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Kur’ân  ̂Anla(t)ma Seferberliği

ümmn’ın Mayıs sayısında “İslâmi Model”, Haziran sayısın
da “İktidar Dili” dosyalan çerçevesinde; yazarlarımızın, fi
kir ve hareket adamlarımızın ortaya koydukları düşünceler, 
bizi ister istemez “Din DiU”-‘*Kur*an Dili*̂  konusuna getir
di. Bir medeniyet/umran projesi olarak "İslâmî Tnodel’’in ye
niden inşâsını, yani çağımıza ve hayatımıza İslâm’ın rengini 
vermeyi hedefleyen "îktidar dili", son tahlilde Kur’ân’a refe- 
re edilmek zorundaydı, “Müslüman” şair Mehmed Akifin 
mısralaşturdığı gibi;

“Doğrudan doğruya Kur*ân*dan alıp ilhâmı;
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm'ı.'*
Kabul edilmelidir ki, Kur’ân’ı merkeze almayan, onun 

‘̂ diV'ini anlamayı, anlatmayı ve bir hayat tarzı olarak çağa 
hakim kılmayı amaçlamayan hiçbir iİmî, fikrî, fiilî çaba “İs
lâmî” olarak nitelenemez.

Bu nedenle Ümran, Türkiye’nin ve dünyanın ciddi bir 
“medeniyet ve kimlik krizi” yaşamakta olduğu bir süreçte, 
insanlığın önüne yepyeni ufuklar açabilnaenin ve insanlara 
‘dayatılan’ “küresel yaşam biçimi”nden tamamen “farklı” bir 
Kayat tarzı sunabilmenin ilk ve yegane adımı olarak 
“Kur’ân'ı Anla(t)ma Seferberliği” öneriyor. Sözünü ettiği
miz seferberlik, çocuklarımızın ilköğretim çağında “mübarek 
kitap”la tanışmalarından, Kur’ân eksenli her türlü fikrî-fiilî 
çabaya kadar bir dizi faaliyeti kapsamak dunımundadır.

Umran'm Kur’ân Seferberliği dosyasına, Mustafa Ay- 
dm’ın “Kur’ân’a bakmak” değil, her şeye ^*Kur'ân'dan hak' 
ma"yı teklif eden derinlikli yazısıyla giriyoruz. H.Vicdan 
Tekin’in "Vahiyle sağlıklı bir diyalog" kurmadan, A.Cemil 
Ertunç’un da Kur’ân’ı “nesne” değil "özne” olarak konum
landırmadan bir inşâ faaliyeti gerçekleştirmenin mümkün 
olmadığını vurgulayan yazıları Aydm’ı tamamlıyor. Malez
yalI alim W.Mohd. Nor Wan Daud’un ‘‘Kıır'ân'ı anlama 
metodolojisi"ne ilişkin derinlikli makalesi ile Abdullah Yıl- 
dız’m Kur’an âyetlerinden yola çıkarak tasnif ettiği “Kur'ân 
okuma ilkeleri", seferberliğin nasıl yürütülebileceğine iliş
kin pratik ipuçları sunuyor. Kerim Buladı ise, çocuklarımızı 
“Kur'ân'la tanıştırma”nm hayatiyetini vurguluyor.

Öte yandan, '‘İslâmi ModelAktidar Dili” müzakeremiz, 
Yasin Aktay, Mustafa Tekin, Selçuk Kütük ve Dilaver 
Demirağ’ın yazılan ile sürüyor.

Gündem bölümünde; içte her şeyi tıkayan "bürokratik 
oligar§i”ye dair İbrahim Beğoğlu’nun incelemesini, A.Metin 
Karaköse’nin “sorumluluklarımızı'* hatırlatan yazısı bütünlü- 
yor. Dışta ise; gazeteci Mustafa Özcan Filistinlilere önerilen 
“Yol Haritası”nın akıbetini tahlil ediyor. İçinde bulundu
ğumuz konjonktürde Türkiye’nin ‘Teni Bir Dünya" için 
“yol gösterici” olabileceğinin altını çizen Numan Kurtul- 
muş’un makalesi, adeta “ne yapmalı” sorusuna cevap teşkil 
ediyor.

Ümran, değerli bilim adamı Ahmed Yüksel Özemre’nin 
“Rüzgâr Enerjisi”nin verimliliğini tartışan analiz yazısı; 
Celaleddin Vatandaş’ın “ek”te sunulan “Aile ve Şiddet” 
araştırması; M.Engin Noyan’la Ramazan Kayan’ın Kur’ânî 
duyarlılığı besleyen yazıları ile devam ediyor. Kültür-Sanat 
bölümünde Hasanali Yıldınm’ın deneme, Mustafa Miyasoğ- 
lu’nun seyahat üzerine yazdıkları ile Mehmet Özay’ın Malta 
tarihine ışık tutan makaleleri ıskalanmamalı...

Yeni ümran’larda buluşmak duasıyla...
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, AbduMah Yıldız: Araştırmacı, yazar.
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TÜRKİYE İÇİN 
SORUMLULUKLARIMIZ

ABDÜLMETİN KARAKÖSE

B ilindiği üzere, ülkemiz 
öteden beri siyasi, sosyal, 
ekonomik, hukukî... her 

alanda ciddi problemlerle karşı
yadır. Kişi başına milli gelir 2000 
dolar seviyelerine gerilemiş, iç ve 
dış borç stoku toplam milli geli
rin %130’una varmıştır. 70 mil
yonluk Türkiye bir yıl hiç yeme
se, içmese, giymese, ağzını kapa
tıp otursa ve bütün ürettiğini 
borç ödemesine harcasa dahi bu 
borcun altından kalkamayacak 
hale getirilmiştir. Borç ve faiz 
sarmalına mahkum edilmiş bir 
Türkiye, her şey iyiye gitmeye 
devam etse dahi, daha uzun bir 
müddet debelenip duracak, el ka
pısında para dilenecek haldedir. 
Gelir dağılımındaki adaletsizlikte 
bazı Afrika ülkelerinden bile ge
rideyiz. Senegal’in kişi başına 
milli geliri 570 dolar, Ağrı’nınki 
ise 568 dolardır. İşsizlik zaten 
Türkiye’nin kronik bir meselesiy- 
di, şimdi de sayıları yüz binleri 
bulan okumuş işsizler ordusu 
oluştu.

Memuru, işçisi, çiftçisi peri
şan bir ülkenin içine düştüğü 
ümitsizlik hali ile, bir tarafta yü
reği cayır cayır yanan insanlar, 
bir tarafta televole düzeninin ya
şandığı bir Türkiye. İntiharların,

boşanmaların arttığı, soyguncu 
ve kapkaççının kol gezdiği, uyuş
turucu kullanma yaşının 13’e in
diği, tinerci çocukların binlerle 
ifade edildiği, çöp bidonlarından, 
pazar artıklarından beslenen in
sanların olduğu, adeta toplumsal 
cinnet halinin yaşandığı bir Tür
kiye.

Kız çocuklarının eğitim hak
larının ihlal edilmesi; ana baba
ların çocuklarını kendi inançları 
doğrultusunda yetiştirme hakkın
dan mahrum edilmesi; tek tip dü
şünce ve ideoloji eğitimi dayatıl- 
ması; kültürel farklılıklarını yaşa
mak isteyen ülke insanının önü
ne engeller konulması; adaletin 
yavaş işlemesi; hukukun halkın 
hak ve özgürlüklerinin ilerleme
sini sağlamak yerine resmi ide
olojinin mutluluğuna kurban 
edilmesi konularında değişen bir 
şey yok.

27 Mayıs , 12 M art, 12 Eylül 
ve son olarak 28 Şubat gibi mille
tin iradesini zaafa uğratan süreç
lerle; toplum düşünmeyen, akıl 
etmeyen, sorgulamayan, sadece 
tabi olup uysal bir şekilde itaat 
eden bir tebaa olarak idare edil
mek isteniyor. Özgürce düşüne- 
meyen, düşündüğünü özgürce ifa
de edemeyen insanlardan oluşan

bir toplumda ne fikir planında ne 
de ekonomik alanda bir üretim
den, zenginlikten, kalkınmadan 
söz etmek mümkündür.

Dünyanın hiçbir yerinde, ben 
eğitim almak istiyorum diyen in
sanları okulların kapılarından 
coplayarak kovan, eğitim hakla
rını elinden alan bir sistem yok
tur. Dayatmacı bir zihniyetin 
baskısı altında olan üniversiteler 
ve diğer eğitim kurumlan asli gö
revlerini bırakıp öğrenci ve öğre
tim üyelerinin inançları ve kıya
fetleri ile uğraşmaktadır. Hal 
böyle olunca da bugünkü eğitim 
sistemi genelde ‘̂defolu insan** 
yetiştiriyor. Vurgunculuk, soy
gunculuk, hortumculuk, rüşvet, 
ahlaksızlık, tembellik gibi sayabi
leceğimiz bir sürü defo.

Bürokratik elit egemenliğin
deki sistem bir ideolojiyi topluma 
zorla dayatmakta, yaptıklarını 
sorgulamak gibi bir cüret göste
renler ise linç edilmektedir. Res
mi davet ve törenler milletin 
temsilcileri için bir kabusa dö
nüşmüştür. Hikmetinden sual 
olunmaz buyurgan devlet ve lüm
pen bürokrat-burjuvazi, tepeden 
tırnağa kir ve çürümüşlükten iba
ret olan bu düzende bize ya devşi- 
rilme ya da dışlanma dışında bir 
alternatif bırakmıyor.

Hukuk Devleti mi?

Anayasa Mahkemesi, devlet gü
cünün kötüye kullanılması nede
niyle zedelenen vatandaşlık hak
larını korumak yerine, vatandaşa 
karşı devletin ideolojik vasfını 
korumayı öncelemektedir.

Cumhurun sözcüsü olması ge-
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SORUMLUKLARIMIZ / KARAKOSE

reken Cumhurbaşkanı ise bu sis
temde ideolojik devletin bekçisi 
konumunda olup, halkın temsil
cilerini sürekli resmi ideolojinin 
sınırlarına çekmekte, toplumun 
hassasiyetlerini dikkate almak 
yerine resmi ideolojiden yana ta
vır koymaktadır.

