinde konuş
maya zorluyorum. Melinoz medresesinde ders ve
ren âlimlerden başlayarak hatırlamaya çalışıyor, 
ders ve feyz aldığı âlimleri: Ünlü kırâat üstâdı (Fa
tih’teki Sankiyedim Camii imamı) merhum Meh- 
met Emin Kutlu Hocanın babasından Kıraat ve 
Arapça dersleri almış. Yaklaşık yirmi yıl boyunca 
ders verdiği köyden dışarı çıkmayan, düğün, der
nek, cenaze için bile olsun O fa  dahi inmeyen, 
*^İlim farz'i ayndır; cenaze ise farz-ı kifayedir*’ 
diyerek ömrünü hep talebelerine adayan Muham- 
med Sula Hoca’da okumuş tam 17 sene; Tefsir, 
Fıkıh, Hadis gibi ilimleri ondan tahsil etmiş ve 
icazetini de yine ondan almış. Aslen Karslı olan,
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uzun süre Kars dağlarında ilim 
öğrettikten sonra bir süre O f un 
Şulköy’ünde(şimdi Şahinkaya) 
müderrislik yapan Muhammed 
Hoca’nın dışmda Hopşaralı Ha
san Hoca, Süleyman Hoca ve di- 
gederinden de ders almış...

Sonra, hastalanan rahmetli 
Muhammed Hoca’nın, “ben tale
belerimin arasında ölmek iste
rim” diyerek son nefesine kadar 
medresede kaldığını ve son za
manlarda dersleri kendilerine 
devrettiğini anlatıyor Ahmet 
Hoca, hayli duygulanarak...
Duygu yoğunluğu ve tevazûu,
Melinoz medresesinde yedi-sekiz 
yıl boyunca talebe yetiştirdiği dö
nemi konuşmamıza fırsat vermi
yor... “İmam-Hatip okullarının 
açılması ve öğrencilerin bu okul
lara yönelmesiyle medrese döne
mini kapattık ve elli-altmış öğrenciyi alıp Trab
zon’a geldik” diye özetliyor o dönemi...

Bir ara, suâlim üzerine Of Medrese geleneği
nin kurucularından söz açıyor: O f un kadîm med
rese geleneğiyle ma’rûf Bölümlü (eski adı Zisno) 
kasabasından meşhur âlim Kalomar Hoca’yı anı
yor rahmetle. Merakım teeddüb sınırlarımı zorlu
yor: “Kalomar!?” diyorum. Zekî ve müşfik gözleri
ni çevirerek ayrıntılı bilgiler veriyor Hocaefendi 
hakkında: Asıl ismi Gani Ömer’miş; Rumcası 
Kalo Ömer olduğundan kısaca Kalomar diye şöh7“ 
ret bulmuş. Nakşı meşâyihindenmiş. İlimle tari
katı meczederek çok sayıda talebe yetiştirmiş. 
Ahmet Hoca, medresede okunan ders kitaplarını 
alacak para bulamadığı bir dönemde M irkâtü’l- 
U sûl isimli kitabı Kalomar Hoca’nın ailesinden 
(Kalomar Mahmut Efendiden) hibe olarak aldığı
nı aktarıyor bize, heyecanla ve duygulanarak; 
“Hâlâ saklarım o kitabı” diyor.

Ahmet Yaşar Hoca’nın Kalomar Hoca’yi ha
tırlatan ilim-tarikat birlikteliği anlayışından ha
reketle o yöredeki Nakşî geleneğinin menşeini so- 

- ruyorum: Gümüşhanevî hazretlerimn-medreseden-

“Kalomar Mahmut Efendiler, Şeyh İsmail Efendi
ler, hepsi Gümüşhanevî dergahından yetiştiler, 
seyr-i sülûklannı tamamladılar.” Sonra kendisine 
getiriyor sırayı: “Hasılı, bizim çocukluğumuzda, 
yerleşmiş bir Nakşî geleneği vardı O f ta” diyor ve 
intisabını anlatıyor: “Biz de Haşan Hilmi hazret
lerinin halifesi Şeyh Hacı Ahmet Efendiye inti- 
sab etmiştik, daha o yaşlarda. Onun vefatından 
sonra da Şeyh Hacı Abdurrahman Efendiye inti- 
sab ettik.” Trabzon’a taşınmalarıyla birlikte, tabii 
olarak tarikat faaliyetleri burada devam etmiş... 
Bir ara İstanbul’a gelip bir süre İskenderpaşa der
gâhında Mehmed Zahid Kotku hazretleriyle bir
likte bulunmuş ve tekrar Trabzona dönmüş...

“Tarikat; Kur’ân’ı Yaşamaktır”

Böylece, Trabzon’da yeni bir dönem, yeni bir ça
lışma alanı açılıyor Ahmed Hoca’mn önüne: 
Nurdoğdu camiinde ve Kur’ân kursunda başlayıp 
Yavuz Selim Vakfı’nda devam eden hizmetlerine 

_v_e. tarikat faaliyetleri de eşlik ediyor: Hoca, bir
talebesi ve halifesi olan Dernekli (Demekpazarı) 
Yusuf Efendi ile Çaykaralı Ferşat Efendiden başla
yarak O f Nakşî geleneği hakkında bilgi veriyor;

yandan İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin Arapça 
öğrenmelerine yardımcı olurken, öbür yandan da 
sohbet ve ders halkaları oluşturarak geniş öğrenci
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kesiminin eğitimine gayret ediyor. Bu planlı, 
programlı dersler, semesini vermekte gecikmiyor; 
Hoca’nın rahle-i tedrisinden geçen çok sayıda in- 
san, aynı istikametteki gayretini sürdürüyor...

Bu arada, Ahmed Hoca’nın tarikat anlayışına 
getirdiği farklı boyutu öğrenmeye çalışıyorum. Bu 
konuda söylediklerini birlikte dinleyelim:

“Tasavvufa ilmi olarak yaklaşmamız lâzım. 
Çünkü ilimden uzaklaşıldıkça muhakkak hevâ ve 
hevesin etkisinde kalınır. Yani Şeriat, Tarikat, 
Hakikat, Marifet çizgisi bozulmamalıdır. Herşe- 
yin başı ve kaynağı Şeriat’tır. Tarikat, Şeriat’ın 
ölçüsü olamaz. Tam tersine; Tarikatım ölçüsü 
Şeriat’tır; Kur’ân ve Sünnet’tir. Peygamber Efen
dimizin Allah’tan alıp bize bildirdiği sözler Şeriat, 
Kur’ân’ı yaşaması ve fiilleri Tarikat, hâli ve ya
şantısı Hakikat, sermayenin başı olan Allah’ı ta
nıması ise Marifet’tir. Mesele Marifet’le başlar, 
yine Marifet’le biter.

“Tabi ki, İslâm bir bütündür. İslâm insan fıtra
tıdır; fıtrat dinidir. Allahu Teâla insanı İslâm fıt
ratı üzere yaratmıştır. Kur’ân-ı Kerim’in yaşanma
sı ile bir kâm il insan  meydana gelir. İnşân esm â' 
âleminden gelir; esma’ âlemi âlem -i îflKüt’tur; bu
rada, esmâ’ âleminde insanın her hali ile şekli çi
zilmiştir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân’da “Adem’e bütün 
isimleri(esmâyı) bildirdik” buyurdu. İsimleri bildir
mek; “bu Ahmet’tir, Mehmet’tir, ay’dır, yıl- 
dız’d ır...” demek değil; insanın dünyaya geldiği 
günden sonuna kadar bütün sahalardaki, İçtimaî, 
İktisadî, siyasî, sanayi gibi her daldaki bütün ilim
lerin bilançolarıdır. Allah katında her şey takdir

edilmiştir. Bu esmâ âlemidir ve esmâ âleminde in
san Kurbân fıtratı üzere yaratılmıştır. Kur’ân ya
şanmak için indirilmiştir; eğer bir harfi eksik ise, 
o insan eksik insan olur. Bir kelimesi, bir cümlesi 
değil, İnsanın Kur’ân hayatından bir harfi eksikse, 
muhakkak o insan eksiktir. Çünkü insanın aslı 
odur, o fıtrat üzere yaratılmıştır; insanın fıtratı 
üzere yaşaması ise hakikatin ta kendisidir. Bunu 
değiştirdiği zaman ise, dinde tahrifât yapıyor de
mektir. Hıristiyanlık böyle tahrîf edildi. Hasılı, 
bir şeyin ölçüsü Kür’ân ve Sünnet değilse, o tah- 
rîftir. Tahrif sözkonusu olduğunda kelime-i tev- 
hîd’in yani “Lâ ilâhe illallah”ın manası da tahak
kuk etmez. Halbuki vahdet, “lâ cemaate illâ cema
attin vâhide” sırrı zuhur edecek burada. Kısaca in
sanlığın tek kurtuluş yolu, Kur’ân ve Sünnet ha
yatına dönüştür. Sünnet de, Rasûlüllah’ın hayatı
dır; Kur’ân’ın canlı tefsiridir...

“Şimdi, câhillerin tarikât anlayışına gelince, 
kerâmetlerden ibaret görüyor; o uçar, uçurur, ka
çırır, gaybdan haber verir vs. Halbuki, bir insan 
binlerce sene yaşasa da, benden bir kerâmet gö
rülsün diye ibadet etse, bütün ibadetleri zâyi olur, 
gider. Şeytan da o kapıyı açık bırakır; onlara yar
dım eder, safsatalara sürükler. Tabii, bu safsatala
ra inanan cahillerin vebâli de ehl-i ilmin sırlında
dır ve hesabını da onlar vereceklerdir; cemaatle
rine sahip çıkmadıkları için. Sen hakka sahip çık
mazsan, cahiller alıp yürür...”

Hoca’ya son olarak, Amerika’nın Irak saldırısı 
üzerine söyleyeceği bir şey olup olmadığını soru
yorum. İmam Şafii’nin bir sözünü hatırlatarak 
meseleyi özetliyor:

“İmam Şafii Kabe’yi ziyaretinde son veda tava
fını yaparken Hacerü’l-Esved’i öperek şöyle diyor: 
‘Ey Beyt-i Atik, seni canımdan çok severim. Ama 
bir mümine hanımın iffet ve namusuna taarruz 
edildiğinde, senin yetmiş bin defa yıkılmana razı 
olurum da ona razı olmam.’ Müslümanlar için na
mus müşterektir. O halde birlik olmak zamanıdır.” 

70’lik delikanlı Ahmed Hoca, bitmeyen ener
jisi, heyecanı ve Trabzon havalisine sığmayıp tâ 
Eyüp semtine uzanan cehdi ile ilim ve irfan soh
betlerini sürdürüyor.

Hocamızın verimli hizmetlerini sürdürmesi 
için duâlar ediyor ve duâlar bekliyoruz. ■
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ET pigrafladığım yargısını 
dillendirirken, yapısı ge
reği canımlanamazlığa ya- 

kın duran, dahası, tanımlandığı 
anda hemen başka bir formun 
kucağına koşan kimi kavramla' 
rın varlığının Alex Corbin de 
farkındaydı. Demek ki asıl vur- 
gulamayı amaçladığı, tanımlana
maz kavramları da tanımlana- 
mazlığı içinde bir ön-tanıma ol- 
sun tabi tutarak, adı geçen kav- 
ramlarla iş görecek tanımayı sağ
lamak. Öyleyse her ciddi tanım 
girişimi, kendinden öncekilere 
dayandığı oranca hatadan koru- 
nabilmiş olmak durumunda. 
Tersi durumunda, yani her ne 
olursa olsun orijinal olmaya sıva
nan bir tanım, öncü olmanın ak
saklarını barındırmayı göze al
mak zorunda. Bu aşamada şöyle- 
si bir tespitte bulunabiliriz: Ta
nımda öncelenen, orijinaliteden 
çok, bilinenlerin farkındalığmı 
koruyarak eksiği, gediği kapamak 
olmalı.

Tanımı gereği tanım, bünye
sinde tüm barındırdıklarını kap
sar ve tüm dışarıda bıraktıklarını 
açıkça  dışlar nitelikte olmalı. 
Ancak böylelikle zihinde amaç
lanan kesinlik ve keskinlik, işe 
yararlık düzeyinde elde edilebi
lir.

Tanımsızlığın doğurduğuysa 
akla gelen ve gelmeyen tüm tü
revleriyle karmaşa. Ne, kim tam 
olarak ne söylediğinin farkında 
olduğunu savunabilir böyle bir 
durumda, ne de kimse bir başka
sının söylediğrni-denetleyebtItr;- 
söyleyenin argümanlarını geriye 
doğru izleyip söylenilene kay
naklık edeni belirleyerek, oradan

SANATÇI DENEN NAZENİN

H A SA N A L I Y IL D IR IM

Çökmeye yüz tutmuş hir toplumun çöküntü güzergâhını, 
en temel kavramların bile tanımlanamamasının 

belirlediği parmak izlerini takip ederek belirleyebilirsiniz-
Alex Corbin

da yeniden aynı sonuca ulaşmayı 
deneyebilir.

‘Ha, O mu, Kim Bilmez k i!’

Ötekilere temsil olsun diye yal
nızca bir örnek seçelim. Dahası 
iş görmemizi kolaylasın diye, 
handiyse gündelik hayatın temel 
malzemelerinden biri haline ge
len/getirilen ve öncelikle görün
tülü medyanın çığırtkanlığıyla 
daha 7 yaşına gelmeden herkesin 
‘öğrendiği’ bir kavramı merceğe 
alalım. Aynı zamanda öyle bir 
kavram olsun ki bu, ne entelek
tüellerin pelesenklerinden ol-

ğimiz olguya da sonuçları bakı
mından katkısı olsun.

Kısaca, öyle bir kavram olsun 
ki, kavram karışıklığının estirdi
ği yelin havalandırdığı toz-du- 
man arasında aklı ayıklar bile, en 
azından zaman zaman sahicisi ile 
sahtesini ayırabilmekte zorlana
bilsin. Her şeyin olduğu gibi me
rakın da yapayının, ciddi biçim
de ruhu zarara sürükleyiciliğini 
anımsayarak, ele almayı deneye
ceğimiz kavramı dile getirelim; 
sanatçı.

İlkin, ne diye sanat değil de 
sanatçı? Madem ki zihni bir ber- 
raklanma amaçlanmış, öyleyse

Bir sonraki evresi musalla taşı olan bir tasallutun 
en sık göründüğü alan, sahicinin ortalıkta görül
mediği/gösterilmediği aşamada ortaya çıkar ve ge
lir gelmez ilkin sahicinin pabucunu dama atar.

sun, ne de yalnızca toplumun do
laşımında kalmış olsun. Demek 
ki seçeceğimiz kavramı neredey
se l^-duyarv,~0-da-ri€ demekl— 
yerine “Ha, o mu? Onu da bilme
yecek ne var!” diyebilsin. Fakat 
aynı zamanda yine konu edindi

niye sanat değil de sanatçı?
İlkin sanat değil de sanatçı 

çünkü sanat adı anıldığı anda ge- 
^^k entelektüel algıdaki çağrı-
şimlan, gerekse toplumun o kav
rama yüklediği üst düzeylilik ha
vası, amaçladığımıza, kavramın
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meslek adı olanından daha uzak. 
Çünkü sanat, yapısı gereği seç- 
kinlerin uğraştığı ve hakkmda 
seçkince bir tarzda konuşulabile- 
cek bir uğraşken, bu seçkinliğin 
kendisinde aranmadığı bir tür 
uğraşdaş, nasıl oluyorsa, sanatın 
yüceliğini kendisinde aratmadan 
olağan/sıradan bir kişi/kişilik 
olarak toplumun karşısına çıka
bilmekte.

Toplumun Malı Olarak 
Sanatçı

Peki nasıl? Nasıl oluyor da sanat 
kendini toplumdan saymamak 
için ellerinden geleni ardlarına 
bırakmayanların ilgi alanlarında 
başat bir yer işgal edebiliyorken, 
bu ilgilerini o saymamacada ön- 
de gelen gerekçelerden biri var- 
sayarak öne sürebiliyorlarken, 
sanatla uğraştığı varsayılanlar, is- 
tisnasız topluma mal edilebili
yor? Bir sahtelik olmasın işin 
içinde?

Bakalım.
Doğrusu çağımız, bir önce

kinden devraldığı terekenin içe
riğinden mi ne, her şeye sahtesi
nin musallat olmasını kışkırtıyor 
gibi. Hangi yöne hangi açıyla ba
kılırsa bakılsın görülecekler, ni
telikçe, bakana şu doğruyu itira
fa mecbur bırakmakta: her şeye 
sahtesi musallat.

Bir sonraki evresi musalla taşı 
olan bu tasallutun en sık görün
düğü alan, sahicinin ortalıkta gö
rülmediği/gösterilmediği aşama
da ortaya çıkar ve gelir gelmez il
kin sahicinin pabucunu dama 
atar. Gerçek sanatın gün yüzüne 
çıkma şansının tanınmadığı bir 
ortamda ortalığı dolduracak veri
ler de ancak sahte ürünler olabi
lirdi. Bizde de öyle oldu/olmakta.

Yine ‘Sanatımsı’

Bir de, ne sahte, ne de sahici 
olan; ikisinin arasında bir yerde 
duran ve kimi bakımlardan sahi
cisine yakın gibi konumlansa da, 
asılda bedenin olmadık yerlerin
de çıkıntılanan ur benzeri bir 
özür örneği ‘sanatımsı’ var. Başka 
bir yazıda işaretlediğimiz biçi
miyle vurgulayalım: İlk anda en 
keskin gözleri bile kandırabile- 
cek denli ustaca alalanmış bir 
veri türü sanatımsı ve açıkçası, 
alalanma aşamasında sergilenen 
başarı dolayısıyla bu türden veri 
sahiplerini neredeyse sanatçı 
saymak gerek. Ne ki sanat, ben
zerlerini de kapsayacak biçimde, 
üflendikçe genişleyecek ve hava
cıvayı da içinde barındıracak bir 
balon olmadığı için, bu çeşit bir 
ürün, ne denli sanatı andırırsa 
andırsın, ne kadar ‘sanat’ üstbaş- 
lığı altında değerlendirilirse de
ğerlendirilsin, ne oranda beğeni
lirse beğenilsin, sonuçta yalnızca 
sanatımsıdır, sanat değil. Çünkü 
sanat, kimi eleştirmenler gibi 
sahtesini bağrına basacak bir an
ne değil.

Sanatımsı ne oranda beğeni
lirse beğenilsin, ne denli yaygın
laşırsa yaygınlaşsın, son ayrımda 
bir ‘gibilik’i kimliğinde barındır
dığından, sahici sanatın davet 
edildiği ortamlarda yeri ancak 
mahzen olabilir.

Şimdiye değin aslında hiçbir 
sahte aslın yerini tutamadı ama 
kimi göz aldanmalarının da yar
dımıyla ancak kısa süreliğine as
lın tahtına kurulabildi. Fakat 
sahtenin, ışık gören karafatma 
gibi deliğine çekilmesi için aslın 
ortaya çıkması gerekir; asıl sana
tın ortaya çıkması içinse kimi 
donanımların kuşanılması. A n
cak sanatın türüne göre değişen

bu kuşanılması gerekenlerin ge
rekliliği asla değişmez.

Nasıl Aynhr Batıldan Hak?

Sahte ile asıl arasındaki fark yal
nızca bilgi ile ayırt edilebilir. Bu 
bilgi de, bir sanatın bilgisinden 
başlar, sanat üzerine genel bilgiy
le sürer ve sanat düşüncesi/este
tik ile taçlanır.

Gündelik hayatın dışındaki 
kimi öğelerin, bile isteyesiz fetiş- 
leştirircesine önemsenmesiyle fi
lizlenir sanat ve çoğun aynı bi
linçsizliği sürdürerek bu fetişleş- 
tirmeyi herkes için genel geçer 
bir gerçek haline getirme çaba
sıyla boy atar.

Herkes için genel geçerlik, 
gerçekleşmesi olası bir hedeften 
çok, sanatçının daha fazla kişi 
tarafından sesinin duyulmasına 
yönelik bir niyet olarak alınmalı. 
İşte bu çabada da asıl ile sahte
yi, sahici ile benzerini ayırmada 
elimizdeki biricik yol, adı geçen 
çabanın barındırdığı yeni bir an
lama, anlatma ve anlamlandırma 
çabasının, yeni bir bakış açısı
nın, bunlara bağlı olarak da yeni 
bir anlatım düzeyinin varlığı ya 
da yokluğu. Çünkü sanatçının, 
temaları değiştirmek gibi bir yet
kesi olmadığı halde biçimi değiş
tirmek gibi bir yükümlülüğü var. 
Bu anlamda sanatın özel yüküm
lülüğü, merama karşılık gelen 
özü iletmede seçilen türe özgü 
olanaklarla sanatçının kendileş- 
tirdiğı ‘dil’i tutarlı bir işdeşlik 
içinde tayin edebilmek. İşte bu 
özelliğin farkındasızlık, ülkemiz
de sanatın kendi anlamından 
çok üvey kardeşini tanımlar hale 
geldi: zenaat.

Halbuki zenaat, kendine özgü 
gerçeklikleri çoğaltarak aktar
maktan öte bir görevi ve iddiası

108 Ümran-Mayıs -2003



SANATÇI DENEN NAZENİN / YILDIRIM

olmayan, yaratıcılıktan çok eme- 
ğe sırtını dayayan ve göz nurun' 
dan can alan bir uğraş. Değer ve 
önemi de bu sırtını dayadığının 
kendine özgü iç dinamik saygın
lığından alan bir el emeği, göz 
nuru. Zihnin payı mı? Zenaatta 
belki sabrın payından söz edile
bilir; o kadar.

Gerçeğin Ötekine Aktarımı

Genel anlamıyla gerçeklik iki 
türlü aktarılabilir. Birinci yola 
göre ilkin aktarılacak gerçekliğin 
öğelerine dair daha önce nelerin 
ifade edildiğinden yola çıkılır, 
‘ne’nin ve ‘nedir’in karşılıkları 
aranır; ardından da bulunanlar 
kendince derlenir. Derlenenler 
de bütün zamanlar için geçerli 
sonuçlar çıkarılacak bir biçimde 
sınıflandırılır. İkinci yolsa alıntı
lara gerek görmeksizin, hatta 
savlarını bile gerekçelendirmek- 
sizin, düşünme biçiminin izinin 
sürülmesini gözardı ederek dü
şünceyi aktarma diye özetlenebi
lir.

Bu bağlamda, felsefe-bilim’in 
bir savlar yığını olduğu ve bu 
savlarının istendiğinde her adı
mının hesabının verilmesi ge
rektiği, bu hesabın da tarihi ar- 
ka-plan, denel gerekçe, denene- 
bilirlik ve denetlenebilirlik oldu
ğunu anımsarsak; felsefe-bilim 
bilme ve öğrenme arzusunun sis
tematiği, sanat ise duyma ve du
yumsatmanın...

Felsefe-bilim özgün ve yeni 
bilginin değil doğru bilginin pe
şinde koşar; sanat ise handiyse 
bunun zıddına bir arzuyla yola 
çıkar. Sanat bilgisi ve sanat fel- 
sefesi yönt€m ve sıradüzenlilik 
açısından felsefe-bilimle aynı 
kulvarı kullandığı halde, doğası 
gereği olgular bilgisini değil ya

ratma bilgisini içerir. Sanat, ol
gular tarafından yönlendirilen 
temanın belirlediği sınırlar ara
sında sıkışıp kalan değil, olgula
rın oluşturduğu birikintinin üze
rine çıkarak muhatabını dilediği 
yere sürükleyen, kurgulanmış bu 
yeni mekâna taşıyan bir yaratma 
türü. Çünkü hayat sanatçıya an
cak bir model sunar.

Müzik Özelinde Sanatta Yaratı 
ve Yorum

Bu modelin melodi kılığına bü
rünmüşüne müzik diyoruz. Bir 
sanat olarak müzik, iç ahengin 
titreşimlerinden dışa vuran du
yarlılıkların ses kılığında teces- 
süm çabası. Yaşanılan dünyadaki 
sesleri kimileyin benzeştirme, 
çoğunsa o seslerden duyulan ra
hatsızlıkları aşmak için birbirle- 
riyle ahenkli yeni sesler oluştur
ma uğraşı. Yaşadığı hayattan ra
hatsızlık duyanlar tarafından ku
rulmaya çalışılan, gerçek dünya
nın bir benzerini melodik sesler
le ve tınılarla kurgulama yetisi. 
Söyleyecek ‘ses’e sahip olmanın 
bastırılamayan arzusuyla yola çı
kan ve varolan durumdan rahat
sızlığını yeni bir dünyaya özlem 
duymaktansa bu dünyayı sesçil 
renklerle tasvir eden yetkinlik 
sahibine de müzisyen diyoruz.

Türü ve düzeyi ne olursa ol
sun, her sanat ürünü, sanatçının 
yaratma çabasına kaynaklık 
eden yankı bulma isteğinin ger
çekleşmesi için muhataba gerek
sinir. Sanat müzikte olduğu gibi 
ancak (yeniden) icra edilişiyle 
gerçeklik kazanabiliyorsa, muha
tabın ‘yeniden kurma’sına gelin- 
r-p_ye değin, besteci kadar icracı-

icracının yorumu, eseri yeni baş
tan kurmacalama düzeyine ulaş
mış olabilir. O yüzden de mo
dern zamanlarda icra edilen mü
zik eserinin bestecisi denli yo
rumcusu da önem kazanmakta.

Aynı önem muhatap için de 
geçerli. Çünkü o da en azından, 
bestelenen ile yorumlanan ara
sındaki değişimleri izleyebilecek 
donanımda olmalı, yani en azın
dan potansiyel müzisyen olmalı 
ki çalınan eseri dinlemenin öte
sine geçip idrak edebilsin.

Öyleyse düzeyi ayrıca ele 
alınmak kaydıyla bestelemenin 
dışında her türlü müzikal etkin
likte esas olanı yaratıcılık değil 
de yorumlama saymamız olanak
sız. Her ne kadar yorumlamada 
asıl, düş gören sanatçının düşle
diklerinin notalara yansıyan ya
nını yol-yordam doğrultusunda 
‘yormak’ olsa ve burada ‘yor
mak’, yaratıcılığı çağrıştırır bir 
yorgunluğa yakın düşse de, yine 
de bu yalnızca konum açısından 
bir yakınlıktır, düzey bakımın
dan değil.

Şimdi tam buradan bakalım: 
Sanatçılığı icradan ibaret biri, 
hem başkasından alarak çığırdık- 
lanyla hem de bizzat ilhamlan- 
dıklarıyla ne kadar sanatçı? Sa
natçılığından, hele büyük sanat
çılığından ne düzeyde söz edebi
liriz? Yaptığına sanatımsı diye
meyeceğimize göre hangi adla 
adlandırmış olmamız, kendisine 
de yaptığına da haksızlık olma
sın? Gerçi yok olmaya doğru gi
den bir uğraşın en bildik son 
temsilcisi ama bu onu zenaatkâr- 
dan başka bir sıfatla anmamızı 
mümkün kılmaya yetebilir mi?

nın da kurgusundan geçer. Böy
lelikle ancak yorumlanarak mu
hatabına ulaşmış olur. Kimileyin

Kimi soruların kolay bulunan 
karşılıkları, aynı kolaylıkla yitir- 
ilebilinemez mi? ■
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UYKU TULUMUNDAN 
SECCADE

HALDUN ARSLANCAN 
MURAT ÇELİK

“...O nlar ayakta dururken, otururken 

ve yanlan  üzere yatarken her an  . . . ” ^

T ̂ atilimizin ilk gecesinde 
deniz kıyısına serdiğimiz 
uyku tulumlarımıza 

uzanmış gökyüzünü seyrederken 
göz kapaklarımıza inen uyku toz
larına karşı koyamayacağımızı 
anlamış ve sohbetimizin en son 
cümlelerini üzerimize yorgan di
ye örtmeye hazırlanırken emi
nim ikimizin de içinden bu ayet
ler geçiyordu. Biz gecenin bu ta
rafına yerleştirilmiş iki küçük 
yıldız gibi bu madde aleminin iki 
yorgun seyyahı evvel zamanda 
unutulan bir mutluluğu denizin 
şarkısına taşıyorduk. Dalgaların 
sesi çoktan unutulmaya yüz tut
muş bir masal anlatıcısının ağ
zından dökülen o büyülü cümle
ler gibi üstümüze doğru yağarken 
biz ruhumuzun düş yolculuğuna 
hazırlanıyorduk. Bir başkasının 
düşünde kendi düşümüzü kuru
yorduk. Büyümüştük ama hala 
ninnilere! ihtiyaç duyuyorduk. 
Belli ki içimizde bir türlü eskite
mediğimiz bir çocuğu saklıyor
duk; ve gözlerimiz Rabb’imizin 
“Andolsun ki biz dünyaya en yakın 
olan göğü kandillerle donat
tık ...”(2) dediği o lacivert pana
yırı seyretmekten yorgun iç yol

culuğumuza doğru ağır-ağır ka
yarken birbirimizden habersiz 
peygamberimizin (s.a.v) duası 
dudaklarımızdan gecenin kuşatı
cı kollarına doğru bir yıldız gibi 
sessizce kayıyordu; “A llah’ım 
eğer ruhumu alırsan ona merha
metinle muamele et, geri gönde
rirsen de iyi kullarını koruduğun 
gibi onu da koru, amin.”

Yalova çıkışında yaklaşık bir 
saatlik otostop denemesi sonun
da bir kamyon durdu. Çölde su 
bulmuş iki bedevi gibi sıcaktan 
bunalmış bir şekilde kamyona 
doğru koşuşumuz görülmeye de
ğerdi doğrusu. Otuz yaşlarında 
bir gençti, dikkatli baktığınızda 
ömrünün asfalt yolarını yüzünde 
görebilirdiniz. İstikamet Bursa... 
Bizi turist sanmış. Nereden gelip 
nereye gittiğimizi sordu. Biz de 
İstanbul’dan gelip Marmaris’te 
eski bir dostumuzu görmeye git
tiğimizi bu arada da biraz tatil ni
yetinde olduğumuzu söyledik. 
Otobüsle rahat bir şekilde değil 
de niye otostopla yola çıktığımı
zı sorduğunda ise tercihimizi 
hem ekonomik hem de istediği
miz yerde durup gezebilme ola

nağı ve biraz da macera niyeti
mizle açıkladık. Artık eskiye 
oranla çok az otostopçu görüyor
muş yollarda. Her gördüğünü de 
alırmış. Bir kez daha teşekkür et
tik. Neler yaptığımızı ve meslek
lerimizi konuşup biraz da işlerin 
eskisi gibi olmadığından ve de 
memleket meselelerinden {rad
yoda, peş peşe gelen milletvekili 
istifalarını dinliyorduk) bahset
tikten sonra muhabbet yerini 
yolların insanı alıp götüren ses
sizliğine bıraktı. Bu bitmez tü
kenmez yollara yıllardır artık bir 
yorgun sırdaş olmuş genç ve ya
kışıklı şoförün bu yol sabrına im
renerek bakarken aklımdan Ayt
matov ’un o güzel öyküsü A l Yaz
malım Selvi Boylum’u geçiyor
du. Bir kez daha baktım bu di
reksiyon başında gözlerini yolla
rın kara büyüsüne ödünç veren 
gence. Kim bilir neler saklıyordu 
geçmişiyle şu anın kesiştiği yerin 
bir izdüşümü olan yüreğinde. 
Hele bir de gecenin, o karanlık 
perdesini yolların en derin sessiz
liğine bir bıçağın deri üzerinde 
yavaş-yavaş kayışı gibi içsel bir 
çığlıkla bırakıverdiği saatler, ya 
bu saatlerde neler hissederdi, 
hangi anların, hangi özlemlerin 
yol ayrımında gezinirdi insan?

Bursa’da, İzmir çıkışında in
dik. Bir cami bulup öğle namazı
nı kıldıktan sonra karnımızı do
yurup tekrar yola koyulduk. Hem 
yürüyor hem otostop çekiyorduk. 
Kısa bir bekleyişten sonra bir 
araba bizi aldı. Arabanın kaset 
çalarından çıkan sesler bizde 
hem şaşkınlık hem de bir inşirah 
etkisi bırakmıştı. Kuran-ı Kerim 
‘den aşr-ı şerifler dinliyorduk.
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Beraberliğimiz fazla uzun sürme
di yaklaşık elli km sonra bir yol 
ayrımında indik. Uygun bir yer 
bulana kadar yürüdük. Tekrar 
otostopa başladığımızda artık gü
neş bizi tamamen etkisi altına al
mıştı. Burada biraz fazla kaldık. 
Kollarımızı uzatmış öylece ayak
ta durmaktan ( her ne kadar bu 
işi nöbetleşe yapsak da yol kena
rında ağaç olmadığından yine 
güneş altında kalıyorduk) artık 
iflahımız kesilmiş, (üstelik suyu
muz da yoktu) altımızda asfalt 
yolun o sıcaktan bunaltan koku
su ve yakıcılığı bizi adeta patla
maya hazır bir volkan haline ge
tirmişti. Tam, bittim noktasın- 
daydık ki (içimizden Allah’a yal
varıp Ya Müstean(3) çekiyor
duk.) bir kamyon durdu.

Bir kamyon ki evlere şenlik. 
Ömür boyu unutmayıp tatlı bir 
tebessümle hatırlayacağız. Kapı
yı açtık, selam verip içeri daldık. 
Nereye gittiğini dahi sormadık. 
Yeter ki bizi oradan alsın da ne
reye giderse gitsin diyorduk. Bir 
düşün bir gerçeğe dönüştüğü ye
rin kapı aralığındaydık.

İlk manzara, bize gülerek ba
kan ve boyu neredeyse direksi
yonla ayni hizada çocuk yüzlü bir 
genç. Dışardan bakan birisi kam
yonun kendi kendine gittiğini 
sanabilirdi. Kendi gerçeğini yol
ların ufkunda arayan ama buldu
ğunun hayal mi yoksa gerçek mi 
olduğunu daha anlayamadan ge
riye dönen koca bir çocuğu taşı
yordu yüzünde. Sürekli gülüp, 
devamlı sağa sola bakınıyor ve 
arada bir camdan neredeyse yarı 
beline kadar sarkıp gelip geçen 

-kamyonlara laf atıp eğleniyordıı.

evvaM
mişlerini araya büyük bir ustalık
la sıkıştırdığı açık saçık kelime
lerle anlatıp duruyordu. Sayesin
de Bursa-İzmir arasındaki nere
deyse bütün kamyoncuları gıya
ben tanımış olduk. Bu imajlar 
dünyasının her gün sahte prens
ler üretilen sahnesine beyaz 
kamyonetleri ile girip çıkan bu 
gerçek kahramanlara kucak do
lusu selam! Bir gerçeğin bir düş
le unutulduğu yerin kapı aralı
ğıydı bu. Aralığımız çok inceydi 
ve böyle bir aralıkta durmak ilk 
adımı atmaktan daha çok iz bıra
kıyordu. Daha ayrıntılı muhab
betini ancak dost sohbetlerinde 
yapabileceğimiz, yolculuğumu
zun tuvaline ani bir fırça darbe
siyle kondurulmuş bir tipti Kam
yoncu Kasım.

- Abi, kari'kız muhabbetine 
bayılırım. Bak abicim bende, af- 
federsin (hurda sesini biraz al-

men ‘ya yalan’ diyorum) ha, evet 
abi bi de yalan hariç bende her 
şey vardır.

Zaman geçiyor ve o sürekli 
konuşuyordu. Ben bozuk hopar
lörden gelen son ses müziğimsi 
iniltilerden bunalmış, muhabbe
ti başka yöne doğru kaydırmaya 
çalışırken Haldun, cam kenarın
da serin-serin esen rüzgarın nefe
sine kendini bırakmış bir yandan 
da yan gözle beni kesip sinsi-sin- 
si gülüyordu. Zaten otostopun bu 
kısmından sonra bindiğimiz bü
tün arabaların şoför yanına onu 
oturttum.

Müziği son ses açıyor ( belki 
de yıllardır bu yollarda tek başı
na olmanın verdiği yalnızlığı ku
laklarına çarpan seslerin hayal 
dünyasında oluşturduğu tınısıyla 
çoğaltıyor böylece kendini diğer 
Kasımlara anlatarak kalabalıkla- 
şıyordu. Bir yalnızlığın bir başka

Sataştığı kamyonların (hepsi ar
kadaşıymış) neler taşıdığını, ne
relere takıldıklarını, kısa öz geç-

çaltmıştı -sanki kamyonda biz
den başka birisi varmış gibi ) .....
, ....  ve hırsızlık hariç (ben he-

yalnızlıkla kuşatıldığı yerin şar
kısında bir notadan bir diğer no
taya koşturup duruyordu) sonra
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da başlıyordu anlatmaya. Bu za
man ve mekan yanılsamasmda 
yerini bulamamış bir masal an- 
latıcısıydı. Sizin dinleyip dinle- 
mediğinizin o kadar da önemi 
yoktu doğrusu, o hep anlatıyor
du. Tam bir laf cambazıydı. O 
kelimelere tango yaptıran bir 
akordiyoncuydu! Onun kişili
ğinde bu toprakların bir başka 
rengini görüyorduk. Açık saçık 
konuşmalarını kesmeniz müm
kün değildi. O bildiğini oku
yordu. O güzel gülümsemesiyle 
size bir bakması bütün buzları 
eritiyor hemen onu hoş görü
yordunuz. Yıllardır tek başına 
direksiyon salladığı bu yolların 
onda oluşturduğu nev-i şahsına 
münhasır bir grameri kullanı
yordu! Her ne kadar bu grame
rin yabancısı sayılmasak da biz 
olaya Fransız takılıyorduk!

Sadece üç-dört saattir tanı
dığı bu iki seyyaha mola verdi
ğinde yemek ısmarlamasını, ay
rılırken “sizin paranız yoktur, 
size para vereyim, yanınızda bu
lunsun, n’olur n’olmaz” demesi
ni hangi gramerin hangi sıcak 
kelimeleri ile anlatabilirdik ki? 
Kapı aralığında durduğumuz bu

düşün masmavi gerçekliğinde 
kelimeler neyi ifade eder ki? 
Peşinden koştuğumuz hayat bi
zi kadehlerle kandırıyor içinde
ki şarabı görebilenlere selam ol
sun!

-Arkadaş için ölürüm abi, 
arkadaşlık, delikanlılık benim 
için çok önemli. Öyle insanlar 
var ki Allah göstermesin abi- 
cim seni iki kuruşa satarlar, ya
rı yolda bırakırlar. Ben fırlama
yım abi, bende her şey var ama 
benim için dürüstlük, mertlik 
çok önemli çok.

Hepimiz bir başkasının ro
lünü oynayıp içimizdeki yüzler
ce, binlerce maskeden her gün 
birini takıp öyle çıkıyoruz hayat 
sahnesine. Camdan değil cama 
bakıyoruz inatla! Dilimizin toz
lu rafında içini boşaltarak ak
tardığımız “...her ne olursan 
ol”un sayfa aralarından hayata 
karıştığı yerdeydi Kasım. Gel
mişti ve gelişini saracak yürek
leri bekliyordu. Bizlerse koro 
halinde hala şarkılar söylemeye 
devam ediyorduk! İçini yüzün
de taşıyan biriydi ve rol yapmı
yordu; hayatın pembe dizilerine 
figüran olarak kendi gerçeğini

koyuyordu! Bu yalan rüzgarı 
düzenin bir kara delik gibi on
dan çok şeyi alıp götürdüğü bir 
gerçek ama hala ememedikleri 
bir şeyler kalmış Kasım’da, Ka
sım gibilerinde;

- ... benim için dürüstlük, 
mertlik çok önemli abi...

Manisa Salihli’de oturuyor- 
muş. İki çocuğu varmış ve bi
rinin sünnetini yapacakmış ya
kında.