Hukuk devleti olduğu söyle
nen Türkiye’de maalesef evrensel 
hukuk ilkelerine göre yapılan
mış, hukuka saygılı, hukukun 
gerçekten hakim olduğu bir sis
tem yoktur. Hukuksuzlukların 
kurumsallaştığı devlet yapısı ile 
toplum arasında ciddi problemler 
vardır. Devlet hâlâ toplum mü
hendisliği yapmaktadır. Türki
ye’de halka tepeden bakan, halka 
tahakküm etmek isteyen, İttihat 
ve Terakki komitacılığından beri 
gelen gizli bir iktidar anlayışı ha
kimdir. Bu anlayışa göre, millet 
devletin istediği gibi düşünecek, 
devletin istediği gibi yaşayacak, 
devletin istediği gibi giyinecek, 
devletin sev dediğini sevecek, 
devletin sevme dediğini sevme
yecektir. Ancak devletin izin 
verdiği kadar hak ve hürriyetlere 
sahip olacaktır.

Laiklik mi? Laikçilik mi?

Laikliğin tehlikede olduğu iddi
aları sürekli gündemde tutularak, 
dindarların asgari ölçülerde öz
gürlük talepleri bile, laik cumhu
riyete karşı bir başkaldırı hareke
ti gibi gösterilerek sindirilmiştir. 
Belli bir zevat ve destekçisi med
ya her türlü dini faaliyeti ve gö
rüşü çok rahatlıkla irtica yaftası 
ile değerlendirmekte, kendi ha
yat tarzlarına uymayan insanları 
aşağılamaya devam etmektedir. 
Kutsallarımızla alay edilmekte, 
dini duyarlılığa sahip insanlar ise

kendini savunmaktan yorulmuş 
bir biçimde bu hakaretlere ses çı
karamamaktadır. Baskı ve zulüm, 
bireyleri ikiyüzlülüğe, olduğun
dan farklı görünmeye sevk et
mekte, toplumsal hayatı adeta 
bir maskeli  baloya çevirmekte
dir. Laiklik bireyi değil, devleti 
sınırlaması gerekirken, tam tersi
ne Türkiye’de devlet dine ve dini 
hayata müdahil ve egemen olup, 
istediği gibi yönlendirmektedir.

Apo yakalandıktan sonra, 
Türkiye’de huzur ve sükûn olu
şursa Ankara’daki egemenler el
lerindeki ipleri istedikleri gibi 
kullanamayacaklardı. Onun için, 
“kontrollü bir gerilim stratejisi” uy
gulayarak bir şekilde yeni bir düş
man belirlemeleri gerekiyordu. O 
düşmanı da Hrtica* olarak belir
lediler. İcat ettikleri bu düşmana 
karşı hareket edebilecek güçleri 
ikna ettiler. Türkiye’de gelişmek
te olan dini duyarlılığı yanlış tah
lil ettiler. Silahlı bürokrasiyi yan
lış bilgilendirdiler ve yanlış yön
lendirdiler.

Başörtüsü: “Ateşten Gömlek”

MGK Genel Sekreteri basına 
yaptığı bir açıklamada; başörtüsü 
konusunda yeni gerginliklere se
bebiyet verilmemesini istiyor. Ve 
bu hassas meseleyi sadece izle
mekle yetinmeyip, gerekli uyarı
lan yapmayı sürdüreceklerini, 
daha da önemlisi çözüm için biz
zat devrede olduklarını söylüyor. 
Çözüm için, meseleye kaynaklık 
eden faktörü ortadan kaldırmak 
gerektiğini belirten general, 
Îmam-Hatip okullarına kız öğ
renciler alınmadığı takdirde me
selenin kökten çözüleceğini sa
vunuyor. Ve görüşünü şöyle ge
rekçelendiriyor; “Kızlar imamlık

yapmıyorlar, rahibe de olmadık
larına göre bu okullara gitmeleri
ne gerek yok.”!

Din öğrenimini ve başörtüsü
nü yasaklayarak kökten halledil
mesi gereken bir mesele olarak 
ele almanın ancak millete ve 
devlete zarar vereceğini, ve gide
rek ülkenin canlılığını ve sağlığı
nı kaybetmesine sebep olacağını 
bu zevat düşünmelidir.

Unutulmamalıdır ki, Türki
ye’nin hayatiyetini temin eden 
tükenmez kaynak İslam’dır. Müs
lüman kimliğinden kopartılan ve 
başörtüsünü hayatından çıkar
maya çalışan bir Türkiye’nin va- 
tanlık vasfını zaafa uğratmaya hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Türki
ye’yi; toprağını, dilini, dinini 
terk etme hazırlığı içindeki in
sanların yurdu haline getirmeye 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Üni
versite gençliği arasında yapılan 
bir ankete katılanların %70’i 
Türkiye’de yaşamak istemediğini 
belirtmiştir.

Başörtüsü meselesi “ateşten 
bir gömlek” oldu. Dokunanı ya
kıyor. Eskiden mağdurlar siyasi
lere gidip bu konunun çözümün
de yardım talep ediyorlardı. Şim
di bizzat çözüm üretmesi gere
kenler bu zulmün mağduru olma
ya başladılar.

Çözüm üretmesi gereken siya
setin alanı daraltılmıştır. Sivil ve 
silahlı bürokrasinin tahakkümü 
ile siyaset vesayet altında tutul
maktadır. Değerli olup olmadığı 
tartışılır birçok önemli zevattan 
oluşan atanmış bürokratik oligarşi 
halkın seçilmiş temsilcilerini evi
re çevire dövebilmekte, gerekirse 
ailelerinin özel hayatlarına mü
dahale edebilmektedir. Bizzat si
yasetin kendisi egemenler tara
fından bir kimlik ve kişilik krizi
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ne itilmiş bulunmaktadır. Siyasi 
aktörler denetim altında tutula
rak, siyaset kurumu fonksiyonu- 
nu yerine getiremez hale getiril
miştir.

Ne Yapmalı?

Zenginliklerimiz, tarihimiz, kül
türümüz, dinimiz, şerefimiz, ço
cuklarımız ve geleceğimiz büyük 
bir tehdit altındadır. Nimetlerin 
adil paylaşılmadığı, güçlü olanın 
zayıfı ezdiği, şeref ve haysiyetini 
ayaklar altına aldığı, servet ve 
topraklarını yağmaladığı bir dün
yada yaşıyoruz.

Bu topraklarda ve dünyanın 
birçok yerinde Batı karşısında 
bozgundan hasarsız çıkmış bir ne
sil yok gibidir. Yenilginin yarattı
ğı eziklikten kurtulmak için ça
lışmak yerine, parlak geçmişin 
hayallerine sığınarak, ya hamasi 
duygularla teselli bulmaya çalışı
yoruz, ya da başımız sıkışınca Ba- 
tı’nın hakemliğinden medet 
umuyoruz.

Bilmeliyiz ki, ABD’nin de 
AB’nin de temel hedefi, İslam’ın 
yeniden tarih sahnesine çıkması
nı mümkün kılacak tüm gelişme
leri engellemektir. Batı kendi 
kontrolü dışında iktidarlar oluş
masına İslam coğrafyasında izin 
vermemektedir. Çünkü, bugün 
küresel hegemonyanın karşısında 
durabilecek tek güç İslam’dır. 
Dünyada müntesiplerinin sayısı 
Müslümanlardan daha kalabalık 
birçok din ve felsefi görüş olması
na rağmen, İslam’ın hedef seçil
mesi tesadüfi değildir. Global 
dünyanın Firavunlarına karşı İs
lam’dan başka alternatif oluştu
rabilecek bir görüş, felsefe veya 
din yoktur. Uluslararası hukuku 
olan tek din İslam’dır. İslam, Al
lah’ın insanoğluna uzattığı ev

rensel barışın adıdır. Yüce Allah 
şöyle buyuruyor: “Böylece sen, 
batıl olan her şeyden uzaklaşa^ 
rak yüzünü kararlı bir şekilde 
hak olan dine çevir ve Allahsın 
insan bünyesine nakşettiği fit' 
rota uygun davran ki, Allahsın 
yarattığında bir bozulma ve çü
rümeye meydan verilmesin. Bu 
sahih bir dinin gayesidir am a 
çoğu insanlar onu bilmez^ 
ler."(Rum, 30)

Sorumluluk Duymak

Türkiye’miz, gelecek 50 yıla, 100 
yıla damgasını vuracak bir yol 
ayırımındadır. Herkes taşıdığı 
yükümlülük nispetinde toplumda 
gelişen fitne, fesat, kargaşa, zu
lüm, adaletsizlik gibi olumsuzluk
lara karşı sorumludur. Bu konuda 
şu ilahi mesajın bütün fertlere 
yüklediği sorumluluk önemlidir: 
"Bir de öyle bir fitneden sakının 
ki o, içinizden sadece zulmeden-- 
lere erişmekle kalmaz (genele 
sirayet ve hepsini perişan eder). 
Biliniz ki, Allahsın azabı şiddet' 
lidir.”(Enfâl, 25)

Türkiye bu utanç verici duru
ma layık bir ülke değildir. Bu kö
tü gidişata dur diyecek imkan ve 
fırsatlara sahiptir. Türkiye’nin 
dünyadaki onurlu yerini alabil
mesi için, ülkesini seven insanla
rın bir araya gelerek meseleye sa
hip çıkması gerekmektedir. Sa
hip çıkılmadığı takdirde, meyda
nı boş bulan, vatandaşla iç içe 
olamayan, olmaya cesaret ede
meyen, sokakta gezmekten kaçı
nan, bu ülke insanının yaşadıkla
rından bihaber, oluşturdukları 
gettolarında mutlu bir hayat sü
ren bir azınlık, her zaman gücü 
elinde tutacak; bu ülkeyi biz ida
re edeceğiz deyip, toplumu kendi 
ideolojik saplantılarına göre di

zayn edecektir. Üzerine düşen 
görevi yapmayanlar ise uğradık
ları zulümler karşısında sadece 
dizlerini dövüp ağlayacaklardır.