- Bizim oralarda adettir abi, 
sünnet olacak çocuğu bir gün 
boyunca deve üstünde sokak
larda gezdiririz. Önde mehter 
takımı arkada deve üstünde ço
cuk (deve üstünde derken şöyle 
bir kabarıyor) bütün sokaklar 
gezilir. Bu sene Mehter’in gün
lüğü 800 milyon oldu (bunu 
söylerken de kabarıklığı iniyor) 
bakalım n ’apcaz abi.

-Nasıl vereceksin bu parayı, 
zaten işlerin çok kötü olduğun
dan bahsediyorsun; boş ver 
Mehter takımını kestir gitsin 
işte, dediğimizde:

-Sen ne diyorsun abi, 800 
milyon değil 8 milyar olsa ben 
yine de çocuklarım için bulu
rum o parayı. Herkes öyle yapı
yor abi. Kasım’ın çocuğu niye 
mahrum kalsın. Zaten yolda 
çok fazla tutmadığı gözünü bize 
şöyle bir çevirip; sizin çocuğu
nuz yok galiba abi diyor.(‘doğ
ru; olur inşallah’) Siz onların o 
mahzun bakışlarını bilmezsiniz. 
Nasıl acıtır o bakışlar adamı bi 
bilsen. Bulur parayı yaparım 
evelallah.

Her zam.an ki gibi konuşma
sına cievam ediyor ( bu sefer 
gözleri yolda);

-Çok para abi, çok., zaten 
sırf içki parası nerdeyse bir mil
yarı bulur.
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'İçki şart mı? Mesela içki ol
masa çocukların sana mahzun 
mu bakar?! Dediğimizde, ne de- 
mek istediğimizi çakıyor. Zaten 
ilk mola yerinde, ‘burda mescid 
var mı?’dediğimizde bize şöyle 
bir bakmış, bir hayli şaşırmıştı, 
ibadetimizi yaptıktan sonra 
‘Allah kabul etsin’ deyip direk- 
siyona geçmiş ve yolculuğumu- 
zun ondan sonraki bölümünde 
cümlelerinde kullandığı keli
meleri daha bir seçer olmuştu. 
Beyaz Kamyonetli Kasım’ın 
gramerinde ufak bir değişiklik 
olmuştu, en azından bizle bera
berken. Umarız bu gramer deği
şikliği bundan sonrasına da 
yansır ve hep devam eder.

-Abi, Allah affetsin. Çok 
kötü yaşıyoruz abicim, çok kö
tü. Kendimizi öyle bir kaptırmı
şız ki bu ekmek savaşında, bu 
yalan dolanda bir çok şeyi 
unuttuk abi. Kurban olduğum 
Allah affeder inşallah abi.

Öyle güzel, öyle samimi söy
lemişti ki; “Kurban olduğum 
Allah”. Sonraları Kasım’dan 
bana kalan ömür boyu taşıyaca
ğım bir hediyeydi bu.

Marmaris’ten Bodrum’un o 
şirin kasabasına geldiğimiz ilk 
gün, minibüsten inerken ikimi
zin de gözüne ilk çarpan şey kü
çük bodur bir minareydi. ‘Şu 
minarenin güzelliğini bak’, de
dim içimden. Murat sanki iç se
simi duymuş gibi aynı yere ba
kıp ‘ne güzel değil mi?’ diyordu 
bana. Cami kasabanın en güzel 
yerine kurulmuştu. Öyle güzel 
bir manzaraya oturtulmuştu ki 

-hem camiyi hem de camiden

ca ufacık bir bahçe-avlu karışı
mının bir kenarında düz çatılı 
adeta sade bir evi andıran ca
miyle buluşuyoruz. Mekanın 
hemen dibine yapılan minaresi 
ise kısa boylu ve mükemmel iş
çiliği ile bizi büyülüyor. İstan
bul’da ne yazık ki sıkça rastladı
ğımız Kubbeli betonarme yük
sek minareli “Çoban mimari” 
den sonra bu mütevazı yapı 
sımsıcak bir şekilde bizi sarıyor.

Camiye girerken birden 
karşımıza kapının hemen di
binde uyuyan bir adam çıkıyor. 
Bizi fark edince hafifçe başını 
kaldırıyor, belli belirsiz bir laf 
ettikten sonra tekrar uykuya 
dalıyor. Daha sonraki günlerde 
de ne zaman gelsek onu hep 
orada (tam da kapının dibinde) 
uyuyor buluyorduk. Yine bir 
vakit geldiğimizde bağırıp çağı
rıyordu;

- Burası Allah’ın evi değil 
mi, ben de Allah’ın kulu değil 
miyim niye içerde uyumama 
izin vermiyorsunuz!

------Böyle bağınp çağırıp-hacı-

gelmek yerine avluyu şöyle bir 
dolanayım öyle gelirim diyor
du.

Kızgınlığı geçip oturunca 
bir ara muhabbete başladık. O 
masmavi gözleri kan çanağına 
dönmüş yanakları ise ezilmiş 
domates gibiydi. Balon sattığını 
(bize torbasındaki balonları 
gösteriyor) ve parası olmadığını 
söyledi. Baloncu babanın (ara
mızda konuşurken ona böyle 
diyorduk) alkolle ciddi bir soru
nu olduğu aşikardı. Camide 
yatmak istiyormuş, o yüzden de 
caminin namaz saatleri dışında 
(içeri girip uyumasın diye) ki
litlenmesine öfkelenip bağın- 
yormuş. “Allah’ın evine kilit 
vun.ılur mu hiç” diye tekrar söy
lenmeye başladığında ona bi
zim de dışarıda yattığımızı ve 
dilerse akşamları yanımıza gelip 
bizle beraber uyuyabileceğini 
ve bize arkadaş olabileceğini 
belirttiğimizde söylenmeyi kes
ti. Pek sevindi. ‘Tamam’, dedi 
ve çantasını sırtlanıp gitti. O 
gece onu bekledik ama gelmedi.

dışarısını seyretmek harikaydı. 
Deniz kıyısından yukarı doğru 
süzülen dik merdivenleri çıkın-

yatmaz gibi bir sağa bir sola sal
lanırken ağzından çıkan keli
meler de kulağınıza doğrudan

O günden sonra bir daha ona 
rastlamadık. Baloncu baba bü
tün balonlarıyla uçup gitmişti.

Ümran • Mayıs • 2003 113



GEZİ

Caminin içine girdiğimizde 
ise dışarıdan algılanan samimi
liğin yerini uydurulduğun izle
rini taşıyan "idare eder" türün
den bir dekorasyon bizi karşılı
yor. Caminin ahşap kaplama ve 
çok hoş tonda mavi boyalı ta
vanı içimizi açıyor. Ancak ka
lın duvarlı yapının o güzelim 
köy evleri tarzı ahşap pencere 
oyuklarının alt hizasından yere 
kadar uzanan ve yapının içini 
boydan boya dolanan 16. yy 
Osmanlı çini bezemeleri taklidi 
fayanslar tam bir kitch. Keşke 
onları koymasalardı diyoruz içi
mizden. Bir de camiye daha bir 
uluhiyet’ kazandırmak için ya

pılan mihrap ve fayans bezeme
leri de işin tuzu biberi. Ne ha
zin bir durum. O kadar masraf 
ama sonuç mimari-estetik açı
dan hüsran, ibadetlerimizin bi
timinde o güzelim pencereler
den birinin dibine oturup deni
zi ve karşıdaki (köylülerin tav
şan adası dedikleri) adayı sey
retmek müthiş bir huzur veri
yor. Ne zaman oraya otursam 
yanımda fotoğraf makinesi ol
madığına hayıflanıyorum. S ı
cak bir ikindi ışığında cami 
penceresi, deniz ve tekneler gü
zel bir anlatım olabilirdi. Hele 
her dışarı çıkışımızda koyu te
peden gören cami avlusunun 
duvarına oturmak gelip geçen
leri, denizi seyretmek en sevdi
ğimiz anlan oluşturuyor. Mu
rat'ı bıraksam neredeyse balon
cu baba gibi orada yatacak.

Caminin bulunduğu tepe
den inip koyu dolaşmaya başlı
yoruz. Yıllar öncesinden pek 
farklı değildi. Sadece insan ve 
tekne sayısında bir artış göze 
çarpıyordu bir de bir-iki resto

ran ve pansiyon fazlalığı. Yıllar
dır artık neredeyse unutulan 
tahta masa ve sandalyeli çay 
bahçesini görmemiz (hem de 
toprak zemin üzerinde) bizi he
yecanlandırıyor. Hemen oturup 
iki çay söylüyomz. Bir de so
kakların betonlaştırılmayıp do
ğal bir şekilde toprak olarak bı
rakılması koyu daha da güzel
leştiriyordu. Zaten orada kaldı
ğımız sürece çoğunlukla yalın 
ayak gezdik. Çayı getiren Musa 
öğretmenle orda tanıştık. Bize 
buraların sit alanı olduğunu 
söylediğinde koyun niye bozul
madığını daha iyi anlıyoruz; da
nsı bütün koyların başına!

Çay faslından sonra yıllar 
önce çadır kurduğumuz Çesel 
Camping’e geldik. Tabii artık 
orası bir restoran olmuş ama o 
güzel yapısını bozmamışlar. Yıl
lar önce içip-içip sarhoş oldu
ğumuz, ayılmak için iki de bir 
kendimizi denizin serin suları
na bıraktığımız yer şimdi bam
başka bir suretle bize bakıyor
du. Bakışlarımız biraz utangaç 
ama artık huzurlu bir şekilde 
yere doğru saygıyla iniyordu. 
Yere inen bakışlarımız yanımı
za gelen iki genç garsonla bir
likte tekrar göz seviyesine çıkı
yor. Ayaküstü az sohbet! Bura
ların on beş yıl önceki halini 
anlatırken meraklı gözlerle bizi 
süzüyorlardı. Gülüşmeye başla
dılar, biz o zamanlar herhalde 
iki-üç yaşlarındaydık dediler. O 
zaman da mı otostopla geldiniz 
diye sorduklarında, biz evet o 
zaman da böyle otostopla geldi
ğimizi ve şimdi restoran önün
de sıralanmış şu saçma şezlong
ların (ille de insanın toprakla 
ilişkisini kesecekler ya! Zaten

hepsi de plastik) olduğu yere 
uyku tulumlarımızı serip uyu
duğumuz geceleri anlattık.

-îlk bir-iki gece sadece biz 
vardık sahilde yatan. Daha son
ra her gece bir veya iki-kişi bize 
katılmaya başladı, birer ikişer 
çoğalıyorduk. Üç-beş gün sonra 
sahil geceleri pansiyonlardan 
battaniyelerini alıp uyuyan yaş- 
lı-genç insanlarla dolmuştu.

- Ne güzel, dedi garson ço
cuklardan biri.

- Güzel tabii... gelenlerin 
çoğu daha önce pansiyonlarda 
yatanlardı. Dışarıda yıldızlar al
tında uyumanın tadını alanlar 
bir daha dört duvar arasına da 
dönmüyorlardı. Hem ekono
mik olarak da çok iyi gelmişti 
insanlara. Çocuklu aileler bile 
vardı. Her akşam ateşler yakılır, 
kimileri gökyüzünün o muhte
şem panayırı arasında düşlere 
dalar, kimileri sohbetlerini ko
yulaştırır, kimileri de denize gi
rerken biz de ağustos böcekleri 
gibi gitar çalıp şarkı söylerdik.

- Vay be, ne güzelmiş dedi 
sarı kıvırcık saçlı olanı.

- Güzel tabii, ama her şeyin 
bir sonu vardı ve güzel olan şey
lerin sonu daha çabuk geliyor
du; belki de daha güzel bir baş
langıç içindir, kim bilir! On beş 
gün sonra nedenini anlayama
dığımız bir şekilde jandarmalar 
gelip sahilde yatmaya artık izin 
vermediler. Kimseyi de rahatsız 
etmiyorduk ve koca bir aile ol
muştuk adeta, ama izin verme
diler devam etmesine. Bunu 
neden yaptılar hiç anlamadık, 
pansiyon sahiplerinin müşteri
lerini gecenin yıldızlarla bezen
miş büyüsüne kaptırmalarıydı 
sebep, belki de?! Yıldızların ne
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suçu vardı yani, değil mi?!
'  Şimdi yine sahilde mi ya- 

tacaksmız, dedi düz saçlı olanı.
-• Evet, dedik, inşallah.
'  Tıpkı eskisi gibi, dedi.
'  Evet, aynen on beş yıl ön

cesi gibi ama hiç bir şey eskisi 
gibi kalmıyor ki; bu sefer sahi- 
1in suret'i müstakim yanına se
receğiz uyku tulumlarımızı.

- Nereye sereceksiniz?!
- Neyse, boş verin dedik.
Beyaz Kamyonetli Kasım ’a

hakkını helal etmesini söyleyip 
indiğimizde karanlık iyiden iyi
ye çökmüştü. Şimdi Aydın yolu 
üzerindeydik ve bir hayli de yo
rulmuştuk. Gecenin kömür yol
larında ve arada bir gelip geçen 
arabaların parlayıp sönen far 
ışıkları altında büyüyüp küçü
len ve yok olan gölgelerimize 
bakarak sessiz-sessiz yürüyor
duk. Bir ömür sürecek bir ses
sizliğin içinde kendi sesimizi 
arıyorduk, ya da aramıyorduk 
da sanki kulaklarımıza gelme
yen ama ruhumuzun merdiven
lerini yalayarak geçen ve çok- 
çok eskilerden gelen bir sese 
doğru bedenimizi bırakıyorduk. 
Biz böyle sessizliğin sesinde bir 
misafir gibi takılıp kendimize 
doğru yürürken bir araba durdu.

Sessizlik durdu.
Ben durdum.
Haldun durdu.
Gece rengini durarak boyu- 

yordu. Bu donmuş gibi duran 
zamanın perdesini aralayıp ara
baya doğru koşan iki kişi vardı;

Selam verip içeri daldık. 
Tabii ki Haldun’u şoförün ya
nına oturttum. Adam Kuşada- 
sı’na gidiyormuş, gece ona yol

ra arkada kestirmeye başlamıştı 
bilel) Aslında niyetimiz Aydın 
yolu üzerinden dolaşarak Mar
maris’e gitmekti ama Kuşadası 
da fena fikir değildi hani, böy- 
lece geceyi de orada geçirebilir
dik. Fakat Kuşadası’na geldiği
mizde oradan bir an önce git
mek için (öyle bir gürültü ve 
kalabalık vardı ki) hızlı-hızlı şe
hir dışına doğru yürüyüşümüzü 
ve artık yorgunluktan yatacak 
uygun bir yer arayışlarımızı ha
tırladığımızda bu fikrin hiç de 
işe yarar olmadığını anlamış gü
lüşüp duruyorduk, Çok yorul
muştuk ve uyumak için uygun 
bir yer de bulamıyorduk; şehrin 
dışı diye bir şey yoktu ki Sö- 
ke’ye kadar neredeyse birkş- 
mişti ve yolun sağı solu özel si
telerle, tatil köyleri ile doluydu. 
(En azından gece gözüyle uygun 
bir yer göremiyorduk.) En so
nunda yemyeşil ve özenle dü
zenlenmiş özel bir sitenin bah
çesine kendimizi attık. Bir ağa
cın dibine uyku tulumlarımızı 
serip Rabb’imize sığınarak uyu
duk. Yanımızda getirdiğimiz 
ufak bir masa saati vardı. Onun 
sesiyle sabah uyandık. (Yalnız 
görüntü mükemmeldi; çimen
lerde yatan iki kişi ve baş uçla
rında bir masa saati!) Kimse 
görmeden -her ne kadar mec
buriyetten de olsa yine de izin
siz girmiştik bahçeye- teyem- 
mümlü sabah ibadeti ve tekrar 
yola koyuluş.

Genç garson çocuklardan 
ayrılıp sahilde gece için yatacak 
uygun bir yer aramaya başladı
ğımızda sırt çantalarımız da iyi-

yolu yarılamıştık ki sol tarafı
mızda sıralanan evlerden bir ta
nesinin önünde orta yaşlarda 
bir kadın bir elinde boya kabı 
diğer elinde fırça ile evin önün
de yer alan sahanlığa daha ön
ceden deniz kumu ve tutkal ka
rışımı ile çizilmiş motif hatları
nı renklendiriyordu. Murat yü
rümeye devam ederken ben du
rup bu çalışmayı seyretmeye 
koyuldum. ‘Hanımefendi, bo
yadığınız figürü eğer sahanlığı 
çevreleyen evin duvarına doğru 
da devam ettirirseniz sanırım 
çok güzel bir görüntü elde ede
bilirsiniz’ dedim, içimden! Hat
ta bunun bir perspektif yanılsa
ması yaratacağını ve böylece 
gözde daha hoş bir etki bıraka
cağını düşündüm ve düşündük
lerimi de aynen dile getirdim. 
Kadın çalışmasının ilgi çekme
sinden memnun ve biraz da şa
şırmış bir halde tatlı bir tebes
sümle ‘çok doğru’ dedi, birazcık 
Henri Matisse gibi değil mi? Bu 
sefer şaşırma sırası bendeydi: 
‘Evet, Matisse’in ‘yemek sonra
sı’ isimli resmi gibi dedim ve 
ekledim; ama birazcık! Karşı
lıklı gülüşmeye başladığımızda 
Murat koyun ucundan bana el 
sallıyordu. Görüşmek dileğiyle 
izin isteyip (nitekim bir gün 
sonra sahilde bizi gördüğünde 
sahibi olduğu kafeteryada çalış
mamız için bize iş teklifinde bu
lunmuştu. Bu bana eskiden 
Murat’la beraber beş parasız ta
tile çıkıp hem çalışıp hem tatil 
yaptığımız günleri hatırlattı) 
yanından ayrılıp kumsalın so
nuna geldiğimde Murat geceyi

arkadaşı oluruz diye bizi almış. 
Sağ olsun. (Bu arada yol arka
daşlarından biri beş dakika son

ce ağırlaşmaya başlamıştı. Ko
yun çarşısından başlayıp tepe
lik yere kadar uzanan kumsalda

geçirebileceğimiz yeri çoktan 
ayarlamıştı bile. Yatma işini 
halletmiştik geriye sırt çantala
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rımızı bırakabileceğimiz bir yer 
bulmak kalıyordu. Bu işi de sağ 
olsun garson çocuklar halletti.

Çantaları garson çocuklara 
emanet edip gezerken ezan sesini 
işittik. Orada işittiğimiz bu ilk 
ezan bizi sevindirdi. Ama doğru- 
su çıkan ses hiç güzel gelmiyordu 
kulağa. Belli ki caminin ses tesi- 
satı çok kötüydü. Cazır-cızırtılar 
içinde bir de okuyan kardeşimi
zin ara sıra detone olan sesi işin 
rengini bozuyordu biraz. Müzis
yen olduğumdan dolayı herhalde 
oldum olası rahatsız etmiştir be
ni bu mesele. Şüphesiz her yerde 
böyle değil bu. Ama genel de 
dikkat edin ses, makam güzeldir 
de tesisat çok kötüdür, (bu işi 
meşhur birkaç camide halletmiş
ler, ama esas çoğunluğu oluştu
ran arka mahallelerde, neyse...) 
Onca para toplanır ve caminin 
her şeyi yapılır, alınır; klimalar, 
yerden ısıtma sistemi, görkemli 
minberler vs. ama gel gör ki özel 
birkaç cami hariç hemen-hemen 
hepsinde de mahalle arasında 
dolaşıp domates-biber satan ara
baların o iptidai ses tesisatı gibi 
bir tesisatla bu iş geçiştirilir. 
(Çoğu zaman düşünmeden ede
mem, mesela diğer din mensup
larının insanları ibadete çağırma 
şekli bizim gibi seslenerek olsay
dı eğer, bu işe ne kadar önem ve
rirlerdi acaba?!) Ben de buna ka
fayı takar kendimi yer dururum. 
Bir de hani camide cemaat az 
olur da, müezzin ya da imam se
sini doğal haliyle çok rahat ve 
güzel bir şekilde duyurabilecek
ken ısrarla mikrofona okurlar; 
anlamam bir türlü cami dolu ol
sa tamam. Haldun’a baktım O da 
aynı dertten muzdaripti.