Tereddüt göstererek, korka
rak ve çekinerek bir yere varmak 
mümkün değildir. Çekingenlik 
ve korkaklık özgürlük düşmanla
rına cesaret vermektedir. Devleti 
yönetenlerin de bizim gibi insan 
olduklarını unutmayalım. Devle
ti yönetenlerin yanlışlarına hu
kuk çerçevesi içerisinde “yanlış 
yapıyorsunuz” diyelim. Başımıza 
gelenlerin sebeplerini kendimiz
de arayalım: Cenab-ı Allah ; 
**Ba§ınıza bir hela gelince niçin: 
‘Bu nereden^ diyorsunuz. On
lara de ki: *Bu belayı başınıza 
siz getirdiniz* Şüphesiz Allah 
her şeye kadirdir.** buyuruyor. 
(Âl-i İmrân, 165)

Özeleştiri Gerek

İnsanlarımız bir vatandaş olarak 
devletin asli unsuru olduklarını 
ve devletin kendilerine servis ve
ren bir aygıt olduğunu bilmekten 
alıkonulduğu için, devleti ağaba
balarının çiftliği gibi kullananlar 
‘‘Devlet biziz** diyorlar. Eğer ger
çek bir özgürlük ortamı sağlana
mazsa Türkiye’nin şu hali büyük 
sosyal patlamalara gebedir. Ülke
yi yönetenlerin toplumu doğru 
okumaları ve toplumun beklenti
leri istikametinde devleti yeni
den yapılandırmaları gerekmek
tedir. Devlet ile milletin arasını 
germenin, gerginliği derinleştir
menin hiç kimseye faydası yok
tur. Aksine bu gemide bulunan 
herkese zararı dokunmakta, ülke 
kaybetmektedir.

Herkes kendi dışındaki bir 
şeylerden şikayetçidir bu ülkede. 
Kendi halinden şikayetçi olan ise 
çok az. Eğer bir şeylerin değişme
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si gerektiğine inanıyorsak, önce 
kendi halimizle bir derdimiz, bir 
muhasebemiz olmahdır. Değiş
meden değiştirmek imkansızdır. 
Değişimi isteyen insan önce ken
di halinden memnun olmamayı 
bilmelidir. Kendimize gelmediği
miz sürece küresel gücün ve küre
sel hegemonyanm karşısmda du
ramayız. Ancak biz gerekli gayre
ti gösterirsek Allah’ın yardımı bi
ze ulaşır. Nitekim Yüce Allah bu
yuruyor: **Ey imana ermiş olan
lar! Hem bu dünyada hem de 
öteki dünyada şiddetli bir azap
tan sizi koruyacak bir alışveriş 
göstereyim mi size?... A llahla ve 
Peygam berine inanır ve Allah 
yolunda malınızla ve canınızla 
gayret gösterirsiniz: bu sizin 
kendi iyiliğinizedir; keşke bil
seydiniz... (Eğer böyle yaparsa
nız,) Allah günahlarınızı bağış
layacak ve sizi (öteki dünyada) 
içinden ırmaklar akan cennet
ler ve bu sonsuz mutluluk bah
çelerindeki güzel köşklere koya
caktır. îşte en büyük kurtuluş 
budttr.”(Saf, 10-12)

Ülkenin Sahibi Biziz

Emekli tabip albay Prof. Nevzat 
Tarhan bir röportajında şöyle di
yor; “Bir arkadaşım bu 28 Şubat 
hareketini yapanların içerisinde 
olan birine gidiyor ve "Halk 28 
Şubaü desteklemiyor Komutanım, 
yanlış yaptınız” diyor. O da kendi
sine ben öyle düşünmüyorum 
“Baksana bana topu topu 8 tane 
mektup geldi bu konuda.” diyor. Bu
radan da anlaşılıyor ki toplum, 
kendi düşüncesini Türkiye’yi yö
netenlere yeterince anlatmıyor. 
Sayın Recep Yazıcıoğlu’nun dedi
ği gibi “Bizim toplum söyleniyor 
ama söylemiyor”. Maalesef toplu- 
mumuzda bir nemelazımcılık var. 
Bencilleşen insan kişisel menfa

atlerini toplumsal menfaatlerin 
önüne aldı. Bu psikolojideki en 
önemli pay yine devlete ait. Dev
letin gerçek sahipleri olduklarına 
kendilerini inandırmış bir zümre 
halkını küçük görerek, onu aşağı
layarak, en ufak fikri bir eylemde 
cezalandırarak bu duruma gelme
sine sebep oldu. Bu nedenle yeni
den motive olarak vatanın gerçek 
sahipleri olduğumuzu demokratik 
yollardan göstermeliyiz.

Bu vatan kimsenin babasının 
tapulu mülkü değildir. Çağdaş, 
laik, demokrat kılıklı oligarşik 
zümre, zulümleri sayesinde payi
dar olacaklarını zannediyorlar. 
Ama bilmeliyiz ki, bizi hapsettik
leri demir parmaklıkların anah
tarları bizdedir. Üstad Necip Fa- 
zıl’ın dediği gibi; “anahtar bizde, 
içerde de biziz”- Bu ülkenin gerçek 
sahipleri bizleriz. Bu cennet vata
nın hak ettiği yere gelmesi için 
her türlü mücadeleyi vermek 
mecburiyetindeyiz.

Hak ile Batıl’ı Karıştırmamak

Hayli zamandır İslam’i kesimle
rin genelde savunma psikolojisi 
içinde hareket etmeleri söz konu
sudur. Sistem tarafından akredite 
edileceğiz diye türlü kılıklara gir
meye gerek yoktur. Önce “Müs
lüman Demokrat" dediler, sonra 
“Ilımlı İslam” dediler, daha sonra 
iş “Muhafazakar Demokrat”hga 
kadar geldi. Ne olduğunuzu değil 
de sürekli ne olmadığınızı anlata
rak, kimliğinizi reddederek bir 
yere gelmeniz mümkün değildir. 
Değiştiğimizi ispat etmeye çalı
şırken nerede değişmemiz, nere
de değişmememiz gerektiğini iyi 
düşünmemiz gerekmektedir.

Tavizin sonu yoktur. Taviz 
verdikçe daha çok isterler. Cana
varı doyurdukça iştahı artar. Dik 
durmanın gereği vardır. Allah af-

SORUMLUKLARIMIZ / KARAKÖSE

feder diyerek ilkelerimizden taviz 
vermek gibi bir lüksümüz yoktur. 
Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
**Sakın dünya hayatı sizi aldat
masın ve şeytan da Allahım af
fına güvendirmek suretiyle sizi 
kandırmasın.”(Yatır, 5)

Sistemin dayatmalarını nas 
kabul ederek ilerlememiz müm
kün değildir. Yüce Allah diyor ki; 
‘̂ Hakikati yalanlayanlara uyma. 
Onlar senin kendilerine yumu
şak davranmanı isterler ki ken
dileri de sana yumuşak davran- 
smlar/’{Kalem, 8-9)

Ayrıca, Türkiye’de hükümet 
etme ile iktidar ve muktedir olma 
arasındaki ince ayrıntıyı da iyi 
kavramak gerekmektedir. Bu ül
kede siyaset yapabilmek, toplum
sal talepleri seslendirebilmek ve 
bunları serbestçe yansıtabilmek 
için siyaset ve medya kurumunun 
özgür olması gerekmektedir. Bu
nu gerçekleştirmek için de önce
likle ülkenin üstüne çöken otori
ter ve militer sistemin zihniyeti 
her yerde sorgulanmalıdır. Sivil 
ve silahlı bürokrasinin buyurgan 
ve müdahaleci tutumuna ses çı
karmayan, ve baskılar karşısında 
eğilip bükülenler sonuçta kendi 
mezarlarını kazmış olacaklardır. 
Yakın geçmişimiz bunu acı ör
nekleriyle doludur.

Dik duran, kararlı bir duruş 
sergileyen, söylediğinin arkasın
da durabilen kadrolara ihtiyaç 
vardır. Bize biçilen sürü rolüne 
itirazımız vardır. Kaba kuvvetin 
baskısına boyun eğmeden, kendi
mize saygının, insan ve müslü- 
man olarak onurumuzu koruma
nın zamanıdır. Yüce Allah, ‘*Da- 
vamız uğrunda üstün gayret 
gösterenleri, bize varan yollara 
mutlaka yöneltiriz” buyuruyor. 
(Ankebut, 69) ■
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BÜROKRATİK YAPI 
ENGELLİYOR

İBRAHİM BEĞOĞLU

S on günlerde ülkedeki bü
rokrasi ve bürokratik yapı, 
ençok konuşulan konu

lardan biri haline geldi. Aslında 
ülkenin bürokratik yapısı, Os' 
manlı’nın son dönemlerinden 
beri insanımızın sürekli karşılaş
tığı ve genellikle hoşnut olmadı
ğı bir durumda devam ediyor. 
Ülkedeki bürokratik yapı, seçim
le gelen her iktidarın karşılaştığı 
bir gerçek. Bürokrasi, yönetim
deki süreklilik için gerekli; an
cak kırtasiyecilik (red tape), şeklin
de algılandığı taktirde; işlerin 
yürümemesi, başka bir deyişle, 
kamu hizmetinin aksatılması ile 
karşı karşıya kalınıyor. Milletin 
vergisiyle maaş alan kamu görev
lileri (bürokratlar), halkın işini 
gerektiği gibi yapmamakta dire
niyorlar. Burada, niyetimiz her- 
hangibir kesimi suçlamak değil; 
ancak hep beraber aydınlığa ka
vuşmak istiyorsak, gördüğümüz 
aksaklıkları rahatlıkla söylemeli
yiz. Problemi ortaya koymazsak, 
çözümünü düşünemeyiz. Halk, 
işlerinin gereği gibi yapılması 
için vergi ödüyor; karşılığında 
“çatık kaşlı” bir zihniyetle karşı
laşıyor. Üstad Necip Fazıl’ın de
diği gibi; Çatık kaş, hükümet de
dikleri zat.

Artık bu çatık kaş’m,  yerini, 
güler yüz ve tatlı dile bırakması

lâzım. Bürokratik yapı derken, 
bunun alt-orta-üst düzey olarak 
ayrılması gerek. Her kesim, ken
di yetkisi çerçevesinde, ilişkide 
bulunduğu kesimlerde etkili olu
yor. Alt ve orta kademe bürok
ratlar halk, işletmeler vs. ile mu
hatap olurken, üst düzey bürok
ratlar, ülkenin yönetiminde etki
li kilit noktalarda görev alıyor
lar. Ülkedeki bürokrasi geleneği, 
insanımızın zihniyetiyle yakın
dan ilgili. Bürokrasinin bu dere
ce etkili olması, yönetim şekliyle 
de ilgili. Yönetim merkezileştik
çe, bürokrasinin etkinliği artıyor. 
Problemlerini kendi bölgelerin
de çözemeyenler, çözüm için 
Ankara’ya geliyor. Ankara’daki 
bürokrat, mahallinde çözüleme
yen problemi çözme fonksiyonu
nu üstleniyor. İnsanımızda garip 
bir davranış biçimi var; masaya 
oturunca, daha önce beraber ol
duğu insanlara karşı tavrı değişi
yor. Hele bir de yönetici konu
muna gelirse, kerâmetin kendin
den menkul olduğu fikri gittikçe 
ağırlık kazanıyor. Bu durumu 
atanmışlarda ve seçilmişlerde gö
rüyoruz. Ancak seçilmişler, hal
ka (seçmenlere) karşı sorumlu 
oldukları için, daha kontrollü 
hareket etmek durumundalar.

Ülkemizde birçok konuda ol
duğu gibi, kamu görevinin de

vamlılığında da sıkıntılar var. Bu 
sıkıntıların en önde gelen sebep
lerinden biri de, insanımızın çok 
fazla politize olması(politik davran
ması). İnsanlar adeta her şeye, 
destekledikleri siyasi partinin 
gözlüğüyle bakıyorlar; partileri
nin söylemleri kendi söylemleri
ni oluşturuyor. Böyle olunca da 
partileriyle özdeşleşiyorlar. Bu 
davranışta, insanımızın eğitim 
ve kültür seviyesi çok önemli bir 
rol oynuyor. Eğitim ve kültür se
viyesi yükseldikçe, insanların 
kendilerine ait daha fazla fikirle
ri oluyor ve olaylara daha şüphe
ci bir gözle bakabiliyorlar, başka
larının fikirlerini, düşünmeden, 
olduğu gibi kabul etmiyorlar. Si
yasi partiler, iktidara geldiklerin
de, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi 
çalışmağa başlıyor. Seçim döne
minde bol keseden yapılan vaad- 
1er, iktidar olunca, partililerce is
teniyor. Böylece bir taraftan aşı
rı istihdam ve sonunda gizli işsiz
lik, diğer taraftan da aşırı politi- 
zasyon yoluyla kendi mensupla
rını (hak ettiği veya etmediği) 
iyi yerlere yerleştirme furyası 
başlıyor. Aşırı politizasyon, hü
kümet değişikliklerinde icraatın 
kilitlenmesine sebep oluyor. 
Mevcut bürokrasi ile iktidar par
tisi farklı görüşteyse, bürokrasi, 
yeni iktidarı adeta kilitliyor. Her 
iktidarın, kendi belirleyeceği üst 
düzey bürokratlarla çalışmak, en 
tabii hakkıdır. Hükümetler, böy
le bir ekip çalışmasıyla program
larını istedikleri şekilde uygula
yabilirler. Ancak iktidarın, ken
di bürokratlarıyla çalışma arzusu, 
alt kademelere doğru yayıldıkça, 
huzursuzluklar da başlayacaktır. 
Böyle bir durumda çalışanlar te
dirgin olur ve hizmet kalitesi dü
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şer. Geçmiş dönemlerde bu tür 
davranışlar sebebiyle, ülke büyük 
zarar görmüştür. Üst düzey bü- 
rokratlarm, kadrolarma uygun 
olmayan alt görevlere atanması, 
siyasi nitelikli il dışı tayinler ya
pılması vb. bürokratları hep te- 
dirgin etmiştir. Sürekli bir te
dirginlik ve gelecek endişesi 
içinde olan bürokrattan verim
lilik/iyi bir performans bekle
mek, gerçekçi değildir. Yöneti
cilerin en büyük problemlerin
den biri, ülke gerçeklerini gör
mekteki başarısızlıklarıdır. 
Yöneticiler ya gerçekleri 
görmüyorlar veya sonuçları 
umursamıyorlar. Her ikisi 
de son derece tehlikeli!
Ne hikmettir bilin
mez; sade vatandaş 
iken ülke gerçeklerini 
çok iyi görebilen ve 
çözüm üretebilen in
sanlar, yönetimde her- 
hangibir kademede gö
rev aldıktan sonra deği- : 
şiyor ve “işler, bildiğiniz 
gibi değil” demeğe başlı
yorlar. Bunu söylerken, san
ki mahremiyetin, muhata
bına karşı üstünlüğünü  ̂
göstermeğe çalışıyorlar, . f  
Mahremiyeti, bir üstün
lük aracı gibi kullanan bir 
zihniyetin, şeffaflığa sıcak bak
ması mümkün mü? Böyle bir 
zihniyet, tabii ki, şeffaflığa ve 
özgürlüklere karşı direnecektir. 
Çünkü gıdasını; mahremiyetten, 
hak ve özgürlüklere karşı olmak
tan almaktadır. Ülkeyi yönet
mek için vekâlet verilenler ve 
bunların atadıkları insanlar, za
man zaman “ülkenin âlî menfa
atleri için”, sahip oldukları bilgi
leri, egemenliğin, kayıtsız-şartsız

sahibi olduğu ifade edilen millet
ten saklıyor. Böyle bir zihniyet, 
seçilmişte de olsa, atanmışta da 
olsa, bürokratik ideoloji’nin  açık 
bir tezahürüdür. Bu kısır döngü
nün devam etmemesi için, ülke

deki seçilmi§ler-atanmı§lar(bürok- 
ratlar)-seçenlerihalk/millet) üçge
nindeki ilişkilerin yeniden göz
den geçirilip yeni bir yapılanma
ya gidilmesi şarttır. Yönetimde 
barışıklık ve etkinlik sağlanama
dığı müddetçe, sürekli olarak 310- 
netim illetli bir ülkede yaşayaca

ğız; elimizdeki malzemeleri kul
lanarak bir türlü helva yapama
yacağız demektir. Bu kısır dön
güden mutlaka çıkmamız, bürok
ratik ideolojiden bir an önce 
kurtulmamız lâzımdır. Bu, ülke

nin geleceğiyle ilgili çok 
önemli bir karardır ve bu ko
nuda mutlak bir kararlılık 
gösterilmesi şarttır.

S eğilmişler-atanmışlar s e 
çenler üçgeninin seçilmişler- 
atanmışlar boyutu, son gün
lerde tekrar sık sık gündeme 
gelmeğe başladı. Başbakan, 
bürokratik oligarşi’den  bahset
ti, işlerin gerektiği gibi yürü

mediğinden yakındı. Bü
rokratik zihniyet devam 
ettiği müddetçe, bu yakın
malar devam edecektir. 
Bürokratların, kamu yö- 

^  netiminde köklü değişiklik 
® olacağına ve ülkenin artık
U-
 ̂ mevcut bürokratik zihniyet

le yönetilmeyeceğine inandı
rılmaları gerekir. Yani bü
rokratlar, köklü bir değişikli
ğe kendilerini hazırlamalıdır. 
Değişikliğin başlangıcı, zihni
yet değişimi ile olacaktır. Her 
kademedeki bürokratlar ye
niden yapılanmaya zihnen 
hazır olursa, değişim süreci 
kısa sürecektir. Süreç ne ka
dar kısa sürerse, ülkeye yararı 
da o kadar fazla olacaktır.

Zihniyet değişimi, her 
alanda olduğu gibi, ülke yö

netiminde de çok önemlidir. 
Egemenliğin, “kayıtsız-şartsız 
millete ait olduğu” ifade edil
mekte, ancak uygulamada mil
let, “egemenlik hakkını” bir tür
lü gereği gibi kullanamamakta
dır. Halk, ülkeyi yönetmeleri 
için insanları seçerek -Meclise
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göndererek' vekâlet vermekte
dir. Seçilenler(vekiller) halkın 
denetimindedir, halka karşı so
rumlulukları vardır. Halk, icra
atını beğenmediği partiden, ve
kâletini bir sonraki seçimde geri 
almaktadır. Bürokratların, halka 
karşı sorumluluğu yoktur. Hele, 
belirli bir süreyle atanmış olan 
kurul/üst kurul bürokratları, so
rumluluk konusunda çok daha 
rahattırlar. Bizde vicdani sorum
luluk müessesesi de -maalesef- 
gittikçe erozyona uğradığı için, 
bürokratlardan vicdani sorum
luluğa dayalı bir uygulama da 
çoğu zaman bekleyemiyoruz. 
Yıllardır maneviyatından kopar
mak için her türlü baskıyı yaptı
ğımız nesilden, vicdan muhase
besi yapmasını beklemeye de 
hakkımız olmasa gerek.

Kurullar/Kurumlar/
Üst Kurullar

Kurulların/kurumların başlangıcı 
1961 Anayasasına dayanır. 1961 
Anayasasıyla Yüksek Planlama 
Kurulu kurulmuştur. Bu kurul, 
uzun yıllar Türkiye ekonomisi
nin yapılanmasında etkili olmuş
tur. Daha sonra 24 0cakl980 
Ekonomik İstikrar Programı ile 
Koordinasyon Kurulu ve Para 
Kredi Kuru/u, 1980’den sonra da 
Yükseköğretim Kurulu(YÖK) ve 
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) 
kuruldu. Ecevit Hükümeti döne
minde, IMF ve Dünya Bankası 
programıyla beraber, bir üst ku
rul/kurum furyası başladı ve eko
nominin kilit sektörlerini düzen
lemek ve denetlemek üzere, üst 
kurullar/kurumlar oluşturuldu. 
Böylece, bu dönemde Türkiye 
ekonomisi, antidemokratik bir 
şekilde, teknokrat bir Bakana

bağlı bürokratlardan oluşan üst 
kurulların hegemonyasına girdi. 
Burada, kurullar/kurumların ku
ruluş şekillerini, üyelerinin vasıf
larını, bütçelerini vs. irdeleme
yeceğiz; bunların temel kuruluş 
felsefeleri üzerinde duracağız. 
Kurulların/kurumların temel fel
sefesi ve işleyiş şekilleri sağlıklı 
bir biçimde incelenirse, bunlar 
için yapılması gerekenlerle ilgili 
ipuçları da ortaya çıkacaktır.

57. hükümetten önceki dö
nemlerde; ama özellikle 57. hü
kümet döneminde parlamento
nun işleyişi ve milletvekilleriyle 
ilgili çok yoğun eleştiriler yapıl
dı. Sürekli olarak, meclisin çalış
madığı, milletvekillerinin, gö
revlerini gereği gibi yapmadığı 
vurgulanarak, parlamentonun 
itibarı zaafa uğratılmağa çalışıldı. 
İşte bu ortamda üst kurullarla il
gili kanunlar ard arda çıkarılma
ya başladı. O günlerde kurullar 
üstüne çok şey söylendi ve yazıl
dı; bunlar arasında iki tanesi ön 
plana çıkmıştı:

i. Kurullar, dış güçlerin kendi 
etki alanlarını genişletmek için 
oluşturulmasında ısrar ettikleri 
kuruluşlar mı?

ii. Kurullar, seçilmişlerin et
kisini azaltarak; bakanların, mil
letvekillerinin ve dolayısıyla 
milletin yönetimdeki etkisini 
azaltmak için mi kurulmuşlardır?