Akşamın alacakaranlığında

caminin o muhteşem manzaralı 
bahçesinde oturmuş etrafı seyre
diyorduk ki ezan okunmaya baş
ladı. Aşağıda cüzamlı bir kalaba
lık, kimileri restoranların görü
cüye çıkardıkları balıkları seyre
diyor, kimileri gruplar halinde 
yürüyor (o an hemen aşağımızda 
yürümekte olan iki-üç kişilik bir 
turist grubunun sesi duyunca bi
zim oturduğumuz yere doğru 
araştıran gözlerle şöyle bir bak
malarını her halde hiç unutma
yacağız; o bakışlarda bir merak 
bir de çıkan sesin ayarsızlığından 
duyulan bir tedirginliği görebili
yorduk), kimileri oturmuş bir 
şeyler içip sohbet ediyorlardı; es
nafta ise aman müşteri! telaşı. 
Sanki hiç bir şey duymuyorlar, 
işitmiyorlar. Bizse oturmuş seyre
diyorduk. Yıllar önce buralarda 
geçirdiğimiz akşamlar geldi aklı
mıza. Haldun ile ateşler yakıp, 
içkiler içip ve gitar çalıp kızlara 
kur yaparken kim bilir kaç ezan 
kaçırmıştık? Acaba o zaman bir 
başkası da bizi izleyip aynı şeyle
ri mi düşünüyordu?! Bizde böyle 
nice ezanlar kaçırmıştık. Mühür
lüydü gözlerimiz, kulaklarımız. 
‘“Ey kurban olduğum Allah” bize 
bu sesi işittirdiğin için sana şü
kürler olsun, bizlere işittirdiğin 
gibi onlara da duyur ya Rabb! ’

Bahar rengi bir aldanıştan 
dönüyor gözlerim

Ölüm kovalarken bedenimi 
ruhum bir güzelliğin yansımasını 
aşk diye giydiriyor hüznümün ay
nasına

Yeşil bir arzu kanıyor ellerim
den ve en çok da anlatırken eski
yor insan!

Korkuyorum
Kendime bile söyleyemedi

ğim acılar çemberinde bütün

yalnızlıklar boynuma halka olu
yor

Bütün suretleri sahibine sa- 
bitliyorum

Kelimeler ki ağrıyan yerleri
min ağır işçileri

Sahipsizliğimde kendime yol
lar bırakıyorum

Hangi zaman dilimine sığ
ınıştı bizim bizden gidişimiz

O zamanlar zaman hayli 
gençti!

Naftalin kokulu soruları var
dı gözlerimin

Zaman hayli gençti ve hayli 
zaman geçti

Merdivenlerimizi kimler çıkı
yor şimdi

Kimler iniyor o masmavi za
manların ıslak kuyusuna

Ki hepimizin kuyusunda bir 
Yusuf yalnızlığı!

Büyürken yanımıza aldığımız
o düşler kimin hücresinde sarı
yor yaralarını

Bembeyaz bir anın serpilmiş 
misk kokularıyla

Bu yanma, bu gece, bu kan 
kokusu ellerimizin, bu gidip gel
melerimiz

Bu bizi bizden çıkarıp ‘aşk’ 
yapan yaratılış

Anlıyorum seyrederken kala
balıkları

Anlamak ölmektir 
Ölmekse Aşk’a gidiş

Yalnızsan eğer bakışlarım 
sende kalsın!

Ben şimdi gözlerimde şekille
nen bir akşamın yüreğime düşen 
şarkısındayım. ■

Dipnotlar

1- Al-i îmran Suresi 191. ayet
2- Mülk Suresi 5. ayet
3- El-Müstean; Yardım istenen
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ocukluk hayatın cenne- 
tidir; ancak hiçbir çocu- 
ğa bunu kabul ettire

mezdiniz. O hep büyümek, büyük 
adam olmak ister. Amacı dünya- 
yı değiştirmektir. Gözlemlediği 
nahoş işleri bertaraf etmektir. 
Güzel günlerin özlemiyle yarın
lara mimar olabilmektir. Hemen 
büyümeyi tez elden değiştirmeyi 
düşünür bütün dünyayı. Bilmez 
ki dünyada taşları yerinden oy
natmak her babayiğidin kârı de
ğildir. Ne zaman fark ederse bu 
değişmezleri o an bütün istekleri 
değişime uğrar. Ne dünyayı de
ğiştirebilir ne de ülkeyi. Bocala
ma, sağa sola sarpa sarma vazi
yetleri başlar. Çocuklarını haya
ta başlamadan zihnen, fikren ha
dımlaştıran bir toplum ne garip 
ne bahtsız bir toplumdur.

Gençlerimize ayakta ve dik 
durmasını öğretmeli, onlarla sağ
lam temeller kurmalıyız. Onlara 
yeni ufuklar işaret etmeli, gide
mediğimiz yerlerin gidebildiği
miz kadarının yol haritasını sun
malıyız. Dünü özümseyen, günü 
anlamlı kılan, geleceğe gülümse
yen gençlerimiz olmalı. Ancak o 
zaman silkiniriz, atarız sırtımız
daki kirlenmiş havımızı. İşte o 
zaman yaşamamız da ölmemiz de 
anlam kazanır. O vakit, ölsek de 
gam değildir, kalsak da.

Bir toplumun gençlerine ba
karak geleceği hakkında yorum 
yapmak kehanet değildir. Çünkü 
gençlik, gelecektir. Geleceği ay
dınlık kılacak olan o toplumun 
düşünen ve gözbebeği olan genç
leridir.

GençT^entıkr^gençt 
Dilimize Farsça’dan gelen genç 
kelimesinin ne hoş ve şanına ya
kışır bir anlamı vardır: Hazine.

h a z în e l e r im iz

CANER DOĞAN

Evet, yanlış duymadınız, hazine, 
içerisinde gelecek saklı olan ha
zine ya da gençlerimiz, gençliği
miz. Onlar bizim en değerli var
lığımız. Onlarsız bir gelecek ser
mayesi olmayan şirketten fark
sızdır. Gençlerini eğitmeyen, - 
bunu ehlileştirmek anlamında 
kullanmıyorum- onlara güven
meyen toplumlar gölgelerinden 
bile korkmayı, gördüğü rüyayı 
kabus kabul eden falcılardan 
farksızdır.

Gençlerimiz gençliklerinin 
değerini bildikçe, hazine olduk
larını fark edip üzerlerinden toz
ları silip attıkça geleceğe gülüm
sememiz de gelecekte gülümse
memizde doğaldır. Mevla onlara 
pırıl pırıl bir zeka, geniş ve leke
siz bir gönül vermiştir. Onların

akıllarında, kirli akılların alama
yacağı; kimsenin dışarıda kalma
yacağı bir dünya, dilerinde her 
gönlü mest edecek bir seda var
dır.

Gençleri uyumuş ya da uyuş
turulmuş yaşlı toplumlardan 
beklenen tarihte yer almaktır. 
Tarih olmak, tarihte yerini al
mak istemeyen her toplum genç
lerine güvenmelidir. Onlara ka
buğuna sığmayan bir heyecan ve 
ruh vermelidir.

Otuz yaşına gelen bir gence 
ebeveynleri hala, sen dünkü ço
cuksun, muamelesi yaparsa; irap
ta mahallinin olmadığını, etkisiz 
eleman olduğunu söylerse ya da 
onlara alfabede bir yer vermezse 
onları yaşarken öldürür. Bizler, 
onların çocuk olduğunu değil.

Ümran • A'fayıs • 2003 1 17



üzerimizdeki tozları zamanında 
silemediğimiz için içimizdeki 
cevherin ferinin söndüğünü ka  ̂
bul etmeliyiz. Faturayı kendimize 
kesip onlara borçsuz bir dünya 
hediye etmek için çaba sarf eyle
meliyiz. Yapsam ben yapardım, 
ben yapamadıysam kimse yapa- 
maz, mantığını atmalıyız. Gerçek 
büyüklük ya da büyüklerden bek- 
lenen budur.

Gençlerimiz, bitmez hazinele- 
rimizdir. Değerleri bilinirse an
lamlı ve mutlu dünyanın temel
leri sağlam atılmış olur. Gençle
rine güvenmeyen, onlara değer
lerini hatırlatmayan toplumların 
durumu; altın dolusu bir buğday 
ambarına buğday almak için gi
ren, girdiği yerde sarı altın külçe
leri arasında kalan ve orda ölümü 
bekleyen fareden farklılık arz et
mez. Ölümü altınların arasında 
bekleyen fare bilmez ki dokundu
ğu külçelerden birini satsan am
bar dolusu buğday eder. Yaşlı 
dünyayı buğday ambarına benze
tirsek, içindeki altınlar gençler
dir. Onlar hem bizim tarafımız
dan hem de kendileri tarafından 
keşfedilmeyi bekliyorlar.

“İkbâl* idbâre dönünce
El götürür, yel götürür, sel gö

türür.
İdbâr** ikbâle dönünce
El getirir, yel getirir, sel geti-

İN G İLTERE M EKTUBU

ÇEKİRGE BU SEFER DE 
SIÇRADI

KANI TORUN

T1 ony Blair'den bahsedi
yorum. Parti liderliğinin 

zorlu dönemindeen

rır.
İkbalimizi idbâre dönüştür

mek elimizde. Gençlerimize ve 
geleceğimize gülümseyelim. ■

*İkbâl: İşlerin iyi gitmesi, ta
lih, baht uyanıklığı, yüksek bir 
mevkie erişme.

**İdbâr: Talihin ters dönme
si, işlerin tersine gitmesi, talihsiz
lik, bahtsızlık; düşkünlük

Irak'taki savaşın koalisyon güç
lerince kısa zamanda kazanılma
sı Blair' i bu seferlik kurtardı. Ek- 

 ̂si 20’lerde gezen ratingi artı Tye 
çıktı(memnun olanların yüzdesi 
ile olmayanların yüzdesi arasın
daki fark). Savaştan önce de ga
zeteler Blair'in kumar oynadığı
nı, işler iyi giderse durumu kurta
racağını, ancak kötü giderse işi
nin zor olduğunu yazdılar. Bu se
ferlik durumu kurtardı. Ancak 

•' yine de tam kurtardı sayılmaz. 
Çünkü İşçi Partili muhalifler 
şimdi de 'nerede hu kitle im ha  
silahları?* demeye başladılar. Bu 
konuda parti içinde ciddi tartış
malar olacağa benziyor. Çünkü 
savaşın görünür tek sebebi bu si
lahlar idi. Ve henüz ortalıkta gö
rünmediler.

Şimdi muhalefetin gözünü 
korkutmak için başka taktikler 
uygulamaya başladılar. Bugünkü 
Telegraph'ta ünlü muhalif mil
letvekili George Galloway'in 
Saddam'dan para aldığı iddia 
edildi. Galloway bu iddiayı şid
detle reddetti; fabrikasyon belge 
olduğunu ve mahkemede iftira 
davası açacağını bildirdi. Aynı

türden belgeleri kitle imha silah
ları için de ürettilerini unutma
yalım. Dün akşam (22.4.2003) 
televizyonda Portekiz'deki yazlık 
evinde Galloway ile yapılan rö
portaj yayınlandı .İşin ilginç ya
nı Galloway'ın elinde Türkcesi 
Pınar Yayınevi tarafından 
"ABD'de İsrail Lobisi"  olarak 
basılan Paul Findley'in "They 
Dare to Speak Out: People and 
Institutions Confront Israel's 
Lobby” adli kitabı vardı. Sadece 
bu durum bile yahudi sermayesi
nin ortak olduğu Telegraph" m  bu 
yayını niçin yaptığı konusunda 
ipucu veriyor. Umarız Galloway 
bu saldırıdan yara almadan kur
tulur. Çünkü karşısında gerçek
ten güçlü bir lobi var.

Bu savaş uzun yıllardan sonra 
ciddi bir biçimde sokak gücü or
taya çıkardı. Her ne kadar Blair- 
'in  tavrı 'yollar yürümekle aşın
maz' ise de toplumda ciddi bir 
bilinçlenme yaptığı belli. Benim 
de bir kaçına katıldığım bu gös
terilerde gerçekten bir gökkuşağı 
görmek mümkündü. Solun her 
türlü fraksiyonundan değişik 
müslüman ve diğer etnik azinlık- 
lara kadar bayağı geniş bir yelpa
ze temsil edildi(sağcılar hariç). 
İnsanlarda, özellikle Vietnam sa-
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İNGİLTERE MEKTUBU / TORUN

vaşı günlerini yaşayanlarda yep' 
yeni heyecan yaratan gösteriler 
sayı itibariyle de en büyük kala- 
balıkları topladı.

Burada eski solculara değin
mek istiyorum. Hani '6 8  kuşağı’ 
olarak adlandırılan kuşak var ya o 
kuşağın aynı Türkiye'deki gibi 
büyük fire verdiğini burada da 
müşahade ettik. Nasıl Türkiye'de 
savaşın en yaman savunucuları, 
en hızlı Amerikancılar, aynı za
manda 68’lerde 6. filoya hayır di- 
yenler ise burada da şu anda hü
kümetin büyük bir kısmı 68 kuşa
ğının öğrenci ve işçi liderleri. Dı
şişleri bakanı Jack Straw, eğitim 
bakanı Charles Clark ve Galler 
bakanı Peter Hain gibi. Televiz
yon programlarında bunları eski 
görüşlerinden dolayı sıkıştırdılar, 
hatta aşırı sağcı Bush'a nasıl des
tek olduklarını sordular; ancak 
bizdekiler gibi bunlar da kıvırtma
yı iyi biliyor. Bir tek eski dışişleri 
bakanı Robin Cook sözünün eri 
çıktı ve bildiğiniz gibi istifa etti.

Savaşa karşı gösteriler mev
zuunda bir konudan bahsetmek 
istiyorum. Burada birçok insan 
gerçekten savaşın neden çıktığı
nı, ABD ve İngiltere'nin dış po- 
litikasmin Ortadoğu’da nasıl so
nuçları olabileceğini biliyorlar. 
Televizyon programlarında bir
çok insan niçin İsrail'deki silah
lara birşey yapılmadığını ve Batı
nın ikiyüzlü politikasını tenkit 
ettiler. Bu insanlar müslüman 
değil, ancak insaf sahibi ve düşü
nen insanlar. Bu konuyla ilgili 
birşeyden daha bahsetmek isti
yorum: Uluslararası bir tıbbî yar
dım kuruluşunun başında oldu-

yüzlerce e-mail aldım; bir çok 
doktor ve hemşire Irak'ta gönül
lü olarak hizmet vermeye gitmek

için bize başvurdu. Bunların bü
yük çoğunluğu ABD’den ve yine 
büyük çoğunluğu müslüman de
ğil. Bu savaş bu açıdan da Batıda 
bir ayrışmaya, bir sorgulamaya 
yol açar umudundayım.

Savaş dışı gündem yine göç
menler, eğitim sorunları ve suç 
oranlarının artması. Bu arada ye
ni bir gündem olarak Londra'da 
şehir merkezine girişte araçlar
dan alınan para tahsili var. Bizde 
otoyol ve köprülerde yaygın olan 
bu uygulama burada ilk defa uy
gulanıyor. Londra'nın solcu ba
ğımsız belediye başkanı Ken Li
vingston şehir içinde trafik şıkı- 
şıklığını azaltmak ve gelir temin 
ederek toplu taşımayı destekle
mek için şehre iş saatlerinde gi
ren araçların 5 sterlin ödemesi 
uygulamasını başlattı.Başlangıç
ta başarılı olup olmayacağı bilin
meyen bu yöntem, iki ayı geçen 
uygulama sonunda başarılı oldu 
ve şimdi diğer şehirler de onu ör
nek almaya başladılar.Bir tele
vizyon programında başkana 'n i
çin 5 sterlin alıyorsun, maksat 

-caydiEicılik^ise 50 sterlin alsanı- 
za!’ diye sordular. O da 'o  zaman 
sokakta yürüyemem’ dedi. Bunu 
derken gerçekten sokakta yürü

düğünü kastetti. Çünkü Londra 
Belediye Başkanının makam ara
bası yok. İşe gidip gelirken toplu 
ulaşım araçlarını (otobüs ve 
metro) kullanıyor; acil durum
larda da taksi tutuyor. Ne kadar 
garip değil mi? Bizde küçücük il
çe belediye başkanları bile ma
kam arabası ve korumayla gezi
yor, Londra Belediye Başkanı 
metroya biniyor ve koruma kul
lanmıyor. Ben olaya sadece israf 
açısından bakmıyorum. Tabii ki 
onu da sorgulamak lazım; Türki
ye'de 125.000 makam aracı var
mış; İngiltere'de ise bunun onda 
biri. Benim sorguladığım kısım 
işin tevazu yanı. Tevazu ve kibir
den sakınmak dininin esasları 
arasında bulunan bizim memle
kette “müslüman” politikacılar 
bir makama geldiklerinde diğer
lerinden çok da farklı davranmı
yorlar; Mercedes makam araçla
rı, korumalar; onlar da öbürleri 
gibi ulaşılmaz oluyorlar. Sözüm 
sadece yenilere değil, eskilerin 
de davranış olarak bir farkı yok
tu. Bir solcu Ken Livingston ka- 
dar o la m ıy o r la r .___________

Neyse daha fazla zülfü yâre 
dokunmadan bu yazıyı bitirelim. 

Allah'a emanet olun. ■
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FESTİVAL MANTIĞI

IHSAN k a b il

Bu yıl 22. düzenlenen 
Uluslararası İstanbul 
Film Festivali, 12-27 N i' 

san tarihleri arasında iki haftalık 
bir müddet içerisinde yaklaşık 
ikiyüz filmle seyirciyi buluştur
muştur. Çoğu oturmuş değişik 
bölümlerin yeraldığı festival 
programında, dünya sinemasının 
genelde geçen sene gerçekleştir- 
diği filmlerden seçmelerle, festi
valler, ülkeler, yönetmen toplu 
gösterimleri ve diğer özel bölüm
lerle, tek bir seyircinin seçerken 
oldukça fire vereceği yoğunlukta

I11U SU U IIU I

İYİ FİLM l\l£? .

bir film yumağı göze çarpmakta
dır. İlk bakışta, seyirciler için ter
cih edebileceği çok fazla seçene
ğin olduğu bir dağarcık izlenimi 
doğuruyor olsa da, aslında bu bir 
yanılsamadır ve böylesi yüklü bir 
toplamın seyirci için bir avantaj 
olduğu oldukça tartışmalıdır.

îlk kez 1982’de altı filmle 
Uluslararası İstanbul Festiva- 
li’nin bir bölümü olarak hayata 
geçen ‘Sinema G ünleri’, 
1984’ten itibaren ayrı bir faaliyet 
olarak işlerlik kazanmış ve 
1989’da ‘Uluslararası İstanbul 
Film Festivali’ olarak anılmaya 
başlanmıştır. Bir toplu film gös
terim faaliyeti için ana amaç, ön
celikle bu faaliyete katılacak 
olan seyircilerin sinema kültürü
nün geliştirilmesi, yükseltilmesi 
olmalıdır. Bunun için de festival 
düzenleyicilerinin sıkı donanımlı 
sinema birikimleriyle yaptıkları 
elit bir seçmenin festival boyun
ca seyirciye sunulması gerekmek
tedir. Seyirci kendi mali ve vakti 
imkanlarına göre ön seçmesi ya
pılmış bu toplamdan bir seçme 
yapabilecek, en önemlisi, makul 
bir sayıda düzenlenmiş festival
den veya sinema günlerinde, sey
retme eylemini yerine getirdik
ten sonra diğer seyircilerle, eleş

tirmen ve sinema yazarlarıyla or
tak bir tartışma platformunda
buluşabileceği bir performans 
gerçekleştirmiş olacaktır. Çok 
katılımlı bir film festivalinin ana 
gayesi bu olmalıdır. Damıtılmış 
bir sinema kültürüne sahip bir se
yirci kitlesinin hedeflenmesi ve 
seyircinin görünür gerçek ötesi 
bir yaklaşımla çekilmiş filmlerle 
aşkın bir ruh düzlemine yüksel
mesi temin edilmelidir.