Her iki madde de ciddi endi
şelere sebep olacak niteliktedir. 
Burada, 28 Şubat sürecinin de
vamı niteliğinde bir durum orta
ya çıkmaktadır: Halktan yetki 
almış, icra makamındaki siyase
tin ve siyasetçilerin inisiyatifi 
daraltılmakta ve dolaylı olarak, 
halkın yönetimden uzaklaştırıl
dığı bir model ortaya konulmak
tadır. Seçkinler, halkın yönetim

deki etkisini azaltmak için, atan
mışlar tarafından yönetilen ku
rullar/üst kurullar ihdas etmişler
dir.

Üst kurulların gerekli olduğu 
alanlar vardır. Bakanlıklar ve çe
şitli bağlı kuruluşlar arasındaki 
paylaşılmış yetkileri tek bir elde 
toplayarak, düzenleme-denetleme- 
müdahale sürecini etkin bir şekil
de gerçekleştirebilirler. Ancak, 
bunlar yapılırken; TBMM’nin 
devre dışı bırakılması ve ekono
minin, siyasetten arındırılması 
söylemlerinin öne çıkarılması 
dikkat çekicidir. Bu söylemler, 
s iyase tin/s iyasetçinin/hükûmetin 
fonksiyonlarının azaltılarak ha
reket sahasının daraltılması an
lamına gelmektedir. Ekonomi
nin, siyasetten arındırılması ne 
demektir? Halka sunduğu eko
nomik programıyla oy almış ve 
iktidara gelmiş bir parti, ekono
mi üzerinde söz sahibi olamaya
cak, ekonomiyi, halk ile hiç ilgi
si olmayan, halka karşı sorumlu
luğu olmayan bürokratlar yöne
tecektir. Bu bürokratlar, halkın 
seçtiği vekillerden daha mı güve
nilirdir? Güvenilirliğin ölçüsü 
nedir ve buna kim karar vermek
tedir? Bazı mahfiller, halka rağ
men, halk için yaklaşımını tekrar 
gündeme getirmeğe çalışmakta
dır. Seçilenlerin hareket sahası
nın daraltılması, seçenlerin, seçi
lenlere verdiği yetkinin kısıtlan
ması, egemenliğin, milletin elin
den parça parça alınmasından 
başka bir şey değildir. Bu durum
da, milletin egemenliğinden 
bahsetmek ne kadar mümkün
dür? Bir taraftan, halkın iradesi
ne ambargo koyulmak isteniyor; 
diğer taraftan, demokratikleşme
den bahsediliyor.
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Bütün bunların altında ya
tan; ülkedeki seçkinlerin, ülkeyi 
yönetme yetkisini halka verme
me istekleridir. Çünkü, onlara 
göre halk, yönetilmeye muhtaç
tır ve halk için en iyisini de ken
dileri düşünürler. Bunu söyle
mekten de çekinmezler. Gazete 
sütunlarında, TV programların
da bu görüşlere sık sık rastlayabi
lirsiniz. Bu zümre, halkın elin
den yönetim yetkisini almak ve
ya bu yetkiyi kısıtlamak için her 
yolu dener. Bu seçkinci zihniyet, 
demokrasinin önündeki en 
önemli engeldir. Bu zihniyetin 
uygulamaları 28 Şubat sürecinde 
yaşandı ve ülke, büyük yolsuz
luklara sahne oldu, fakirleşti, 
borçlandı, içte ve dışta itibar 
kaybetti. Ülke insanı, insanca 
yaşama hakkını yitirdi, gelece
ğinden umudunu kesti. Gençler, 
istikballerini yabancı ülkelerde 
aramağa başladı.

Bütün bunların tekrar yaşan
maması için, halk bilinçlenmeli 
ve verdiği oya sahip çıkmalıdır. 
Bir taraftan verdiği oyun hesabı
nı sormalı, diğer taraftan da ver
diği oyun sonucuna herhangibir 
şekilde müdahale etmek isteyen 
zihniyete asla fırsat vermemeli
dir. Çoğu vatandaş, seçimlerde 
oy kullanmakla sorumluluğunu 
yerine getirdiğini düşünüyor. 
Normal şartlarda bu doğru. An
cak, halkın iradesini her fırsatta 
devre dışı bırakmayı itiyat hali  ̂
ne getirmiş seçkinci zihniyete 
karşı, halkın uyanık olması gere
kir. Nereden gelirse gelsin, hiç
bir baskıya boyun eğmemek şek
linde belirecek bir halk iradesi, 
ülke üzerinde oynanmak istenen 
oyunları mutlaka bozacaktır. ■

YENİ BİR DÜNYA İÇİN 
YOL GÖSTERİCİ OLMAK

NUMAN KURTULMUŞ

1 987 yılından itibaren Sov- 
yetler Birliğinin çözülme 
süreci ile birlikte yeryü

zünde bloklaşmaların sona ere
ceği, daha barışçı, daha adil bir 
dünyanın kurulabileceğine iliş
kin umutlar bir kez daha yeşer
mişti. Tüm dünyada soğuk savaş 
sonrasının yeni siyasal yapılan
malarının değişen parametreleri 
üzerinde tartışmalar yapıldı, ön
görülerde bulunuldu. Yeni dö
nem, siyasetin yeni şartlarını or
taya koyuyor, buna uygun yeni 
gelişmeleri zorunlu kılıyordu. 
Soğuk savaşın sona ermesi ile 
Doğu ve Batı bloklarının onyıl- 
lardır gölgesinde kalan gelişmek
te olan “çevre ülkeleri” için yeni 
bir soluk almanın da imkanı do
ğuyordu. İkinci dünya savaşı 
sonrası “decolonization” yasası 
ile sömürgelikten kurtularak tam 
anlamı ile olmasa da bağımsız
lıklarını kazanan geri bırakılmış 
ülkeler için tüm kaynaklarını sa
vunmaya (savaşa) ayırmak zo
runda kalmayacakları, aksine in
sani gelişmeye yönelebilecekleri 
“yeni bir dönem” başlayabilirdi. 
Soğuk savaş sonrası dönemin de
ğişen siyasal parametrelerinden 
önemli bazıları dikkat çekiyordu.

1- Yüksek teknolojilerin ve 
özellikle bilgi ve haberleşme tek
nolojilerinin akıl almaz gelişimi 
ile “bilgiye erişim imkanı” her

kes için aynı oluyordu. Bundan 
böyle, gelişmiş ülkeler bilgiye 
erişmekte değil, “stratejik bilgi
yi” üretmekteki organizasyon ka
biliyetleri ile öne çıkacaklardı.

2- “Gerilim politikalarına” 
dayalı dünya siyaseti dönemi 
bitiyordu. Artık tüm insani kay
nakların uğruna seferber edilece
ği “komünizm” gibi evrensel bir 
düşmandan bahsetmek mümkün 
değildi.

3- Dış politikada “kutuplaş
ma” ve “bloklaşma” politikaları 
yerini mümkün olduğunca seçe
neklerin arttığı çok taraflı “stra- 
tejik denge” politikalarma bıra
kıyordu.

4- Ülkelerin iç politiklarmın 
merkezi dışa kayıyordu. Soğuk 
savaş sonrasının yeni küresel ka
rar merkezlerinde (örneğin, 
Brüksel ve Washington’da) olu
şan hava iç politikaları yönlen- 
diriyor.

5' Feedback’i çalışan bir de
mokrasinin, yani halkın her ka
rar aşamasında aktif olarak katı
labileceği ileri bir demokrasinin 
gelişip yaygınlaşacağına dair 
ümitler artıyordu. Böylece, de
mokrasi “seçimle gelen diktatör- 
lük”lerden, “kurumlar ve kural
lar” demokrasisine geçecekti.

Soğuk savaş sonrası dönemde 
bir yandan yeni döneme ilişkin 
yeni gelişmelerin tartışmaları ya
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pılırken, diğer yandan küresel
leşme süreçlerinin getirdiği stra
tejik avantajlarını da kullanarak 
ABD, yeni dünyanın “patronlu
ğunu” ilan etti. Doğu blokunun 
yıkılması ile tek başına ABD’nin 
patronluğunda geçen son onbeş 
yıl insanlığın beklediği barış ve 
güven ortamını sağlayamadı. 
Aksine, bir çoğu bizim bölgemiz
de olmak üzere büyük trajediler, 
soykırımlar ve savaşlar yaşadık 
bu dönemde. Onun için yukarı
da örneklerini zikrettiğimiz so
ğuk savaş sonrası dönemin deği
şen siyasal parametrelerinden 
bahsederken “di”li geçmiş zama
nı kullandık. Ümit ederiz ki, 
dünyayı yeni bir ateşin ortasına 
atmak isteyenler amaçlarına ula
şamazlar.

Evet, soğuk savaş döneminin 
sona ermesi ile gelişen yeni bir 
dünya hayali, 11 Eylül saldırısı 
ile yeni bir kabusa dönüştürül
meye çalışılıyor. 11 Eylül terörist 
saldırılarını bahane eden ABD 
içindeki şahinler (hard-liner) 
ABD ve tüm dünyayı yeni bir ge
rilim politikasına sürüklediler. 
Esasen, Sovyetlerin çözülmesi ile 
gerilim siyaseti sona ermişti. An
cak, ABD yönetimini etkileyen

söz konusu şahinler grubu dünya
nın yeni barbarları olarak müslü- 
manları, yeni “cadı”sı olarak da 
İslam’ı lanse etmeye çalışıyorlar. 
Böylece yeniden cadı ideolojisi
ne (buggy ideology) dayalı düş
manlıklar devrini geri getirmek 
istiyorlar.

Şahinlerin söz konusu bu po
litikalarının ardında, uzun dö
nemli bir dünya hakimiyeti anla
yışının etkisi görülmektedir. 
2000 Eylül’ünde yayınlanan ve 
Türk basınında da yer alan meş
hur Cheney raporu bu politikala
rın ipuçlarını vermektedir. Buna 
göre, “ABD’nin küresel hakimi
yetini pekiştirmek, 21. yüzyılda 
alternatif olabilecek medeniyet 
havzalarını kontrol etmek, ulus
lararası yeni güvenlik alanlarını 
oluşturmak ABD’nin çıkarları 
için zorunlu” görülmektedir. 
Karzai modelinden Filistin’in ab
lukaya alınmasına, Irak savaşın
dan İran’ın hizaya sokulması is
temine kadar bir çok gelişme bu 
yeni agresif politikaların bir so
nucudur.

Halbuki İslam, geçmiş engin 
medeniyet ve kültür birikimleri 
ile yeni dünyaya yeni imkanlar 
sunmaktadır. Bundan beş asır 
önce engizisyon mahkemeleri

nin kılıçlarından, yarım asır ön
ce Hitler faşizminin soykırımın
dan Yahudileri kurtarıp onlara 
kucak açan bizim dedelerimizdi. 
Filistin topraklarında 402 sene 
onlarca farklı din ve mezhep 
mensubunu, onlarca farklı ırk 
ve soydan insanı birlikte barış 
içinde yaşatmayı başarmış olan 
Osmanlı yönetiminin uygulam- 
ları hala Batı’da insaf sahiple
rince insanlığın ortak tecrübesi 
olarak kabul edilmektedir.

Gerçekten, tarihin kırılma 
noktalarından birinden geçiyo

ruz. Denebilir ki, dünya yıkılıyor 
ve yeniden kuruluyor.. Önümüz
de bugünkünden daha zor ve da
ha karmaşık bir dönemin olduğu 
herkesçe kabul ediliyor. Burada 
bize, müslümanların kurduğu son 
küresel medeniyetin varisleri 
olan bizlere, yaşadığımız bölge
nin “amiral gemisi” olan Türki
ye’nin çocukları olan bizlere bü
yük sorumluluklar düşüyor. Yaşa
makta olduğumuz dönemin ağır 
şartları bize “çaresizlik” ya da 
“kuşatılmışlık” duygusu değil 
“sorumluluk bilinci” veriyor.

Bu çerçevede yeni ve daha 
adil bir dünyanın kurulabilmesi 
için yoğun çabalar gerekiyor. Bu 
çabalardan önemli gördüğümüz 
bazılarını ifade etmek istiyoruz.

1- Şahinlerin İslam’ı yeni kü
resel düşman ilan etme çabaları
nı önlemek için müslümanların 
geçmiş medeniyet referanslarını 
da kullanarak, İslam’ın kültürel 
değerlerinin yeni dünyanın ku
ruluşuna sağlayacağı katkıların 
ortaya konulması.

2- Kültürler ve medeniyetler 
arası çatışma fikrini gündeme ge
tirip müslüman dünyasını baskı 
altına almak isteyenlerin senar
yolarını geçersiz kılmak için me
deniyetler ve kültürler arası
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farklılıkların ortaya konularak 
karşılıklı işbirliği anlayışının ge- 
liştirilmesi.

3 ' Osmanlı sonrası tasfiye sü
recinin halen devam ettiği coğ
rafyamızda daha fazla parçalan
manın değil, daha fazla enteg
rasyonun sağlanması. Bunun 
için ortak projeler, ortak kültürel 
çabalar, ortak kazanımlara yöne
lik politikaların geliştirilmesi.

4 ' Ülkemizin kendi gücünün 
farkına vararak çok taraflı, aktif 
ve şahsiyetli bir dış politika ata
ğına geçmesi. ABD ve AB gibi 
mevcut ilişkilerimizi ülkemizin 
ve daha adil yeni bir dünyanın 
çıkarları doğrultusunda geliştirir
ken, yeni ve geniş ittifakların da 
kurulması. Bu çerçevede KEİK, 
Türk Dünyası, D-8, OIC gibi 
mevcut ilişkilerimizin fonksiyo
nel hale getirilmesi.

5' Özellikle Irak savaşı sıra
sında başta Batılı ülkeler olmak 
üzere tüm dünyada ciddi bir var
lık gösteren entellektüel, politik, 
kültürel ve sivil toplum kuruluş
ları çevresinde ortaya çıkan barış 
ve adil bir dünya yanlısı çevrele
rin dayanışmasının sağlanması.

6' ABD yönetimini etkileyen 
şahinlerin politikalarından ra
hatsızlıklarını ortaya koyan ülke
lerin ortak politikalar geliştire
bilmelerinin temini.

7' Türkiye bu süreçte tarihi 
birikimi, bölgedeki konumu, je- 
okültürel ve stratejik durumu 
itibarı ile yeni insiyatifler ele 
alabilecek imkanlara sahiptir. 
21. Yüzyılın muhtemel bütün 
çatışma alanlarının ortasında 
bulunan bir denge ülkesidir. 
Doğu ile Batı, müslüman ve hı- 
ristiyan dünyası, zengin ve yok
sul ülkeler arasında bir denge ül
keyiz. Türkiye bu “denge ülke” 
rolünü iyi oynayarak bölgede or

taya çıkabilecek tüm muhtemel 
gerilimleri azaltabilecek “yol 
gösterici” konumda olmalıdır.

25 yıl sonraya ilişkin yapılan 
projeksiyonlar Türkiye’nin böy- 
lesi bir yol göstericilik rolünü sa
dece bölge ülkelerinin çıkarı 
için değil, ABD ve diğer gelişmiş 
ülkeler için de zaruri kılmakta
dır. Şöyle ki, dünyayı ortasından 
ikiye böldüğünüzde kuzeyinde, 
dünyanın ekilebilir tarım alanla
rı, su kaynakları, enerji kaynak
lan ve diğer zenginliklerine sa
hip kişi başına milli geliri gide
rek daha da artan zengin ülkeler 
yer alacak. Ancak bu zengin ül
kelerin nüfusları ise giderek aza
lacak. Buna mukabil, yoksul gü
ney ülkelerinin durumu daha da 
ağırlaşacak. Asya ve Afrika’daki 
kuraklık ve çölleşme, eğitimsiz
lik salgın hastalıklar, artan yok
sulluk gibi nedenlerle dünyanın 
yoksul bölgelerinde yaşamak ne-

YENİ BİR DÜNYA İÇİN / KURTULMUŞ

kabul ettiği konu kaçak göç
menler konusu idi. Bu ve benze
ri devasa problemleri çözebil
mek için ABD ve zengin ülkeler 
önünde iki yol bulunuyor. Birin
cisi, “herşeyi biz yönetiriz ve 
dünyanın tüm kaynaklarını biz 
kullanırız anlayışını” terkederek 
kaynakların daha adil kullanıl
dığı, ulusların yönetim ve karar 
süreçlerinde etkin olduğu ve re
fahın küresel ölçekte yaygınlaş
tırıldığı yeni bir dünyayı kur
mak., İkincisi ise, şahinlerin kış
kırtmaları ile “yönetme tutkusu” 
ve “sömürme tutkusu’nun ihti
rası ile dünyayı yeni savaşların 
ve kargaşaların içine atmak. Ak
lı selim ABD’nin birinci yolu 
tercih etmesini emrediyor. İşte 
bu anlamda Türkiye ABD’nin 
şahin politikalarına teslim ol
mak yerine dünya barışı adına 
ABD’ye de yol gösterici bir rol 
oynamalıdır.

Gücü haklılık sebebi saymak yerine, haklılığı 
güç sebebi saymak, güç ve iktidarı saltanat, 
zulüm ve baskı yerine *‘bilgelik^te aramak ‘̂ye
ni ve adil bir dünya” nm temel ışıkları olsun.

redeyse imkansız hale gelecek. 
Şimdi, zengin Batı dünyasının 
bir ferdi gibi düşünelim.

Dini ve siyasi farklılıkları bir 
kenara bıraksak dahi, yoksul ül
kelerden gelişmiş ülkelere 25 yıl 
sonra sadece yaşayabilmek için 
bir büyük göç dalgası ortaya çı
kacak. Hint denizinde, Afrika 
kıyılarında ve Akdeniz kıyıla
rında karaya vuran ya da açık
larda batan kaçak göçmen gemi
lerin haberlerini bugün bile sık
ça duyuyoruz. AB’nin 2002 yılı
nın en büyük problemi olarak

Yeni binyılda insanlığın bun
ca acı tecrübelerinden “yeni bir 
dünya” kurmak hepimizin ödevi. 
Gücü haklılık sebebi saymak 
yerine, haklılığı güç sebebi say
mak, güç ve iktidarı saltanat, 
zulüm ve baskı yerine “bilge- 
lik’te aramak “yeni ve adil bir 
dünya”nın temel ışıkları olsun. 
İlk insandan bu yana tüm in
sanlığın peşinden koştuğu barış, 
özgürlük, adalet, refah ve say
gınlık yükselen yeni dünyanın 
yeni hedefleri olsun. ■
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“MEVCUT ABD YÖNETİMİ 
TASFİYE EDİLMELİ”

LYNDON LAROUCHE

A ylık siyaset ve düşünce 
dergisi Yarın’ın yıl bo
yunca düzenlediği Aı̂ - 

rasya Konferansları dizisinin 14 
Haziran 2003 Cumartesi günkü 
son ayağında konuk, 2004 se
çimlerinde ABD Demokrat Par- 
ti’den Başkan aday adayı olan 
siyasetçi, entelektüel Lyndon 
Larouche’tu. Larouche’un Tür
kiye’nin gündemine girişi son 
otuz-kırk yılda yaptığı iktisadi 
öngörüler ile değil; 11 Eylül 
olayları dolayısıyla olmuştur. Bu 
tarihten sonra ise Yann dergi
sinde düzenli yazılarını oku
maktayız. İktisadi referansı 
16.yy sonlarının iktisatçısı Le
ibniz olduğu söylenen Larouc- 
he, iktisadi analizlerin insan 
faktörü olmaksızın yapılamaya
cağını savunmuştur. Bu kısa gi
rişin ardından gelelim konfe
ransa...