Dolayısıyla iki haftalık bir 
festival süresi için optimum film 
sayısının 1984 Sinema Günle' 
ri’ndeki 45 veya diyelim, 60 film- 
lik bir yekun (günde 3-4 film sey
rinden bahsediyoruz), sanıyorum 
ideal olacaktır. Bunun ayrıca, se
yircinin sinema duruşunun geliş
tirilmesi gibi bir kültürel haresi
nin olduğunu belirtirsek, bilet fi- 
atlarının da uygun bir marjda ta
yin edilmesi gerekmektedir (bu
günkü rayiçte 9 milyon olan tu
tarın 5 milyonun altında tutul
ması hedeflenmemeli midir?).

Festivalin etik boyutuna ba
kıldığında ise bir savruluş olduk
ça göze çarpmaktadır. Dünya si
nemasının bugün geldiği nokta 
itibariyle, birkaç sakınımlı ülke 
ve yönetmenin dışında, açık sa- 
çıklığın her varyasyonuyla bütün 
ülke sinemalarına yedirildiğini 
müşahede etmekteyiz. Bunların 
temsil bulduğu ömeklem_eler bir 
yelpaze halinde festivalin bünye
sine de serpiştirilmiştir. Üstelik 
ayrı bir vurgu teşkil etmesi gaye
siyle de ‘erotik filmler’ başlığı al
tında ayrı bir bölüm dahi artık 
kalıcı bir biçimde tahsis edilmiş
tir. Festival, gerek sayısal gerekse 
tematik olarak bu enflasyonist
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yapısıyla gerçekte mükemmel bir 
dağınıklığa ve bu manada çok- 
yönlü bir tüketizme yol açmakta, 
insanların yapıcı sinema kültü
rüyle donanmaları asgarileştiri- 
lirken, sinema anlayışı olması ge
rektiği noktadan bir sapma gös
termekte, festivale seyirci olarak 
katılmak bir çeşit sosyalizasyon 
derekesine inmekle örtüşmekte- 
dir. Festivalin ruhunun modern 
dünya için eleştirel bir duruşa 
sahip olması, böylece seyircilerin 
de hayatın içinde eleştirel bir ta
vır almalarına mesnet teşkil et
mesi bir özlem olarak durmakta
dır. Bu yöndeki yapımlar genel 
konformist yapıdaki filmler ara
sında kaynamaktadır.

Bir yapıya, üretime, organi
zasyona eleştiri getiren tavrın al
ternatif de sunması gerçeğinden 
hareketle, üstte olumlu manada 
ortaya çıkan ilkesel düzenleme 
ve duruşların yanında, dünyada 
farklı ve manevi duyarlılığı yük
sek çalışmaların biraraya getirile
ceği bir başka festival seçene- 
ğirulen sözedilebilir. Türk dün  ̂
yası, İran, Ortadoğu, Güney 
Asya, Kuzey ve Batı Afrika ile 
Avrupa ve Amerika’nın türdeş 
duyarlılıktaki örneklemeleriyle 
bir bütünün yeraldığı bir festival, 
sinema kültürüne olması gereken 
çapta servis vermeyi ana prensip 
edinebilir ve sinemanın aslola- 
rak bir salon seyir faaliyeti oldu- 
ğu noktasmda sinema salonları- 
na daha nitelikli yapımların gel
mesini teşvikte ana ivme kazan
dırıcı bir rol yüklenebilir. ■

VEFATININ 9. YILINDA 
ZİYAD EBUZZİYA ( 1 9 1 1 - 1 9 9 4 )

M . EM İN  G E R G E R

M erhum üstad Ziyad 
Ebuzziya “dâr-ı beka
ya” irtihal edeli 9 yıl 

oldu!.. O ‘İstanbul beyefendi- 
si’ni, o büyük gazeteci ağabeyi
mizi hiç unutmadık ve unutma
yacağız!.. Ancak O ’nun gibi 
“kıymetli, mümtaz şahsiyetlerin” 
vefat yıl dönümleriyle ilgili yazı 
yazmaya başlarken, tarifi imkan
sız bir hüzün ve burukluk kaplı
yor insanın içini!.. Bu neden 
böyledir? Belki de o büyük insa
nı kamillerin bıraktıkları “boş
luk” doldumlamadığından!..

İstanbul’da; İlahiyat Fakülte
sine girdiğim 1983 yılında başla
yan ve “o büyük dostun” vefatı
na (26 Mayıs 1994) dek süren 
oldukça hareketli, faydalı ve sa
mimi bir dostluk!.. Tıpkı bir

“ağabey-kardeş”, bir “baba-oğul” 
ilişkisi gibi!.. En derin sevgi, hür
met ve muhabbet! Kendisiyle 
çeşitli konularda (Zaman’ın ilk 
yıllarında) yaptığım onlarca mü
lakat. Yine O ’nun öncülüğünde, 
rehberliğinde hazırlayıp, neşret
tiğimiz kıymetli eserler. ̂

83 yaşında Rahmet-i Rah- 
man’a kavuşan Ziyad Ebuzziya 
kimdi? Nasıl yaşadı, bu fâni 
alemde nasıl bir “hayat” sürdü? 
Nelere, nasıl ve niçin göğüs ger
di? Kimlerle hangi şartlarda ne
yin mücadelesini verdi? Oynadı
ğı rol, taşıdığı misyon neydi? Ne
den “uzlette karar kılıp bir köşe
ye çekilmemişti de, din, vatan ve 
millet düşmanlarına karşı,_ hiç_ 
durmadan mücadeleyi, aksiyonu 
tercih etmişti. Nasıl bir tahsil
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Öğrenmeye, öğretmeye ve “hiz- 
met”e vakfettiğini “Nasıl Bir 
Dış Politika” adıyla çıkan son 
kitabının biyografisinden hay
ranlıkla anlayıp kaydetmek 
mümkün. Ziyad Ebuzziya başka 
ne mi yapmış? Gazeteler çıkar
mış, yayınevleri kurmuş, öğre
tim  üyeliği (üniversitelerde 
hocalık) yapmış, çeşitli Islami, 
ilmi ve ticari vakıflar kurmuş, 
binlerce araştırmaya imza at
mış, yüzlerce, binlerce makale, 
yazı yazmış, kitaplar neşretmiş. 
A yrıca T B M M ’de sekiz se- 
ne( 1950-1958) mebusluk (m il
letvekilliği) yapmış, gerçekten 
örnek alınması gereken, değer
li bir ilim ve fikir adamı.

Renkli, çok yönlü, oldukça 
aktif hayatı, araştırmacılığı, ya
zarlığı, gazeteciliği ve devlet/si
yaset adamlığı tanınan Ziyad 
Ebuzziya’nın defalarca Tek Par
ti zulmüne maruz kaldığını ve 
“Ulusal Ş e f ’ İnönü (Baba İnö
nü) zamanında çıkardığı gaze
tenin tam 17 kere kapatıldığını 
da hatırlatalım.

Burada, merhum Ziyad 
Ebuzziya üstadımızı biraz daha 
yakından tanımak için çeşitli 
meselelere dâir görüş, beyanat 
ve mülakatlarından bazı kısa 
pasajlar aktarmak uygun ola
caktır diye düşünüyorum:

^^Eski(mez) yazın ın  kald ı-  
rılm ası ha fıza larım ızı z a y ı f  
la m .” ------

**Ben H a lk  P artisV n d en  
(C H P) te k  şey gördüm : F en a -  
i lk i . ."

^^Basında o lm ayan  b ir  ş e 
yin (ü n iversitede) dersin i v er 
d im : B a s ın  A h lâ k ı! ,/*

“ ...B u  aziz m illeti I s 

lâm^dan kop arıp , hippileştir-  
m ek  is tiy or la r!,/*

^*İslâm*a karşı B a tı d a  bir  
H ıristiyan ittifak ı var. B a tı h a 
la  Haçlı taassu bu  içerisinde,** 

T a r ih  b ilm ey en lere  ş a 
şa r la r ! ,, D ev let adam larım ız  
tarih im izi bilmiyorlar,**^  

Merhum Üstad Ziyad Ebuz- 
ziya’nın vefatı üzerine söylenen 
ya da yazılanların sadece “baş- 
lıkları”na bakmak bile O ’nun 
“kimliği ve kişiliği”yle, müca
delesinin yönünü bizlere anla
maya yeter:

“Bir hânedan çöktü: Ziyad 
bey artık y o k ! ..’’ (İ.Murad, Za
man)

“Bir tarih göçtü .” (D.Gürlek, 
Zaman)

“Mevtin sana hande, bize ma
tem oldu.” (Prof. M. Z. Kuşoğlu, 
Zaman)

“Mücadeleyle geçen koca bir 
öm ür.” (M. Karabay, Milli G a
zete)

Vefatıyla geride büyük bir 
boşluk bırakan, dostlarını hüz
ne boğan usta gazeteci, canlı 
tarih, Osmanlı-İstanbul beye
fendisi “İhtiyar delikanlı”. M a
kamın C ennet olsun. Allah, 
seni Garik-i rahmet eylesin. ■

Dipnotlar

1- Bkz. İnönü- Menderes Mü
cadelesi, M .Em in Gerger, 
Cemre yay. Ermeni Vahşeti, 
M.E.Gerger Kaşmir yay. İst.
2- Bkz. Nasıl Bir Dış Politika, 
Ziyad Ebûzziya (Derleyen; 
M.Emin Gerger, Kaşmir Ajans: 
0532 522 61 64)

NASIL BİR DİŞ POLİTİKA?
ZİYAD EBUZZİYA

Perleyen
M.EMİN CERGER

Ebuzziya’nm  Eserleri 
Yeniden Derlenecek

Nasrettin H oca Fıkraları ve 
Bektaşi Fıkraları adlı eser
lerinin dışında ‘Karanlıkta 
Bir Çığlık’ adlı roman ya 
zan Ziyad Ebuzziya’nın ya 
yınlanmamış pek çok araş 
tırma kitabı da bulunuyor 
Siyaset adamlığı, araştır 
macı yönü, İstiklâl Mah 
kemesi’ndeki davaları ve 
siyasi otoriteler tarafından 
kendisine uygulanan bas
kılarla geçen gazetecilik 
yaşamı ile dikkat çeken Zi
yad Ebuzziya’yla, 1983’te 
tanışma fırsatı bulan ve 
Zaman Gazetesi’nde mu
habirlik yaptığı yıllarda 
ünlü gazeteciyle dostluk 
kuran M. Emin Gerger, us
ta gazetecinin ‘Nasıl Bir dış 
Politika?’ adlı çalışmasmı 
derledi. Cem re yayınla- 
rı’ndan çıkan eserde Ebuz- 
ziya’nın engin kültür der
yasından nasiplenen G er
ger, ünlü yazarın diğer 
eserlerini de derlemeyi 
planlıyor. ■
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Sevr Antlaşması hükümleri- 
ne göre Osmanlı yönetimi
nin Arap toprakları üzerin- 

deki hakimiyeti sona ermişti. 
Ama bu anlaşma hiçbir zaman 
onaylanmadığı için Irak hukuki 
açıdan Osmanlı toprağı kalmaya 
devam etti.

‘1923 Lozan Antlaşması ile 
Türkiye, eski Osmanlı toprakla
rıyla ilgili her türlü iddiasından 
taraflar nezdinde vazgeçti. 
1920’deki San Remo Konferan
sında da Irak mandasının yöneti
mi İngiltere’ye verildi.’(s.56) 

Mandater devlet olan İngil
tere bölgedeki devletler arasın
daki sınırları belirlemeye çalışır. 
Irak’taki İngiliz Yüksek Komiseri 
Sir Percy Cox ve Kuveyt’teki İn
giliz siyasi temsilcisi binbaşı Mo
re İngiliz Sömürge Bakanlığının 
onayını alarak İrak ve Kuveyt 
arasındaki sınırı 1913 anlaşması
nın yeşil hattına göre çizerler. 
Binbaşı More Kuveyt şeyhine sı
nırı tarif ederek bir Memoran
dum hazırlamasını söyler.(s.57) 

‘Uluslararası hukukta iki ül
kenin devlet başkanının arasın
daki mektup teatisi her iki ülke
yi bağlar. More Kuveyt şeyhi ta
rafından kabul edilmişti ama 
Cox herhangi bir Iraklı otorite 
tarafından görevlendirilmemişti 
ve More’un yazdıklarını İraklı 
otoriteler kabul etmemiş- 
ti.’(s.57) Büyük bir ülke olan 
Irak’ın Körfez’e olan daracık çı-' 
kışının aksine küçük bir ülke 
olan Kuveyt’in Körfeze geniş bir

'çikTşrvardrr:(sr.5i-)---------------------
Bu sorun yönetimler farklı

laşmasına rağmen, Irak’lı yöneti
cilerce sürekli gündemde tutulur.

SORUNLU MİRAS: IRAK

EKREM ÖZKAYA

Kral Gazi’nin Monarşi, General 
Kasım’ın Cumhuriyet, Sad- 
dam’ın Baas dönemlerinin hep
sinde de bu sorun gündemde 
olur.

Gerçekten neden bazı ülkeler 
arasında hiç sınır sorunu yaşan
mazken belli ülkeler sürekli sınır 
kavgaları yapmakta ve sürekli te
yakkuz halinde olmaktadırlar? 
Neden bazı bölgeler yeryüzünün 
her an sıcak, kanamaya hazır ka
ra parçaları olarak durmaktadır
lar?

Elimizdeki kitap ilk bakışta 
sanki özel bir ‘Irak Sınır Sorunla
rı’ kitabı hissi vermekte. Ancak 
kapağını çevirdiğimizde kafamız-

daki birçok sorunun doyurucu 
cevabının ileriki sayfalarda bizi 
beklediğini görmekteyiz. Irak’ın 
seçilmiş olmasının güncellikle 
alakası yok. Temel neden Orta
doğu için iyi bir ‘örneklem’ teşkil 
etmesi.

Prof. Ahmet Davudoğlu’nun 
takdimiyle okuyucuya ulaşıyor 
kitap. Davudoğlu takdiminde bir 
sınırın kalıcılığını üç koşula bağ
lıyor. Bunlar; 1-Jeopolitik bü
tünlük, 2-Jeoekonomik iç bütün
lük, 3-Jeokültürel iç bütünlük. 
Gerçekten de kitabın ilerleyen 
sayfalarında sorunlu bölgelerin 
özellikleri incelenirken, temel 
nedenlerin bu argümanlara da
yandığını görüyorsunuz.

Mesela Ortadoğu’daki sorun
ların en önemli nedenlerinden 
birisi de bölgenin yapısıdır. ‘Böl
genin toprak kaynakları kendine 
yeterli bir tarımsal faaliyet için 
sınırlıdır.Tamamlayıcı göçler ve 
malların ticareti,hayatın sürdü
rülebilmesi için anahtar önem- 
dedir.Uluslararası bir sınırın bu 
hareketliliği kestiği durumlarda 
ciddi sorunların çıkması kaçınıl-

-mazdır.(sf47)------------- --------------
Eğer uluslararası ilişkilerle il

gili bir meraka sahipseniz, ülke
ler arasındaki sınır sorunlarının
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KİTAP

temel nedenlerini merak ediyor
sanız, popülizmden uzak, gerçek- 
ten emek ürünü olan bu kitabı 
okumalısınız. Akademik bir ça
lışma olmasına rağmen akade- 
mizmin sıkıcılığına düşmeden 
akıcı bir üslupla, roman tadında 
ve sade bir dille kaleme alınmış 
bir eser.

Yazar: Mevlüt Ozcan, Küre Yayınlan 

Tel:5891295

B A B ILD EN  TA C  M A H A L’E 
ZÜ G Ü D A R

Yayın hayatına yeni atılan 
Konak Yayınları, usta romancı 
Mustafa Miyasoğlu’nun gezi- ha
tıra türündeki Zügüdar isimli 
eseriyle okurların huzurunda...

Sanat ve edebiyat eserlerinde 
entelektüel endişeyi öne alarak 
yola çıkan Konak Yayınevi bu 
yayın döneminde Mustafa Mi
yasoğlu’nun Zügüdar adlı eserin
den sonra, yeni eserlerle okuyu
cularına hizmet vermeye devam 
edecek. İkinci kitabı yine Musta
fa Miyasoğlu’nun hikayelerin
den oluşan Devrim Otomobili 
adlı güzel eseri olacak.

Bugün bize ulaşan kalıntıları 
bile muhteşem görünen Bâbil, 
Binbir Gece Masallan’nın belde
si olan ve Abbasi- Osmanlı eser
leriyle tanınan Bağdat ile günü
müzde de hâlâ insanları ihtişa
mıyla büyülenen Tac Mahal, 
Mustafa Miyasoğlu’nun kale
minden bir roman tadında anla
tılıyor. Bilmediği dilden bir me
lodi olarak duyduğu “Üsküdar’a 
gideriken aldı da bir yağmur” adlı 
şarkıyı Hindu aksanıyla “Zügü
dar’a  gideriken...” diye söyleyen 
beş yıldızlı otelin piyanisti, Türk

dar
yasoğlö

müşterilerine iltifat ederken, ile
ride Türkiye’de yayınlanacak bir 
gezi hatırat kitabının ismine il
ham vereceğini nereden bilebi
lirdi ki?

Bu kitap, Mustafa Miyasoğ
lu’nun 1987 yılında Bâbil Festi- 
vali’ne katıldığı günden başlaya
rak Irak, Pakistan ve Hindistan’a 
kadar uzanan 10 yıllık gezi ve ha
yat tecrübelerini konu alıyor. 
Gezi notları yanında unutulmaz 
hatıralarla 1987-97 yılları ara
sında dünyanın yaşadıkları da 
anlatılıyor. Îran-Irak Savaşı’nda- 
ki Bağdat ile Rus işgalindeki A f
gan mücadelesi ve o dönemdeki 
kültürel-siyasî hava bu kitabın 
arka planında yer alıyor. Dünya 
gündemine oturan Körfez Savaş
ları ile Afganistan’da 30 yıldan 
beri süren iç çatışmalar bir ro
mancının gözünden yansıtılıyor.

Bazen gülerek ve eğlenerek, 
bazen kızarak, bazen de ibret ala
rak okuyacağınız bu gezi notlan 
büyülü Doğu dünyasına ait hi
kâyeler gibidir. Arap, Afgan ve 
Hind kültürünün izlerini ve 
kimselerin pek bilmediği arka 
planı içeriyor. Zügüdar, katibim 
türküsünün Pakistan ve Hindis

tan bölgesindeki söylenişidir. 
Bizde Âvâre müziği ne kadar ya
yılmış ve etkili olmuşsa, o bölge
de de Zügüdar müziği öylesine 
yayılmış ve melodisiyle benim
senmiştir.

Bu kitap, Bâbil’den Tac Ma- 
hal’e kadar geniş bir coğrafya 
üzerinde, İskender’in yakalandı
ğı Hind tutkusuyla yollara düş
müş bir Türk yazarının yaşadığı 
serüvenlerin notlarıdır. Çeşitli 
sebeplerle Güneydoğu Asya’da 
dolaşan insanımızla ilgili göz
lemlerini ve imkânsızı yakalama 
çabasına düşen gençlerimizin h i
kâyesini dile getiriyor.

Seyahat edebiyatımızda ben
zersiz bir yere sahip olan bu ki
tap, Osmanlı ve Bâbür Türkleri
ne ait tarihî eserlerin etrafında 
yaşayanlarla o bölgede dolaşan 
insanımızın macerasını ortaya 
koyuyor bir romancının dünyası
na yansıyan gerçekler, insanı şa
şırtacak kadar güzel...

Konak Yayınları 

TeL-0212-6381851 

Fcd<s:0212-518 97 28
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SORUNLU MİRAS: IRAK / OZKAYA

BOSNA MUCİZESİ

Aliya İzzetbegoviç, Bosna  
M ucizesi’ni insanların “doğru bir 
şey için, özgürlükleri için ve 
herşeyden daha fazla kendi kurtu
luşları için savaştıklarının bil- 
incinde” olmalarına bağlamak
tadır. Ona göre bu savaş, sıradan 
bir savaş, sıradan bir işgal değildi. 
“Bu, bir ülkeyi ve bir halkı bir 
daha asla var olmamak üzere 
ortadan kaldırmak girişimiydi.”

ERMENİ VAHŞETİ

- Ermeni kimliği ve Osmanlı’da 
Ermenilerin durumu?...
'  Ermeni meselesinin çıkışı ve 
Ennenilerin sinsi faaliyetleri?..
'  Taşnak ve Ermeni Kiliseleri!,.
'  İlk Türk'Ermeni düşmanlığı ve 
Ermeni katliamları!..
- Osmanli'Rus Savaşı ve I. Dünya 
Savaşı’nda Ermeniler!...
'  Erzurum’dan Bakü’ye, Kars’tan 
Karabağ’a Ermeni Vahşeti!...
'  1915’te ne oldu? Ermeniler 
Tehcir mi. Tenkil mi edildi?..

'  Anadolu’da Ermeni isyanları. 

Bu kitapta anlatılıyor. ■

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

A. Ali EMİRCAN - M. Emin GERGER

BÛYÛK ERMENİSTAN HAYALİ 
VE K A R S’TAN KARABAĞ ’A

I '  Osmanlı’dan Günümü
ze Eğitim Tarihi, N ec
det Sakaoğlu, Bilgi 
Ünv. Yayınları

2- Kürtler, Haşan Cemal, 
Doğan Yayınlan

3- Kur’an ve Sünnet Üze
rine Makaleler, Hik
met Zeyveli, Birun Ya
yınları

4- İlerleme ve Din, Chris
topher Dawson, A çı
lım Kitap

5 ' İslamiyyette İtikadı 
Mezhepler, Yaşar Kut- 
luay. Pınar Yayınları

6- Ozal Süikastı, Hakan 
İnce, Zaman Kitap

7- Zirvedeki Mankurtlar, 
T aha İslam, Birikim  
Yayınları

8- A nlam  ve Yorum, 
Tahsin Görgün, G ele
nek Yayınları

9 ' İslamın Kutsal Merye- 
mi, A liah Schleifer, 
Gelenek Yayınları

10- Osm anlı-A m erikan 
İliş kileri. Nurdan Şa
fak, O SA V

11- Yahudi- Kürtler, Eşref 
Günaydın, Karakutu 
Yayınları

12- Foucault Sosyolojisi, 
Orhan Tekelioğlu, A l
fa Yayınları

13- Başarılı ve Sağlıklı 
Çocuk Yetiştirm ek, 
Haşan Çalışkan, Çelik 
Yayınları

14- Çocuklar İçin Her Gü-
------ ne~Bir Dua, Senai De-

Kahramanı, Uğur As
lan, U f Yapım

16- İslâmi Düşüncenin 
Şekillenişinde A kıl ve 
Nass, Kamil Güneş, 
İnsan Yaymları

17- Âğa Şeyh Devlet, 
Martin Van Bruines- 
sen, İletişim Yayınları

18- Kopyalama Ve 
Kur’an, Hidayet Ay
dar, Elif Yayınları

19- Dört Halifeden V eci
zeler Sözlüğü, Mehmet 
Yılmaz, Şule Yayınları

20- Ordu ve Politika, Ni- 
zamettin Nazif Tepe- 
delenlioğlu, Kutup 
Yıldız Yayınları

21- Siyasal ve Dinsel Dü
şün ve Tarihine Giriş, 
Kaan H. Ökten, Alfa 
Yayınları

22- Şark Meselesi, Edo- 
uart de Driault, Beri- 
kan Yayınları

23- Ad, Semud, Meyden, 
Süleyman Nedvi, İn- 
kılab Yayınları

24- Modem İktisad’ın İn
şası, Mark Skousen, 
Vberte

25- Hr istiy anlığın ve 
Marksizm’in Kökleri, 
Tuncer Tuğcu, Alesta

26- İrak Kürdistandaki 
Enfal Askeri Harekâtı, 
Avesta

27- Küreselleşen Medya, 
Güliz Uluç; Anahtar 
Yayınları

- 28- Kur’an’da Servet Da-
mire i, Çilek Yayınları

15- Bir İhtilâlin Yenik
ğılımı, A li Soylu; Pı
nar Yayınları
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KENDİ ÇÖPLERİNİZ İÇİNDE 
BOĞULACAKSINIZ

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

K ızılderili reislerinden Se- 
atle’in dönemin başkanı- 
na gönderdiği mektubu 

daha önce de bu sayfalarda oku- 
muştuk. Son olaylardan sonra 
Reis’in Amerikalıları ne kadar 
doğru olarak tanıdığı ve Ameri- 
kakların aradan bir asırdan daha 
uzun bir dönem geçmesine rağ
men hala nasıl değişmediklerini 
anlamak için yine Seatle’in yaz- 
dıklarındarı bazılarını hatırlaya
lım:

“...Toprağın her parçası onun 
için birdir. Çünkü o gece gelen 
ve yerden ihtiyacı olan şeyi alıp 
giden bir yabancıdır. Toprak 
onun kardeşi değil düşmanıdır; 
onu elde ettikten sonra ilerlere 
gider, babalarının mezarını geri
de bırakır ve onlarla bir daha il
gilenmez. O toprağı çocukların
dan çalar ve yine ilgilenmez... O 
annesi olan toprağı ve kardeşi 
olan gökyüzünü satılacak ve ta
lan edilecek şeyler gibi ya da ko
yunlar veya parıldayan inciler gi
bi satın almak için kullanır.

“Onun açlığı dünyayı saracak 
ve geride çölden başka bir şey 
kalmayacak... Beyazlar da bir 
gün bu dünyadan gidecekler, 
belki de bütün öteki ırklardan 
daha çabuk... Yataklarınızı ze
hirlemeye devam edin... Bir ge
ce kendi çöplerinizin içinde bo
ğulacaksınız.” ■

BABASININ KIZI: 
NERON’UN TORUN LARI

Roma imparatoru Kaligula zul
mü ve yaptığı saçmalıklarla meş
hur bir hükümdardı. İmparato
run înkitatus isimli bir yarış atı 
vardı. İmparator bu atına o kadar 
düşkündü ki, ona bir küçük saray 
yaptırmış ve emrine düzinelerle 
hizmetçi vermişti. Bu itibar o de
receye varmıştı ki Roma’da Kali- 
gula’nın atını senatör seçtirece
ğine dair bir söylenti bile çıkmış
tı.

İmparator Kaligula bir gün 
sarayda gezerken küçük kızının 
bir esire eziyet ettiğini görür; 
memnuniyetten yaşaran gözlerle 
onu seyreder ve “Şuna bakın, 
Kaligula’nın kızı olduğunu ispat 
ediyor” der. (İhtilaller ve Darbe
ler Tarihi, S.53)

Ne dersiniz Neron, bugünkü 
Amerikan zulmünü görebilse 
idi, gözleri sevinçten yaşararak 
“işte boynuz kulağı geçmiş” der 
miydi? ■

‘^Kendilerine ‘‘yeryüzüne 
de sakın fesat çıkarma^ 
ym ” denildiği zaman, 
%izler sadece ıslah edi
cileriz** derler/*

(Bakara 11)

İH R A Ç  BA ŞBA KA N

Türkiye Cumhuriyetinin Lib
ya’ya bir başbakan gönderdiğini 
biliyor muydunuz? Bu kişi Orhan 
ve Doğan Koloğlu’nun babaları 
olan Suud Sadullah Bey’dir. Su- 
ud Sadullah Bey’in dedeleri Ka- 
valalı Mehmed Ali Paşa ile Mı
sır’a gidip daha sonra Libya’ya 
yerleşirler. Suud Sadullah Bey 
1882 yılında orada doğar. Eğiti
mini İstanbul’da yapar. Cumhu
riyet kurulduktan sonra ise mes
lek hayatı kaymakamlıklarla ge
çer. En son Hakkari ve Bitlis’te 
valilik yaparak bürokratik kari
yerini tamamlar.

Bu arada II.Dünya Savaşı so
na ermiştir ve Lidya’da yeni bir 
hükümet kurulacaktır. “İtalyan
ların, ülkede oluşturduğu emper
yalist baskı sonucu, yetişmiş ele
man bulunmayan Libya’da, za
manın kralı, babasını da iyi tanı
dığı için Suud Sadullah Bey’e 
başbakanlık teklifinde bulunur. 
Bir başka neden de kralın, İngiliz 
ve İtalyanlara karşı sadece Türk- 
lerin başkaldırabileceklerine ve 
haklarını onların daha iyi savu
nabileceklerine olan inancıdır. 
Görevi kabul eden ve 1952 yılı
na kadar bu ülkede başbakanlık 
yapan Suud Sadullah, Türkiye’ye 
dönmek üzere iken vefat 
eder.(Derin Gazeteciler, Cemal 
A..Kalyoncu, Sh. 296)

Lidya’da Krallığını kuran Se- 
nusi ailesinin 1920’lerdeki lideri 
olan Ahmed Senusi’nin o yıllar 
ilan edilen Cihad-ı Ekber fetva
sına uyarak yerine Ömer Muh- 
tar’ı bırakıp İstanbul’a kadar gel
diğini, Osmanlı Devleti’nin sa
vaştan yenilgi ile çıkması üzerine 
Ankara’ya geçerek Milli Müca- 
dele’ye katıldığını da tekraren 
hatırlayalım. ■
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

B ir güzel söz ve iki hoş fık 
ra, isteyen istediği gibi anla
sın...

HER İŞTE BİR HAYIR VAR

“Bahtiyar insanlar, geçmişle
rinden ibret alırlar. Böylece ken
dinden sonra gelenlere ibret ol
m azlar.”

Şeyh SADÎ

Bugünlerde dilden dile do
laşan yaygın bir fıkra var:

Dünya liderliğinde kendi
n in  yeterince tanınm adığını 
düşünen Bush Jr. etrafındakile
re kendi reklamı için, yeni dü
şünceler üretmediklerinden si
tem eder. Adamlarından biri, 
posta pullarının üstüne kendi 
resminin basılmasını önerir. Ve 
kabul edilir.

A ncak bir sorun vardır: Pos
ta idaresine gelen şikayet tele
fonları, pulların zarfların üstü
ne yapışmadığı şeklindedir. Bu
nun üzerine Bush, pulların 
zamklarının olup olmadığını 
sorar, yetkiliye. “Tabi var, baş- 
kanım”der adam. Bush “O  hal
de neden yapışmıyor?” diye so
runca, adam; “Resimli yüze tü
kürüp yapıştırıyorlarmış da on
dan.” diye cevap verir.

B u  da başka bir hikaye:

S A B IR S IZ  M Ü R İD

Eski zamanların birinde ünlü 
bir şeyhin dergâhında eğitime

F A H R E D D IN  G O R

Bir gün elindeki testisine 
çeşmeden su doldurup gelirken, 
mahallenin çocuklarının oyun
larının ortasına düşer. Çocuk
lardan birinin attığı taş, testiyi 
kırar. O  da durumu hocasına 
üzülerek anlatır. Hocası; “Üzül
me! H er işte bir hayır vardır.” 
der.

Ertesi gün, yine aynı olay 
meydana gelir, yine testi kırılır. 
Hocasına gittiğinde, hocası 
ona; “Üzülme, böyle işler olabi- 
lir._Her işte bir hayır vardır.” 
der.

Üçüncü gün, adam tekrar 
çeşmeye gider, su doldurup dö
nerken, bu sefer atılan taş, 
adamın gözüne isabet eder ve 
adamı kör eder. C an acısıyla, 
perişan halde, hocasının yanı
na gelen müride, hocası; “Onu 
tedavi ederiz. H er işte bir ha
yır vard ır.’’deyince, adam 
içinden; “Sen in  hayrına da 
şerrine de...” deyip dergahtan 
ayrılmaya karar verir. Ve gece 
olunca kimseye görünmeden 
eşyalarını toplayıp sessizce ora
dan ayrılır.

tun şu adamı, yatırıp kurban 
edin!” Silahlı bir eşkıya grubu 
adamı yakalayıp yere yatırırlar, 
içlerinden biri keskin bıçağı 
boğazına dayar. Birisi reislerine 
seslenir; “Reis, adamın bir gözü 
kör, keselim mi?” der. Reis; 

“Yok, olmaz, bırakın gitsin.” di
ye cevap verir. Neler olduğunu 
hâlâ anlayamayan adam, üstü

nü başını silkeleyip ayağa kal
kar ve korkuyla birisine sorar; 
“Beni neden kesecektiniz?” Eş- 
kiya; “Dün düşmanlarımızla 
çarpıştık, onca ateş yağmurun
da, bir tek can bile kaybetme
dik. A llah’a şükür için sabahle
yin ilk rastlayacağımız canlı 
mahluku kurban etmeyi karar
laştırdık. Karşımıza önce sen 
çıktın.” Bunun üstüne mürid; 
“Peki şimdi niye bıraktınız?”di- 
ye sorar. Adam da; “İtikadımız
da sakat kurbanın sevabı yok
tur; senin bir gözünü kör gö
rünce, bıraktık. Haydi git yolu
na” deyip iteler.

Mürid bunun üzerine tekrar

başlayan, hem dergâhın işlerini 
görüp hem okuyan bir mürid 
vardı.

Geceyi yolda geçiren mürid, 
sabah şafak vakti, çalılıklardan 
gelen bir sesle irkilir. Ses; “T u 

dergâhğrdonerve “H erlşTe bir 
hayır vardır.” sözünü kulağına 
küpe yapar. ■
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İZMİRLİ İSMAİL HAKKİ 
VE İSLÂM DEVLETİ

Hazırlayan : 
Dr. MUSTAFA ÖZEL

İslâm dünyasının, yaklaşık son iki yüzyıldır, çeşitli iç ve dış nedenlerden dolayı, alışık olmadığı bir tarz

da kendisini açacak  konulan tartıştığı gözlenmektedir. Bunlar arasında en belirgin olanlardan biri, din-si- 

yaset ilişkisidir. Batıda egemen olan siyasal düzen ve teorilerin İslâm coğrafyasında bir biçimde kendisine 

yer bulması yolundaki gayretlerin sonucu olarak, îslâm geleneğinde yerleşen düşünce ve anlayışların yoğun 

bir eleştiriye tutulduğu görülmektedir.

Cumhuriyet sonrasında, Türkiye’nin kendine ö-zgü koşullarında îslâm eksenli fikrî ve teorik faaliyetler

de bulunmaya çalışan aydınların karşılaştıkları önemli sorunlardan biri, aradaki büyük sosyo-politik ve kül

türel kırılmadan dolayı, hangi düşünce ve anlayışların yerli bir temel ve tabana yaşlandığıdır. Din-siyaset 

ilişkisi ve özellikle zaman zaman gündeme gelen îslâm devleti tartışmalarının ithal bir konu olduğu, geçmiş

te bu tür konuların bu coğrafyada ele alınmadığı, bunların daha çok tercüme eserler yoluyla Türkiyeli oku

yucunun gündemine sokulduğu ifade edilmektedir.

Aşağıda sadeleştirmesini sunduğumuz iki yazı, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında îslâm  düşünce hayatı

nın en belirgin ve etkin şahsiyetlerinden biri olan İzmirli İsmail H akkı ya aittir. Böyle bir konunun böyle bir 

kişi tarafından ele alınması, bizi, bunları sadeleştirilip okum a imkanı bulunmayan okuyucuların istifadesi

ne sunmaya sevk etti.

Sadeleştirmede yazının üslûbuna fazla dokunmadık. Günümüz okuyucusu tarafından anlaşılması zor 

olan kelimelerin bugünkü karşılıklarını vermeye çahştık. Metinde yer alan ayet ve hadislerin kaynaklarını 

belirledik. Yazı içerisinde manasına de^nilmeyen ayet, hadis ve sözlerin tercümelerini dipnotta verdik.
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İSLAM D EVLETİN İN  TEMELİ

“înnallâhe ye'müruküm en tüeddû’l-emânâü ilâ ehlihâ. 
Ve izâ hakemtüm beyne n-nâsi en tahkümû bi’l-adl.”^

İslâm devleti, Kur’ân-ı Mübîn’in telkin ettiği bir 
devlettir. Kitâb-ı Mübîn’in siyasetine, Kitâb-ı Mü- 
bîn’i açıklayan ve izah eden sünnet-i seniyyenin si
yasetine bağlıdır. İslâm devletinin üzerine kurulmuş 
olduğu temel taşlar, adil siyaset ve salih velâyettir.

İslâm, devlet hakkında tamamen çağdaş bir yön
tem izlemektedir. İslâm, İslâmiyet’in ilk döneminde 
uygar ve bağımsız devlet için geçerli olan ilkeleri, 
genel kanunları ortaya koymuştur. Bu ilkeler, bu ka
nunlar her çağ için, her ulus için birer düsturdur. 
Bütün bu düstur ve kanunlar, sağlam düsturlar, ebe
dî kanunlardır. Hiçbir biçimde aklın kanuna zıt ola
maz. Hiçbir toplumsal ve medenî kanun ile yıkıla- 
maz. Sadece çağın gereklerine göre uygulanır. Uygu
lama başka, kanun başkadır.

İslâm devleti, günümüzde doğru olarak kabul 
edilen hükümet biçiminin güzelliklerini bütünüyle 
almış, fakat ona bir ad vermemiş, biçimine değil esâ
sa özen göstermiştir. Bizi her zaman lafızlar, zahirî 
olanlar, biçimler aldatmaktadır. Sanki bize birer tu
zak olmaktadır.

Adalet adı altında zulüm, meşrutiyet ve meşve
ret adı altında baskı ve hegemonyacılık, hamiyet adı 
altında değersiz faydalar, eşitlik adı altında eşitsizlik, 
hak adı altında haksızlık her çağda görülmüş ve ha
la görülmektedir.

Bir devletin ilkeleri hakkında günümüzde ileri 
sürülen teoriler, Kur’ân-ı Mübîn’in gösterdiği teori
lerden fazla bir şey değildir.

Bu noktayı açıklamak için Kitâb-ı Mübîn’in, ye
ni felsefenin devletin esası hakkındaki teorilerini 
görelim:

1- Makalemizin üstünü süsleyen ayet-i kerime, 
Mekke’nin fethi sırasında Benî Şeybe’den teslim alı
nan Kabe anahtarlarının yine Benî Şeybe’ye geri ve
rilmesi hakkında -müslüman yöneticilere veya bü
tün insanlara hitâben- nâzil olmuştur.

Sebebin hâss/özel olması hükmün umûmî/genel 
olmasına engel olmadığından ayet-i celile, Hazret-i 
Ali el-Murtaza ve Zeyd b. Eslem’e göre müslüman 
yöneticilere; Hazret-i İbn Abbas ve Ubeyy b. Ka’b 
göre bütün insanlara hitap etmektedir.

Ayet-i kerime tercih edilen görüşe göre, yöneti
ciler hakkında nâzil olmakla; yöneticilere, hükümet

memurlarına emanetleri ehil olanların eline verme
lerini, insanlar arasında hüküm verirken adaletle 
davranmalarını emretmektedir. İşte bu iki ilke, adil 
siyasetin ve salih velâyetin temelidir, kaynağıdır, 
toplanıp biriktiği şeydir. Artık emaneti ehline ver
mek, adaletle hükmetmek İslâm devletinin, Kurân-
1 Mübîn’in telkin ettiği İslâmî hükümetin iki temeli 
olmaktadır.

Emaneti Ehline Vermek

Emanet iki türlüdür: Velayet ve mallar. Sürmet-i se
niyyenin gösterdiği gibi, velâyet, edâsı vâcib olan bir 
emanettir. Emâret hakkında Müslim’in rivayet etti
ği "înnehâ emânetim. Ve innehâ yevme’l-kıyâmed hız- 
yün ve nedâmetün. îllâ men ehazehâ bihakkıhâ ve eddel- 
ie?î aleyhi fîhâ”  ̂ hadis-i şerifi gereğince; yöneticilik 
dünyada emanet, kıyamet gününde fezâhat ve piş
manlıktır. Ancak emaneti alan hakkıyla almış, edâ 
etmişse (bu hariçtir). Yine Buhârî’nin tahric ettiği 
“îzâ duyyiati’l-emânetü fe ’ntezirissâate. Kâle: Keyfe 
idâatühâ? Kâle: İzâ vüsside’l-emrü ilâ gayri ehlihi. 
Fe’ntezirissâate.”̂  hadis-i şerifi muktezasınca; işleri 
ehline vermek, bırakmak emaneti yerine getirme; 
tersine işleri ehli olmayana bırakmak, emaneti kay
betmektir. Emaneti kaybeden kişi, devletin çöküşü
ne yol açar, kamunun yararları ihlal edilmiş olur.