Konferansta Larouche’un 
konuşmasını müzakere edenler 
Numan Kurtulmuş ve Mahir 
Kaynak idi. Konuşmacının ge
nel olarak merkeze ABD’yi ve 
Batıyı aldığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Larouche konuş
masına geriye dönük ilginç bir 
tespitle başladı. 1929-33 arası 
yaşanan büyük bunalımda A l
manya’da Hitler’in güçlenmesi

ni sağlayan merkezin Lond
ra’daki büyük bankerler olduğu
nu söyledi. 11 Eylül ile tetikle
nen süreçte ise New York mer
kezli büyük bankaların ABD’de 
Başkan yardımcısı Cheney’i 
yükselttiğini ifade etti ve ekledi: 
“11 Eylül Cheney’i ‘iktidara’ ge
tirmek için yapılmıştır ve kesin
likle içeriden gerçekleştirilmiş, 
profesyonel bir iştir.” Bush’un 
dile getirdiği şer ekseni üçleme
sinin esasen bir Cheney progra
mı olduğunu savunan Larouc
he, 11 Eylül ile nükleer silahla
rın kullanılması için bir mazeret 
icat edildiğini söyledi. 1931’de 
Hitler’i bir diktatör yapan fi- 
nansal kurumlarm bugün de 
ABD yönetimini diktatörleştir- 
diğini anlattıktan sonra bugü
nün çok tartışılan meselesine; 
ABD ve İslam dünyası konusu
na sözü getirdi ve ‘hedefin yal
nızca İslam dünyası olmadığını 
aynı zamanda mevcut bozuk sis
teme alternatiflerin ortaya çık
masının engellenmesinin söz 
konusu olduğunu’ savundu.

Larouche’un konuşmasının 
ana eksenini ise, dünyanın bu
günkü mevcut güçleri ve ku
rumlan ile iflas ettiği gerçeği 
oluşturdu: “Bugün ABD iflas 
etmiştir, Avrupa iflas etmiştir,

mevcut finansal sistem  iflas et' 
mistir (özellikle IMF kastedili
yor)” diyen Larouche bu büyük 
krizin aşılması için yeryüzü öl
çeğinde yine büyük altyapısal 
ve diğer projelere ihtiyaç duyul
duğunu ancak bunun mevcut 
ABD yönetiminin baştan başa 
tasfiyesini mecbur kıldığını ifa
de etti. Bugünün dünyasında 
bankaların ve bir bütün olarak 
sistemin iflas ettiğini belirten 
Larouche, sistemin devamını 
sağlamak için bu ‘iflas/çöküş’e 
göz yumulduğunu söyledi. Bura
dan Avrupa’ya, dolayısıyla da 
Avrasya’ya sözü getiren konuş
macı Avrasya, Güneydoğu Asya 
ve Kuzey Asya’nın yeryüzünün 
en büyük doğal kaynaklarına ve 
aynı zamanda en büyük insan 
topluluklarına sahip olduğunu 
belirtti. Çin’in ve Hindistan’ın 
büyük ortak projeler geliştirdik
lerini ancak kaynak yetersizliği 
nedeniyle bunların harekete ge- 
çirilemediğini söyleyen Larouc
he, Avrupa’nın Rusya ve bu ül
kelere son mamul ihracı yerine 
teknoloji transferi gerçekleştir
mesi gerektiğini savundu. Bu gi
bi ülkelerle 25-50 yıllık anlaş
malar yapılması gerektiğini ve 
ancak bu sayede Avrupa’nın 
düze çıkabileceğini belirtti. Av
rasya bölgesinde(Ortadoğu da 
dahil) yapılacak ekonomik ve 
siyasi karşılıklı çıkara dayalı an
laşmalar ile Ortadoğu’ya da ba
rış geleceğini savunan konuş
macı bu öngörüsünü su projele
ri vb. ekonomik temelli projele
re bağlarken, bu iddiasını daha 
fazla temellendiremedi.

“Yeryüzü ölçeğindeki farkla
rı nasıl kapatabileceğimizi ve bu

14 Ümran‘ TemmuZ'2003



ABD YÖNETİMİ TASFİYE EDİLMELİ / LAORUCHE

bağlamda ne gibi anlaşmaların 
yapılması gerektiğini sorgula
malıyız” diyen Larouche, bugün 
dünyaya bakışta savunma poli
tikalarının belirleyici olmasının 
önüne geçmemiz gerektiğini 
söyledi. Bu çerçevede geçmiş 50 
yıla dönük bir ekonomik analiz/ 
okuma yapan konuşmacı 
1950’lerde Bretton Woods sis
temi ile sabit kur rejiminin ve 
korumacı politikaların varlığın
dan söz etti. 1964’ün bir dönüm 
noktası olduğunu ifade ettikten 
sonra dünyanın en büyük üret
ken gücü olan ABD’nin Roma 
ile kıyaslandığını hatırlatan La
rouche, bu dönemden itibaren 
çeşitli manipülasyonlar ile diğer 
ülkelerin para birimleri ile oy
nandığını söyledi. Bu dönem
den sonra “medeniyetin di
ğer unsurlarının kendisini 
ispat etmesine engel ol
duk.” diyen konuşmacı, 
bugün sistemin çöktüğü
nü tekrar vurgulayarak 
1964’ten önce iyi ça- j 
lışan sisteme 
geri dönülmesi 
gerektiğini, bu 
bağlamda yeni 
bir kredi sistemi 
ve ‘Avrasya’ inşa etmeliyiz’ de
di. Avrasya’nın yeniden inşası
nın temel taşı ise ulaşım yolları
nın yapımıdır diyen ABD baş
kan aday adayı, tarımsal ve en
düstriyel yapıların inşa edilme
sini ve şehirleşmeye hız vererek 
yeni şehir merkezleri kurulması 
gerektiğini; ancak bu sayede 
Avrasya ve çevre bölgelerin 
kalkınabileceğini söyledi. Orta 
Asya’da orta büyüklükte güçler 
kurabiliriz, diyen Larouche’un

son olarak ABD’ye dönük sar- 
fettiği sözleri aktarıyoruz: “Bu
gün herkes Anglo-Amerikan 
gücünden ve ABD’nin nükleer 
imkanlarından korkuyor. Nük
leer üstünlüğünden dolayı 
ABD’ye bir bağhlık(!) mevcut. 
İnsanlar ve hükümetler korku
yor. Bu nedenle devletler arası 
farklı bir ilişki geliştirmeliyiz. 
Devletler birlikte çalışmalı. 
Korku bugün insanların en bü
yük sorunudur. ABD, üstün

nükleer gücü nedeniyle göz ardı 
edilemeyen bir güç. Bu duru
mun çözümü ise ABD’nin ve 
bugünkü yönetimin mevcut ko
numlarını değiştirmekte yatı
yor. Başkan Bush, Rumsfeld vb. 
tarafından yönlendiriliyor. Ar
dındaki finansal kurumlar çok 
güçlü. Bu yönetimi değiştirebi
lirsek, tekrar bir araya gelip or
tak kararlar verebiliriz. Uluslar 
arası finansal sistemi değiştire
bilir ve 1950’ler dönemine geri

dönebiliriz.”
Müzakerecilerden ilk sözü 

alan Numan Kurtulmuş, Soğuk 
Savaş sonrası dünyanın tek sü- 
pergücü olduğu iddia edilen 
ABD’nin ‘neo-con’lar denilen 
yeni muhafazakarlar ve Che- 
ney’in ekibi tarafından idare 
edildiğini savundu ve dünyanın 
yeniden istikrara kavuşması için 
akl-ı selimin hakim olması ge
rektiğini söyledi. Soğuk Savaş 
döneminde gerilim politikaları 
ile işlerini yürüten ABD’nin bu
gün de Müslüman dünya ile ge
rilim yaratarak politikalarını 
yürüttüğünü belirten Kurtul
muş, esas tehlikenin ABD’nin 
nükleer gücü ile dünyayı tehdit 

etmesi olduğunu ifade etti. 
Larouche’un konuşması
na atıfla Çin, Hindistan 
ve Rusya’nın yeni proje
ler ile yeni bir güç ekse
ni ortaya çıkardığını ve 
dünya problemlerinin 
çözümünün çerçevesi 

iyi çizilmiş bir işbir- 
H liği ile mümkün 

olabileceğini be- 
lirten Kurtul
muş, Larouc

he’un konuşma
sında altını çizdiği 1950’lere ge
ri dönüşün yani yatırımların ge
lişmiş ülkelere yapılmasının im
kansızlığını ifade etti. Ardından
11 Eylül’e sözü getiren müzake
reci, bu dönemden itibaren or
taya koyulan projelerin aylar 
öncesinden deklare edildiğini 
söyledi. Bu bağlamda Türki
ye’nin durumunu da ele alan 
Kurtulmuş, sözlerine söyle de
vam etti: “Komşularımızla kav
ga değil; ortak politikalara ihti-
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yaç vardır. Çok taraflı, aktif bir 
politika geliştirmeliyiz. Türki
ye’nin her bakımdan önemi son 
dönemde oldukça artmıştır. Bu 
nedenle Türkiye İslam dünyası, 
Türk dünyası, AB, NATO, ha
sılı bütün dış politika imkanla
rını kullanmalıdır. Bölge ülke
leri ile ittifaklar kurulmalıdır. 
Bölge ülkelerinin tümü 
ABD’nin ihtiraslarından endi
şelidir. Türkiye, sahip olduğu 
potansiyeller ve imkanlar bakı
mından ABD’ye yol gösterici 
olmalıdır.” Türkiye’nin önemi
ne işaret eden Kurtulmuş ko
nuşmasını şu sözlerle noktaladı: 
“25 yıl sonrasının dünyasını bir 
düşünün; Nüfusun çok küçük 
bir kısmını teşkil eden Avrupa, 
Kuzey Amerika bölgeleri zen
gin, müreffeh iken Afrika kıtası, 
Çin ve Hindistan gibi bölgeler
de açlık tehlikesi hüküm sürme
ye devam edecek. Dolayısıyla 
bu bölgelerdeki insanlar geliş
miş ülkelere göç edeceklerdir. 
Bunu önlemenin iki yolu var
dır: Mevcut durumu sürdürmek 
suretiyle gelir dağılımındaki 
adaletsizliklerinin artması ve 
ABD’de ye dünya çapmda istik
rarsızlıkların, yeni savaşların or
taya çıkmasına neden olmak. 
Ya da Batı ülkelerinin Asya ül
keleri ile anlamlı bir ilişki biçi
mi geliştirmelerini sağlamak. 
İkinci tercihin seçilmesi duru
munda odaktaki ülke Türkiye 
olacaktır. Türkiye, İslam dünya
sı, Türk dünyası, Balkanlar, 
Kafkasya bağlamında bir ‘kemer 
tokası’ rolü oynamaktadır. Bu 
noktada iş Türk yöneticilerine 
düşmektedir.”