Artık bir Kur’ân emri gereği veliyyülemre, .müs- 
lümanların işlerinden herhangi bir işi, yapabilecek 
olanların aslahına/ en uygun nitelikli olanına tevdi 
etmek vâcib olur. “Men vüîiiye min emri’l-müslimîne 
şey’en fevellâ racülen vehüve yecidü men hüve aslahu 
li’l-müslimîne minhü fekad hânellâhe ve rasûleh.”'̂ ha- 
dis-i şerifi mucebince; işi o işe en fazla uygun olan 
kişiye yani ehline vermeyen kimse Allah’a da, Rasü- 
lullah’a da hıyanet etmiş olur. Başka bir rivayete gö
re, bir cemaat içinde halkın rızasına daha uygunu 
var iken ondan daha aşağı birine iş/sorumluluk ve
ren veliyyülemr, Allah’a, Peygamber’ine ve mümin
lere hıyanet etmiş olur.

Hadis-i şerif, atama/görevlendirme hakkında, 
hükümet işleri hakkında iltiması şiddetle yasakla
maktadır.

Faruk-u A ’zam, bunu vurgulayarak, müslümanla- 
rın işlerinden bir işi, içlerindeki sevgi ya da yakın
lıktan dolayı bir adama veren kişi Allah’a, Rasülul- 
lah’a ve müslümanlara ihanet etmiştir, demektedir.

İslâm devleti ne mensup ne de sevgili tanıyor. 
Hiçbir hatır ve gönül tanımıyor. Yeterlilikten (ehli
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yet) başka bir şey aramıyor. Görevlendirme/atama 
hakkında, ehil olanı aramayan âmiri, akrabalarını, 
sevdiklerini, hemşehrisini, kendi mezhebinden olanı 
gözeten, fırka/cemaat ayrımı yapan, içlerindeki kin 
ve düşmanlıktan dolayı ehil ve hakkı olan kişiye -her 
ne surette olursa olsun- ehil ve hakkı olmayan kişiyi 
tercih eden veliyyülemri “Yâ eyyühellezîne âmenû! Lâ 
tehûnullaha verrasûle vethûnû emânâtiküm ve entüm 
ta’kmün"^ ayetiyle hain addetmektedir.

İslâm devleti, emaneti yerine getirme, kulların 
maslahatları, devletin maslahatları genel ifadeyle 
müslümanlann işleri hakkında “el-aslahu fe’l-aslah”̂ , 
“el-ehakku fe ’l-ehakk"'  ̂kuralına riayet eder. Yoksa yal- 
nızca “el-esennü fe'l-esenn’’ ,̂ el-ekdemü fe ’l-ekdem”  ̂
kuralına iltifat etmemektedir. Aslah (en uygun/nite
likli) olan varken başka bir yöne bakmaz. Fırka/ce
maat, ocak/soy-sop tanımaz. Arap, Türk, Acem, Kürt 
aramaz. Olanların içinde o işe uygun bir kişi bulun- 
mazsa, doğal olarak “el-emselü fe ’l-emsel” kuralına 
bakar. Müslümanlar arasında ehil aramak durumu o 
kadar yerleşmiştir ki; “A ’ti’l-kavse bânhâ”^̂  cümlesi 
darb'i mesel olarak söylenmektedir. Bir milletin 
darb'i meselleri, o milletin hikmet-i avâmıdır.

Velâyetin “İnne hayra men iste’certe’l-kaviyyü'l- 
emîn”^̂ , “înneke’l-yevme ledeynâ mekînün emîn”^̂  
ayetleri gereğince iki rüknü vardır: Kuvvet ve ema
net. Her velâyette kuvvet, velâyete göre muhteliftir. 
Örneğin savaş yöneticiliğinde kuvvet, kalbin kahra
manlığına, savaş türlerine güç yetirmeye, savaşı sevk 
ve idaredeki tecrübeye; insanlar arasında hüküm 
verme konusunda kuvvet ilme, kanunları uygulama 
gücüne racidir. Ancak emanet, “Felâ tahşevünnâse 
vahşevnî velâ teşterû biâyâtî semenan gereğin
ce haşyetullâh’ı (Allah’tan korkma) haşyetünnâsa 
(insanlardan korkma) terke, Allah’ın ayetlerini az 
bir para karşdığı satmamaya racidir. Emin (güveni
lir) olan veliyyülemr, kendisine tevdi edilen göre
vinde Allah’tan başka hiçbir kimseden korkmaz. 
Vicdanına uyar, insanlardan, etkili ve yetkililerden 
kesinlikle çekinmez, şeriatın kanunlarını dünya baz
ları karşılığında ihmal etmez.

Gerçekte, kuvvet ve emanetin/güvenilirliğin 
ikisi birden çok az kimsede bir arada bulunursa da, 
yine her velâyette o velâyete göre aslah/en uygun 
olanı aramak vâcib olur. Bir velâyet hakkında ema- 

^ eti a’zam (güvenilirliği-en-iazla) olan kişi ile kuv^

cir (günahkar) olsa da- kuvvetli, cesur olan kişi, - 
emin (güvenilir) olsa da- zayıf, aciz olana tercih edi
lir. Nitekim Ahmed b. Hanbel’e bir güçlü günahkar 
(fâcir) diğeri zayıf salih olan iki komutan hakkında 
“Hangisiyle savaşa gidilir?” diye sorulmuş, Hazret-i 
İmam, “Günahkar kuvvetlinin gücü müslümanlara, 
günahı kendisine, salih zayıfın zayıflığı ise müslü
manlara, salih oluşu da kendisine aittir, kuvvetli gü
nahkarla savaşa gidilir.” diye cevap vermiştir. Bir 
hadis-i şerifte “înmilahe yüeyyidü hâzeddîne birracu- 
li’l-kâfir"^  ̂ buyurulduğu gibi başka bir rivayette, “bi 
kavmin lâ halûka lehüm"^  ̂ vârid olmuştur. Hazret-i 
Peygamber, aleyhisselâtü vesselâm, Hazret-i Halid 
b. Velîd’i -kimi zaman yaptığı bazı hareket ve davra
nışlarını hoş görmediği halde- Islâm’ın şerefiyle şe
reflendiği günden beri savaş emiri olarak aramıştır. 
Hazret-i Halid’den, güvenilirlik ve doğrulukta daha 
uygun olan Hazret-i Ebu Zer el-Gıfârî’yi yöneticilik
ten nehy etmiştir. Çünkü Ebu Zer zayıf, Halid güç
lü, kuvvetli idi. Allah her ikisinden de razı olsun.

Özetle, İslâm devleti ya maslahat-ı hâlisaya, hiç
bir şekilde fesad ve kötülük bulunmayan maslahata, 
yahut maslahat-1 râcihaya, fesad ve kötülüğü az olan 
maslahata binâen işleri dağıtır. Velâyet, kuvvete 
muhtaç ise; güçlü olanı; güvenilirliğe muhtaç ise 
emin olana öncelik tanır. Kısaca malları koruma vb. 
hususlarda emin, malları istihraç vb. hususlarda güç
lü olan kişi tercih edilir. Ancak zaruretten dolayı, 
ehil olmayan kimse, aslah var ise; buna görev/so
rumluluk vermek câiz olur. Bununla beraber kendi
ni düzeltmeye çalışması da vâcib olur. Tâ ki; insan
lara elzem olan yöneticilik vb. işler kemal bulsun. 
Nitekim züğürt olan kimsenin borcunu ödemeye ça
lışması vâcib olduğu gibi acziyetten dolayı cihâdın 
düştüğü zamanda da savaş güçlerini tedarik ederek 
cihâda hazırlanmak vâcib olur. Çünkü vâcib, ancak 
vâcib ile tamamlanır.

Velâyet, emanet olduğu gibi, borçlar hakkında 
nâzil olan “Felyüeddillezî’tümine emâneteh” '̂̂  ayeti 
gereğince, mallar da emanettir. Bu hükümde, özel 
ve genel borçlar dâhildir. Malın korunması, şerîat-i 
Ahmediyye’nin amelî hükümler hakkında izlediği 
makâsıd'i hamse (beş amaç)den biridir. Buna bağlı 
olarak gasb, hırsızlık, hıyânet vb. haksızlıkları meşru 
sahiplerine geri vermek vâcib olur. “înnallâhe kod 

-oltAküUi’ hn.kk.in hnkknh"^^ hadis-i şerifi gereğince.
vet-i a’zam (gücü en fazla) olan kişi bulunsa, o velâ
yete yararı daha fazla olan, zararı daha az olan kişiye 
öncelik tanınır. Örneğin savaş yöneticiliğinde, -fâ-

Cenâb-ı Hak, hakkı, hak sahibine vermektedir. Ha
dis-i şerifin yüce hükmü hem yöneticileri hem de 
yönetilenleri kapsadığından, her biri üzerine diğeri
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ne edâsı vâcib olan şeyi eda etmek vâcib olur. Yöne
tilenler, hak etmedikleri malı yöneticilerden isteye
mezler. Yoksa “Ve minhüm men yelmizüke fissadakât. 
Fein u’tû minhâ radû. Ve inîem minhâ izâhum yesha- 
tûn." 19 ayet-i celilesinin hükmüne girerler. Bunun 
gibi yöneticiler de mallar da, malların bölüşülmesi 
konusunda, kendi malı ve mülkü gibi hevasına tâbi 
olamaz, malları istediği gibi harcayamaz. Çünkü vü- 
lât'i emvâl (maliye işler yürütenler) emindirler, nâ- 
ibdirler, vekildirler. Nitekim Rasûl-i Ekrem Efendi
miz “Ve innemâ ene kâsimün edâü haysü ümirtü”^̂  bu
yurmuşlardır. Malların paylaştırılması isteğe, maliye 
işlerini yürütenlerin keyfine tâbi olamaz.

Adaletle Hükmetmek

İslâm devleti eşit bir şekilde adaleti de emretmekte
dir. “Velâ yecrimenneküm şeneânü kavmin alâ ellâ 
ta’dilû”̂  ̂ ayeti, kin ve düşmanlık yaptığınız bir top
luluk hakkında bile adaletle davranmayı emrederek 
bizi vebalden sakındırıyor. Adaleti bir yere mensup 
olanlara, ahbaba, hemşehrilere, cemaata girenlere, 
ocaktan yetişenlere hasretmiyor. Bütün insanlara 
teşmil ediyor. Adalet, İslam’ın üssü’l-esasıdır. Bütün 
şer’î hükümlerin temelidir. Adaleti tamamıyla üstle
nen devlet, İslâm devletidir. Adaletli davranmayan, 
zulmü alışkanlık edinen hükümet, İslâmî hükümet 
değildir. İslâm ilk dönemindeki fetihlerin temeli 
adalettir. Hükümeti pâyidâr eden adalettir. “Ve kem 
kasamnâ min karyetin kânet zâlimeten ve enşe’nâ 
ba’dehâ kavmen ahaıin”̂  ̂ nazm-ı celili, “înnellahe 
yensuru’d-devlete’l-âdilete, ve in kânet kâfireten. Ve lâ 
yensuru’d-devlete z-zâlimete ve in kânet mü’mineten”^̂  
sözünün gereği; Cenâb-ı Hak, âdil olan devlete yar
dım eder. Zalim olan devleti ilâhî yardımdan mah
rum bırakır. Devlet, adaletle pâyidâr olur, yoksa ku
ru bir iman devleti pâyidâr etmez. Suyûtî’nin Câmiu 
Sağîr’inde naklettiği, “îzâ zulime ehlü’z-zimmeti, kâ- 
neti’d-devletü devletü’l-adüvvi” '̂* hadisi gereğince 
ehl-i zimmete, müslüman olmayan halka veya bu 
statüde olan muâhid ve müste’mene zulmeden dev
let, düşman devletidir. Düşman devletin ömrü pek 
az sürer. Ya zulüm kalkar ya da zulüm, devleti de 
milleti de yok eder, bütün memleketi perişan eder.

“el-mülkü yehkâ bi adlin ve ıhsânin, velâ yebkâ bî 
zulmin ve imânin”^̂

Adil galip, zalim yok olur. İmam Ahmed’in Müs- 
ned’inde tahric ettiği, “Ehabbü’l-halkı ilallâhi teâlâ 
imâmün âdilim, ve ebğadühüm ileyhi imâmün câirün"'^̂

hadis'i şerifi muktezasınca, Allah katında en sevgili 
kimse âdil yönetici, en nefret ve kin duyulan kimse 
de zalim yöneticidir. Bir eserde rivayet olunduğu 
veçhile, âdil yöneticinin bir günü altmış sene iba
detten daha üstündür. Zalimler, zalimlere yardım 
edenler ceza gününde/kıyamette çok şiddetli bir ce
zaya çarptırılacaklardır. Zalime kalem açan, divitine 
lif koyan zalimlerin yardımcılarındandır. “Ve men 
ye’mür bi’l-adli fehüve alâ sırâtm müstakîm.”̂ '̂  ayetine 
göre, adalet ve hakkaniyeti emreden kimse doğru 
yolda olur.

İslâm’ın ilk dönemimde, dünya tarihinde bir da
ha benzeri görülmeyen, müslüman ve müslüman ol
mayana adalet nimetini genelleştiren bir İslâm dev
leti kurulmuş idi. Bir valinin haksızlığına karşı, Pey- 
gamber’imizin torunu Hazret-i Hüseyin, “Vallâhıl- 
azîm, eğer adalette bulunmazsan elimde kılıç olduğu hal
de Rasulullâh’ın mescidinde kıyam ederim! ” sözünü sarf 
etmişti. İhkâk-ı hak (hakkı ortaya koyma, hakkı ger
çekleştirme) yolunda ilk halife Hazret-i Sıddîk’ı 
A ’zam’ın torunu Hazret-i Abdullah b. Zübeyr kendi
ni feda ederek “Ya insaf, ya ölüm! ” çağrısında bulun
muştu. Zulüm edilerek alınan mallan meşru sahiple
rine geri vermek için, “Dîvân-1 Mezâlim” kurulmuş
tu. Dîvân-ı Mezâlim, valilerden, kadılardan, me
murlardan, şehzadelerden, emirzâdelerden, şehrin 
etkili yetkili kişilerinden, kısaca büyük küçük her 
kimden olursa olsun zulme uğrayan çaresizlerin dert 
kapısıydı. Dîvân-ı Mezâlim’de eski halifenin gasp et
tiği topraklar meşru sahibine tazminatla birlikte ge
ri verilmişti. Zulme uğrayan vatandaşlar hakkında 
İslâm devleti kadar himmet gösteren bir devlet şim
diye kadar görülmemiştir.

2- Fransız felsefecilerinden Emil Buvarak kita
bında şunları ifade etmektedir: Devlet, bireylerin 
hukukunu, kamunun yararlarını koruma amacıyla 
oluşturulmuş bir topluluktur.... Devlet, adaleti tem
sil etmekle vatandaşların her birine, bütün hakları
na güvenli bir şekilde mazhariyetlerini temin eder. 
Kamu yararını temsil etmekle de yollar, kanallar, 
komünikasyon gibi araçlarla görüşüp kaynaşmayı 
kolaylaştırmak, bilgiyi geliştirmek,' kamusal yardım
lar vb. amme menfaatlerini hazırlar.”

Görülüyor ki, Dizun Akademisi Rektörü ve fel
sefe hocası olan biri, on dört asır sonra, devlet için 
iki esas gösteriyor: Adalet, kamu yararı. Kur’ân-ı 
Mübîn de iki esas ortaya koymaktadır: İşi ehline 
vermek, adalet. Bu iki esastan biri Kur’ân-ı Mü
bîn’in telkin ettiği esastan birine tevafuk etmekte
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dir. Ancak Kur’ân-ı Mübîn, adaleti bütün insanlığa 
teşmil etmektedir, yalnız bireylere özgü kılmamakta
dır. Hiçbir hatır ve gönül dinlemez. Yeni uygarlığın 
büyük bir hararetle savunduğu adaleti çok geride bı
rakmaktadır.

İkinci esasa gelince, bu esas Kur’ân-ı Mübîn’in 
telkin ettiği esasa ismen tevafuk etmiyor ise de, bu 
esas “işi ehline verme” esasından fazla bir şey ifade 
etmemektedir. Onun kadar kapsayıcı da değildir. İş
ler ehline tevdi edildi mi, insanlara arasında görüşüp 
kaynaşma kolaylaşır, bilgi gelişir, kamusal yardımlar 
vb. daha ne gibi amme menfaati varsa hepsini hazır
lar. Emaneti çiğneyen, kaybeden bütün amme men
faatlerini çiğner, artık devlet kalmaz. Bir karışıklık 
meydana gelir de hadis-i şerif muktezasınca kıyamet 
beklenir olur. Amme menfaatinin temel taşı, işi eh
line tevdi etmektir.

Aslında şerîat-ı mutahhara, kulların yararı esası
na bina edilmiştir. Bütün hakları hak sahibine, zul- 
men alman her şeyi meşru sahibine verip iade eden, 
malların bölüştürülmesinde kesinlikle arzu ve isteğe 
-hatta Peygamber’in isteğine bile- göre hareket ve 
emretmeyip yalnızca ilâhî bir gereği hareket ve em
reden, bir işe atamada “el-aslah fe’l-aslah” kuralını 
ilke edinen bir esas herhalde, kamu yararı esasından 
daha kapsamlı, daha toparlayıcı, daha yararlıdır. 
Hangi filozof olursa olsun, “işi ehline verme” esasın
dan daha iyi bir esas söyleyemeyecektir.

Devletin esaslarını gösteren ayet-i celilenin aka
binde -emir ve yasakların ardından zikr olunmayan- 
‘‘Nfirrımâ ye’ızukum bih”̂  ̂ buyurulmaktadır. Evet, 
insan bütün ihtiyaçlarını ancak toplumla sağlar; 
toplumsuz, birey ve tür olarak hayat süremez. Birey
lerin haklarını, kamunun yararlarmı koruma ama
cıyla kurulan bir kuruluşa her zaman muhtaçtır. 
Böyle bir kuruluşun temelini gösteren bir mev’ıza-ı 
hak, en güzel bir öğüttür.

Hâkim Teâlâ, daha sonra “adaletle hükümlerini
zi işitir.”, “emaneti tevdi etme ile amellerinizi gö
rür.” mealinde olan nazm-ı çelil ile, bu iki esasın her 
zaman ilâhî gözetim altında bulunduğunu haber ver
mektedir. Demek oluyor ki, İslâm devletinin iki esa
sı her an Rabbü’l-âlemîn tarafından gözetim altında 
bulunmaktadır. İşte İslâm devletinin temeli!

İlâhî ne büyük peygamber göndermişsin!
Ve mâerselnâke illâ rahmeten li’-lâlemîn.

İSLAM DEVLETİNİN İZLEDİĞİ YÖNTEM

“Küntüm hayra ümmetin uhricet li’n-nâsi te’murûne 
bi’l-ma’rûfi ve tenhevne ani’l-münker.”^̂
İslâm devletinin bir amacı, bir de bu amaca ulaşmak 
için yöntemi vardır. Esasları, ilâhî gözetimde bulu
nan İslâm devletinin izlediği yöntem en açık, en 
sağlıklı bir yöntem; amacı da en yüksek bir amaçtır. 
İslâm devleti halkının dünya ve ahirette mutlu ol- 
masmı hedefler. İslâm dini mensuplarının hayatta 
izleyeceği ahlâkî ve toplumsal kuralları öğretir. İs
lâm dini öyle bir dindir ki; yalnız mensuplarını de
ğil, belki bütün insanlığın hayrını ister. Çünkü bü
tün insan nefislerini tehzip etmeyi, insan topluluk 
ve halklarını terbiye etmeyi üstüne almakta, genel 
insan kardeşliğini kurmaktadır.

İslâm devleti insanları hayra davet eder. Pey
gamberler insanı hayra yöneltir. Filozoflar hayrı 
arar. Kur’ân hayra davet eder, hayır ölçüsünü tavsi
ye eder. Hayra davet, yapılması uygun olan işi işle
meye, tersi de yapılması uygun olmayan işi terk et
meye teşvik ile gerçekleşir. Buna bağlı olarak İslâm 
devleti istediği amaca ulaşmak için sadece emr-i 
bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker metodunu takip 
eder. İslâm ümmetinin özelliği, emr-i bi’l-ma’ruf 
nehy-i ani’l-münker konusunda diğer ümmetlerden 
halen kuvvetli olmasıdır. Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i 
ani’l-münkerde temel şart mehâfetullah (Allah Kor- 
kusu)dur. Her iyilik Allah korkusundan doğar, dün
yanın düzeni Allah korkusuyladır. Ma’rufu emreden 
kişi, Allah’tan korkar da emreder, münkeri nehy 
eden kişi Allah’tan korkar da nehy eder. Allah’tan 
korkan haktan ayrılmaz.

Ma’rufu emr, münkeri nehy eden kişinin önce
likle ma’ruf ve münkeri bilmesi, hayrı şerden ayır
ması şarttır. Yoksa ümmeti bâtıla davet eder; üm
metten ma’ruf nehy olunur, ümmete münker emre
dilir. Artık maksat elden çıkar. Mutluluk yerine fe
laket meydana gelir. Bundan dolayı emr-i bi’l-ma’ruf 
nehy-i ani’l-münker, ma’ruf ve münkeri bilen kişiye 
tevdi edilir.

Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker her üm
mete, her mükellefe farzdır. Hatta farziyeti, haccm 
farziyetinden daha müekkeddir. Emr-i bi’l-ma’ruf 
nehy-i ani’l-münker cihaddır, hatta cihaddan daha 
üstündür. Cihad anında kılıçtan korkulmadığı gibi,

25 Kânun-ı Evvel 1334 
Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye Üyelerinden 

İzmirli İsmail Hakkı

emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münkerde de zorluk ve 
tehlikelerden korkulmaz. Münkerleri/kötülükleri 
gören nehy eder, başkasını beklemez. Peygamberle-
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rin sünneti budur, selef-i salihin sünneti budur. 
Hayrı ve şerri, ma’ruf ve münkeri ayırt eden her 
müslüman, insanları hayra davet eder, ma’rufu em
reder, münkeri nehyeder. “Kânû lâ yetenâheme an 
münkerin”̂  ̂ nazm-ı cehlinin zâhiri buna delâlet 
eder. Çünkü Kur’ân-ı Mübîn’de geçmiş milletlerle 
ilgili haber ve kıssalar ancak onlardan ibret almamız 
amacıyla beyan buyurulmuştur. Dikkat edildiğinde 
görülecektir ki; ayetlerde haber ve kıssaların hangi 
tarafı ibretâmiz ise; yalnız o taraf zikredilir. Yoksa ta
rih kitabı gibi bir vak’a bütünüyle açıklanmaz.

Söz konusu ayet, diğerlerinin yaptıkları kötü
lüklerden nehy etmediklerinden dolayı, İsrâiloğulla- 
rı hakkında “Ne kötü iş yapmışlardı!” buyurmakta
dır. Zaten peygamberlerin davranışından, sahabenin 
davranışından anlaşılan da budur. Hatta bu konuda 
ashâb-ı kirâm izin almaksızın emr ve nehyde bulu
nuyorlardı. Bu hal, aralarında yaygındı. Onlardan 
bir inkar da vaki’ olmamıştı. Anlaşılıyor ki; emr-i 
bi’l-ma’uf nehy-i ani’l-münker fitneye yol açarsa 
mendup olmaz, haram bile olur.

Gerçekte, kimileri emr-i bi’l- ma’ruf nehy-i 
ani’l-münkerde “emn ale’n-nefs” (can güvenliği) 
şartını ileri sürmüşlerse de, muhtar olan mezhebe 
göre, bu da şart değildir.

Ümmet, tenâhî ve teâmür (birbirine emr ve 
nehy etmek) ile toplumda genel mutluluğun gerçek
leştirilmesine, herkesin kuvvetiyle çalışmayı top
lumsal dayanışma altına almış olur. Maddi ve mane
vî mutluluğu elde etmenin biricik yolu, aklın gerek
tirdiği doğa kurallarına, ilâhı sünnete uygun hareket 
etmektir. Bu ise; Kur’ân’ın isnadlanna sarılarak ilâ
hı emirlere uyma ve Allah’ın yasaklarından kaçın
makla gerçekleşir. Tenasüh (birbirine nasihatta bu
lunma) ile kötülüklerin yayılması imkansız hale ge
lir. Fertler, ümmet arasında ma’ruf olur, yerleşik 
olur. Aralarında tefrikaya bir menfez kalmaz. Dinde 
ihtilaf bile ortadan kalkar.

Ümmet arasında teâmür ve tenâhî olmazsa; üm
met fesada düçâr olur. Ümmet işlenilen münkerlere 
susarsa; ümmet olmaktan çıkar, parça parça olur, 
aralarında birlik kalmaz. Çünkü ümmet fertlerden 
meydana gelen bir cemaattir ki, aralarında bir rabı
ta, bir vahdet vardır. Hepsi bir vücudun organları gi
bidir.

Ümmet ancak emr bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-mün
ker ile en hayırlı ümmet olur. Kulların salahı, ülke
nin salahı ancak emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-mün
ker ile hasıl olur. Dînî şeâir, ilâhî hadler ancak emr-

i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker ile yerine getirilir. 
Bir kötülük gizli kalırsa sadece sahibine zarar verir. 
Fakat açığa çıkar da red olunup nehy edilmezse zarar 
herkese sirâyet eder.

Şurası unutulmamalıdır ki; davete girişen kişi, 
davet ettiği şey ile muttasıf olmalı, ma’rufu emreden 
emri kabul etmeli; münkeri nehy eden nehy edilen 
şeyden kaçınmalı, yani emir ile emri tutma, nehy ile 
kaçınma birlikte olmalıdır:

Benzerini yaptığın davranışı nehy etme
Böyle yaparsan, bu senin için büyük bir ayıp olur
Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker vahdet ba

ğıdır. Toplumu koruyan, bölünmıeyi engelleyen 
emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münkerdir. Ma’ruf, 
sağlıklı akıl ve tabiatların güzel gördüğü; münker ise 
tersine kötü gördüğü şeydir. Ma’ruf, aklen ve şer’an 
iyi olan, münker aklen ve şer’an kötü olan şeydir. Bu 
konuda rehber, sâlim fıtratla beraber, Kitâbullah, 
Allah Rasûlü’nün sünneti ve Hazret-i Peygamber’in 
ashâbının uygulamasıdır. İmam Ahmed, Müslim ve 
sünen sahiplerinin Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet 
ettikleri “Men reâ minküm münkeran felyüğayyirhü bi- 
yedihjeinlem yestetı’ febilisânih, feinlem yestea’ febikal- 
bih. Ve zâlike ed’afü’l-îmân”̂  ̂hadis-i şerifi mucebin- 
ce herkes münkeri değiştirmeye çalışır. Güç ve im
kanı varsa, men etmeye çalışır ve değiştirir. Örneğin 
bâğî, dolandırıcılık yapan birini görürse, onu düzelt
mek vâcib olur. Elinden gelmezse, dili ile düzeltir, 
bu kimseye nasihat ve öğütte bulunur. Hatta mah
kemeye bile müracaat eder. Elinden hiçbir şey gel
mezse, o işi yapana buğz eder, kötü işe rıza göster
mez. Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münkerin önemi 
işte bundan kaynaklanmaktadır. Kötülüklerin yayıl
ması, ümmetin helâkinin başlangıcıdır.

Vettekû fitnelen lâtüsîbennelleı^ne zalemû minküm 
hâssah^^

Cenâb-ı Hakk’ın ümmete vâcib kıldığı emr-i 
bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker ancak kuvvet ve 
emâret (yönetim) ile tamamlanır. Çünkü bilfiil izâ
le edecek olan, emreden ve nehy eden hükümettir. 
Nitekim vâcib olan cihad, adalet, mazlumlara yar
dım, hadleri uygulamak, haccı ifa etmek. Cuma ve 
bayram namazlarını kılmak da ancak kuvvet ve yö
netimle tamamlanır. Bundan dolayı '̂es-Sultânü zıl- 
luîlâhi fi’l-ard”̂  ̂ eseri vârid olmuştur. Hatta “Zâlim 
sultan ile altmış sene bulunmak, bir gece sultansız 
bulunmaktan daha iyidir.” bile denmiştir. Şimdiye 
kadar türlü türlü ortaya çıkan sosyal olayları tecrübe 
edenler, araştıranlar bu sözü tasdik edeceklerdir,
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zannederim. Fudayi b. lyâd, Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed vd. ümmetin selefi bundan dolayı, “Bizim 
kabul olunacak bir duamız olsaydı, sultana/yönetici
ye dua ederdik.” demişlerdir.

Veliyyü’l'emr, ancak emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i 
ani’l-münker için atanır. Velayetten, hükümetten, 
emâretten maksat ta budur. Veliyyü’l-emr mümkün 
olduğu kadar kulların maslahatlarını gözetmelidir. 
Veliyyü’l-emr, dînî farîzaları, doğruluğu, güvenilirli- 
ği, ana-babaya iyilik etmeyi, sıla-i rahmi, güzel dav- 
ranışları ilh. gibi ma’rufları emreder. Hakkında icma 
edilen zâhirî haramları, dolandırıcılık, yalan, hain
lik, yol kesme, gasp, yağma yapmak, ülkede asayişi 
bozmak, bozgunculuk yapmak ilh. toplumsal mefse- 
detleri; nikahı şer’an câiz olmayan kadını nikahla
mak, örtülmesi vâcib olan organları örtmemek ... 
ilh. gibi nesi ve ırza ait bozuklukları, kısaca bütün 
kötülükleri men eder, yasaklar. Vâcibleri terk et
mekten dolayı, haramları işlemekten dolayı, bunları 
yapanları cezalandırır. Hatta fesadı ortadan kaldır
mak için, hadleri uygulamaya imkan ve güç bulabil
mek için bunlara karşı savaş dahi açabilir.

Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker tedrîcîdir. 
Bu konuda ilke, el-erfak ve’l-erfak” ‘̂̂ dan başlayarak 
el-eğlaz fe ’l-eğlaz’^̂ a kadar varır. Öğüt ve nasihattan 
başlanır, tehdide, hapse vd. cezalara kadar varılır.

Sözün özü veliyyü’l-emr, kötülüklerin yayılması
na kesinlikle müsaade etmez. Mücerret nehy-i ani’l- 
münker maksud olduğundan şeklî lağv ve yok etme
de maslahata uyar. Dirâyet ve nüfuz nazarma göre 
davranır. Sıdk ile zaman zaman ülkede uygulamanın 
farklılığına göre, fakihlerin görüşlerine uyarak dini, 
aklı, ırzı, canı ve malı korur.

Din ancak emâret (yönetim) ve velâyet-i emr ile 
ayakta durur. Islâm dini ancak İslâm devletinin be- 
kâsı ile kâim, İslâm devletinin yok olmasıyla yok 
olur. Din ve dünyanın salahı/kurtuluşu için elzem 
olan şer’î maksat ve maslahatlar ancak toplumla ta
mamlanır. Her toplumun bir başı olması zorunludur. 
Ebu Dâvud’un tahric ettiği bir hadis-i şerif mucebin- 
ce İmâmü’l-hükkâm, Seyyidü’l-enâm Efendimiz 
Hazretleri, “Uç kişi bir yolculuğa çıkarsa; içlerinden 
birini başkan seçsinler.”̂  ̂ buyurmaktadır. Yolculuk 
sırasında küçücük bir toplulukta birinin başkan se
çilmesini emreden Nebiyyi zî-şân bununla diğer baş- 

- ka topluluklara da bir başkan seçme uyarısında bu- 
lunmuştur. Başsızlığı, anarşistliği kökünden koparıp 
atmıştır.

Emâret (yöneticilik), dinî vecibelerin en büyük

lerindendir. Velâyet-i emr, emâret-i emr dinîdir. 
Öyle bir kurbettir (yakınlıktır) ki; onunla Allah’a 
yaklaşılır. Allah’a, Rasulüllah’a taat ile beraber kur- 
bet-i emâret (yöneticilik yakınlığı), kurbetlerin/ya
kınlıklar m en üstünüdür. Ne çare ki, bir çok insanın 
mücerret başkanlık, mal ve şöhrete olan düşkünlük
leri dinlerini ifsad etmektedir. Ruesâ-yı ümûr (yöne
ticiler), ruesâ-yı müfsidîn (bozguncu başıları) ol
maktadır.

Dünyada en kötü velâyet, en kötü hükümet 
fir’avnî hükümettir: "înne Fir’avne alâ fi’l-ardı ve ce- 
ale ehlehâ şiyean yested’ıfü tâifeten minhum yüzebbihu 
ehnâehüm ve yestahyî nisâehüm. înnehû hâne mine’l- 
müfsidîn”̂ '̂  ayeti gereğince, Fir’avn Mısır’da halkı 
hakir görüyor, halka büyüklük taslıyor, insanları tef
rikaya düşürüp bir bölümünü perişan ediyor, erkek 
çocukları boğazlayıp kızları alı koyuyordu. Çünkü o, 
bozgunculardan idi. Artık vatandaşını küçük gören, 
ona tahakküme kalkışan, kibirlenen ve büyüklük 
taslayan, halkını bölüp parçalayan, öldüren, ona zul
meden bir hükümet hâşâ İslâm hükümeti değil, 
fir’avnî hükümet olmuş olur. ■

Dâru’l-Hikmeti’l'İslâmiyye Üyelerinden 
İzmirli İsmail Hakkı 

C erîde4 îlmiyye, Rabîu’l-âhir 1337, Yıl:4, 
Cilt:4, Sayı:42, sh. 1240-1247.

Dipnotlar

 ̂ Nisâ’ 4/58 (Hiç şüphesiz A llalı size, emanetleri ehline teslim er

menizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük

metmenizi emreder).

2 Müslim, II. 1457, hn. 1825 (16).

^el'Buhârî, Muhammed b. Ismâîl, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 

1992, I, 21; el-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed, es-Sünenü’l-Kübra, 

Betrut 1414-1994, X , 201, hn. 20363. (Emanet kaybedildiğinde 

kıyameti bekle. Dedi: Onun kaybolması nasıl olur? Dedi: Yöneti

cilik, ehil/layık olmayana verildiğinde kıyameti bekle.)

^ el-Beyhakî, X, 201, hn. 20364. (Kim müslümanların başkanlı

ğına getirilir de , müslümanlar içinde daha ehil biri varken başka 

birini yönetici olarak atarsa A llah’a ve Rasulü’ne ihanet etmiş 

olur.)

5 Enfâl 8/27.

^ En uygun olan, daha uygun olan.

 ̂ En layık olan, daha layık olan.

® En yaşlı olan, daha yaşlı olan.

^ En kıdemli olan, daha kıdemli olan.

Mükemmele en yakın olan, m ukemnîete^İTa yakın olan. 

(Yayı, ustasına ver.)

Kasas 28/26. (Ücretle istihdam edebileceğin en iyi kimse, bu 

güçlü ve güvenilir adamdır.)
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Yusuf 12/54. (Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve 

güvenilir birisin.)

Mâide 5/44. (İnsanlardan korkmayın, benden korkun. A yet

lerimi az bir bedel karşılığında satmayın.)

15 Buhârî, IV , 34; Müslim, I, 106, hn. 178 (111); İbn M âce, Ebû 

Abdullah Muhammed b. Yezîd elKazvînî, Sünen, İstanbul 1992, 

II, 1369-1370. (Şüphesiz A llah, kafir adamla bu dini güçlendirir.) 

(Rezil ve alçak bir toplulukla.)

Bakara 2/283. (-Yed-ı emin olan kimse- emanet edileni yeri

ne versin.)

18 Ebû Dâvüd, 111,290, hn. 2870, III, 824, hn. 3565; Tirmîzî, IV, 

434, hn. 2161; İbn M âce, II, 905, hn. 2713; ed-Dârimî,Ebû Mu

hammed Abdullah b. Abdurrahman, Sünen, İstanbul 1992, II, 

700, hn. 3263; Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul 1992, IV, 

186.

1^ Tevbe 9/58. (Onlardan sadakaların -taksimi- hususunda seni 

ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da -bir pay- verilirse 

razı olurlar, şayet onlara verilmezse hemen kızarlar.)

2 0  Buhârî, I, 26, V III, 149; Müslim, I, 719, hn. 100 (1037), II, 

1683, hn. 3, 4 (2133); Ahmed, II. 234, III, 385. (Ben ancak, ba

na emredildiği şekilde bölüştürürüm.)

21 Mâide 5/8. (B ir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranma

maya itmesin.)

22  Enbiyâ 21/16. M etinde kasamnâ yerine, ehkknâ yazılmıştır. 

(Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik, arkasından da başka nice 

topluluklar vücuda getirdik.)

2^ (Şüphesiz Allah, kafir de olsa âdil devlete yardım eder. Müs

lüman da olsa zalim devlete yardım etmez.)

2 4  es-Suyûtî, Celâleddîn, el-Câmiu’s-Sağîr, Beyrut 1410, s. 52.

25  (Mülk (yönetim) adalet ve ihsan ile devam eder, zulüm ve 

iman ile devam etmez.)

2 6  Tirmizî, III, 617, hn. 1329; Ahmed, III, 22. (İnsanların A l

lah’a en sevgili olanı adil yönetici, en nefret edileni ise zalim yö

neticidir.)

27  Nahi 16/76.

2® Nisâ’ 4/58. (A llah size ne kadar güzel öğütler veriyor.)

Cerîde-i İlmiyye, Receb 1337, Yıl; 4, Sayı: 45, sh. 1280-1284- 

2^ Â l-i İmrân 3/110 (Siz insanlar için ortaya çıkarılan, doğrulu

ğu emreden, fenalıktan alıkoyan, A llah’a iman eden hayırlı bir 

ümmetsiniz).

Mâide 5/79. (Onlar, işledikleri kötülükten birbirini vazgeçir

meye çalışmazlardı.)

^1 Müslim b. H accâc el-Kuşeyrî, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 

1992, I. 69, hn. 78 (49); Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eşas es-Sicis- 

tânî. Sünen, İstanbul 1992, IV , 511 ,h n . 4340; et-Tirmizî, Ebû îsâ 

Muhammed b. îsâ, Sünen, IV , 469-470, hn. 2172; en-Nesâî Ebû 

Abdirrahmân Ahm ed b. Şuayb, es-Sünen, İstanbul 1192, VIII, 

111-112, hn. 5005. (Sizden kim bir kötülük/münker görürse, onu 

eliyle değiştirsin, buna gücü yetmezse diliyle (değiştirsin), buna 

da gücü yetmezse kalbi ile (değişmesi için dua etsin).Bu, imanın 

en düşük derecesidir.)

^2 Enfâl 8/25. (İçinizden yalnızca zulmedenlere erişmekle kalma

yan fitneden sakının.)

el-Beyhakî, Ebu Bekr Ahmed b. el-Hüseyn, Şu’abul-îm ân, 

Beyrut 1410/1990, VI, 15, 16, hn. 7369. (Sultan/devlet başkanı, 

yeryüzünde A llah ’ın gölgesidir.)

En yumuşak/nazik, daha yumuşak/ nazik.

En sert, daha sert.

Ebû Dâvûd, III, 81, hn. 2608. (İzâ harace selâsetün fî seferin 

fe’lyüemmirû ehadehüm.)

Kasas 28/4. (Firavn, (Mısır) toprağında gerçekten azmış, hal

kını parça parça etmişti. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, 

bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Bellik 

ki o, bozgunculardandı.)
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