Konferansın ikinci müzake

recisi Mahir Kaynak ise dünya
da yaşanan gelişmelerin teme
linde ciddi bir ekonomik kriz 
ihtimalinin yattığını ve bunun 
sebebinin de ABD’nin her yıl 
verdiği olağanüstü dış ticaret 
açıklarının olduğunu söyleyerek 
başladı sözlerine. Bu açık neti
cesinde ABD’de yatırım yapan 
borsa oyuncularının hisselerini 
elden çıkarabileceklerini, borç 
sahiplerinin borçlarını talep 
edebileceğini ifade eden Kay
nak, ABD’de yaşanacak olası 
bir çöküşün başta Avrupa ve Ja
ponya olmak üzere ihracatları
nın büyük bir kısmını bu ülkeye 
yapan diğer ülkelerin de ciddi 
bir krize gireceğini iddia etti. 
Böylesi bir durumda 1929 yılı 
büyük bunalımında uygulanan 
ekonomik politikaların bugün 
işe yaramayacağını da belirten 
Kaynak, bugün yaşanan geliş
meleri değerlendirirken ABD’- 
nin asıl hedefinin ne petrol ne 
de terör olduğunu ve aslında as
keri bir hegemonya gerçekleş
tirmek istediğini vurguladı. 
ABD-Avrupa ilişkilerinin doğa
sı gereği gerilime sahne olama
yacağını savunan ikinci müza
kereci, dünya çapında olası bir 
mali krizin sonuçlarına kısaca 
değinmekle yetindi. Son olarak 
ABD’nin terörizmle savaş çer
çevesinde yürüttüğü sıcak savaş 
politikasını eleştiren Kaynak, 
çok ilginç(!) bir açılım sağlaya
rak konuşmasına son verdi: 
“ABD’nin meseleyi bir din sa
vaşı haline getirmesi çözümsüz
lük getirecektir ve Ortadoğu’da 
barış asla sağlanmayacaktır. 
Mevcut konum itibarı ile 
ABD’nin hegemonya arayışı

doğaldır ve bunun savaş yoluyla 
gerçekleşmemesi için yanına 
alacağı yegane güç Türkiye ol
malıdır. Dolayısıyla Türkiye, 
ABD’nin safında yer alarak bu 
hegemonik arayışın savaşsız sağ
lanmasına katkıda bulunmalı
dır.”

Müzakerecilerin Larouc- 
he’un konuşmasını değerlendir
melerinin ardından geçilen 
konferansın soru-cevap bölü
münden bazı notları aktarıyo
ruz: İlk sözü alan Larouche mev
cut uluslar arası sistemin çöktü
ğünü tekrarladı ve kurumların 
çalışmadığının altını çizerek, 
acil çözümlere ihtiyaç duyuldu
ğunu savundu. Yeni bir kredi 
sistemi kurulmasının gereğini 
vurgulayan Larouche, sorulan 
bir soru üzerine ABD-Türkiye 
ilişkilerinde sorun yaşanmaya
cağını ifade etti. ‘Din’ ve ‘dinler 
çatışması’ gibi argümanların bi
rer politik manipülasyon olup 
olmadığına ilişkin bir soruya ce
vaben Larouche çok ilginç tes
pitlerde bulundu. Evanjelistle- 
rin bugün devlet yönetiminde 
Wolfowitz gibi şahinlerle birlik
te etkilerini hissettirdiğini be
lirten Larouche, aynı zamanda 
dar çerçeveli Siyonist grupların 
etkinliğinden söz etti. Bu grup
ların üçüncü bir dünya savaşı
nın fiilen yaşanmasını arzu et
tiklerini ve aslında bir bakıma 
bunu başardıklarını da sözlerine 
ekleyen Larouche bu siyonist 
grupların yahudilerden de, hı- 
ristiyanlardan da hoşlanmadık
larını söyleyerek sözlerine son 
noktayı koydu. ■

İzleyen ve notlandıran: 

Mehmet Babacan
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S avaş çetesi barış yapabilir
mi? Veya birisi çıkıp şu

soruyu da sorabilir: ‘̂A l
lah aşkına Bush ve Şaron gibi
tiplerden barış sadır olur mu?** 
Bu soruya kabaca verilebilecek 
cevap olduğu gibi, sorunun ince 
ayrıntılı cevapları da var. O da 
şu: Bugüne kadar İsrail sağından 
ve solundan Araplarla barış ya- 
pan liderlerin hiçbirisi Şa- 
ron’dan daha temiz bir ayakkabı 
değil. Şaron’un Likudcu selefle- 
rinden Menahem Begin gayet 
olumsuz ve abus çehreli ve abus 
tabiatlı bir liderdi. Ancak, ‘şey- 
tan ayrıntıda gizli’ fehvasına uy
gun olarak, bu liderlerin ortak 
oldukları barış sürecinin kısmen 
başarılı olmasında başka faktör
ler var. Begin’in barış sürecinde
ki partnerleri veya ortakları ken
disinden daha ‘yapıcı’ kişilikler
di. Carter diğer Amerikan lider
lerine göre bir ahlak abidesi idi. 
Ayrıca Ortadoğu’da çatışmaların 
sancısını birebir yaşıyordu. Ente
lektüel merakı ve dürtüsü sebe
biyle meselenin köklerine kadar 
İniyor ve İbrahim’in çocukları
nın hikayesini analiz edebiliyor
du. Jimmy Carter bu işe epey ka
fa yormuş ve çaba harcamıştı. 
Sedat ise alabildiğince komp
leksli bir liderdi. Mesela, anası 
Sudanlı olduğu için Mısırlıların 
genelinden daha esmerdi. Ame
rikalıların dediğinden hiç sap
maya niyeti yoktu. Zira Ruslarla 
köprüleri atmış ve İslami kesim
lerle cepheleşmeyi göze almış ve 
Arap dünyasında yalnızlaşmayı 
da sineye çekmişti. İran’daki ge
lişmeler de Sedat’ı iyice kışkırt
mış ve o yöndeki iradesini pekiş
tirmişti. Hatta Sedat sürekli ola
rak: “Ortadoğu’da kartların yüz
de 99’u Amerikalıların elindedir.

FİLİSTİN’DEKİ 17. PLAN VEYA 
YOL HARİTASININ AKIBETİ

MUSTAFA ÖZCAN

Onlara rağmen bir şey yapıla
maz” diyordu. Dolayısıyla Camp 
David’in kerameti Begin’de değil 
Carter ve Sedat’ta idi. Ancak 
Begin’in varlığından yola çıkan
lar sert ve kararlı tabiatlı liderle
rin yumuşak liderlerden daha zi
yade barış yapabileceklerine ina
nıyorlar. Bunu doğrulayan kari
ne ve emareler de oldu. Araplar
la ikinci barış sürecini yürüten 
Rabin’in de Begin’den veya Şa- 
ron’dan geri kalır tarafı yoktu. 
Şaron’a ‘Beyrut kasabı’ denirken 
birinci intifada sırasında genel
kurmay başkanı olan Rabin Filis
tinli çocukların kollarını taşla 
kırma talimatı verdiği için adı 
‘kemikkıran Rabin’e çıkmıştı.

Oslo sürecinin mimarı da, 
Carter’in halefi olarak anılan 
Clinton idi. 2000 Temmuz’unda 
Oslo sürecini taçlandırmaya ve 
tamamına erdirmeye muvaffak 
olamasa da temelini atmıştı. 
Amerikan canibinden barış bro- 
kerliğine soyunanlar ve kısmen 
de olsa başarılı olanlar, yumuşak 
karakterli liderler; Carter ve 
Clinton gibi. Buna mukabil, ba
ba Bush 1991 sonrasında iyi bir 
başlangıç yapmış ama devamını 
getirememişti. Madrid süreci 
başlatılmış ama İsrail’in ayak di
retmesi sonucu barış süreci par
çalanmış ve kadük kalmıştı. 
Madrid süreci Oslo sürecine dö

nüşmüş ve büyük gövde küçük 
bir filiz vermişti sadece. Bugünkü 
‘yol haritası’ ise quartet denilen 
dörtlünün marifetiyle hazırlan- 
mıştı(ABD, Rusya, BM ve AB). 
Ama dörtlü yeni sürecin dışında. 
BM’nin Irak sürecinin dışında 
olması gibi. Önceki tecrübelere 
istinaden Şaron’u Rabin ve Be- 
gin’in yerine oturtsak bile asla 
Bush’u bir Carter’in veya Clin- 
ton’ın yerine koyamayız. Denk
lemde yeri tesbit edilmedik bir 
tek şahsiyet kalıyor: Şermü’ş- 
Şeyh veya Akabe zirvesinde gö
rücüye çıkan ve Arafat’ın yerine 
oturtulmaya çalışılan Mahmut 
Abbas. Şaron’un 'gözü yaşlı civ
civ’ olarak tanımladığı Mahmut 
Abbas Bahai asıllı; ataları, Mirza 
ismiyle anılan bir İranlı. Arafat 
2000 Temmuz’unda istenilen ta
vizleri vermediği için süreçten 
aforoz edildi ve dışlandı. Yerine 
İsrail ve ABD’nin güvenine maz- 
har olan Mahmut Abbas getiril
di. Ancak, Moskova’daki dokto
rasının kimi İsraillilere göre pü
rüzlü yönler var. Holocost kur
banlarının sayısını kabarık değil 
de az tuttuğundan İsrail tarafında 
da az da olsa kendisine şüpheyle 
bakanlar var. Onların, Ameri
ka’daki uzantıları da öyle. Şaron, 
özellikle de Akabe zirvesinin 
akabinde Kudüs’te bir otobüse 
saldırının sonrasında Mahmut
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Abbas ve Muhammed Dahlan’i 
Abdulaziz Rantisi’nin üzerine 
sürmek istemiş. İşte bundan uzak 
kaldığı ve Filistinliler arasında 
bir iç savaşı göze alamadığı için 
Şaron kendisini ‘civciv’ diye ni-- 
telemiş.

Bundan da anlaşıldığı gibi, 
Arafat’a ihale edilen ve Ara
fat’ın yapmakta tereddüt ettiği 
hususlar bu kez de Mahmut Ab- 
bas’dan isteniyor. Ancak Mah
mut Abbas ve Dahlan’m Rantisi 
konusunda sorumluluk almak is
temeyişleri üzerine Akabe zirve
sinden sonra üç örgütün üstlen
diği saldırıya cevap verme veya 
misillemede bulunma işi yine ba
şa düşmüş. Bizzat Şaron ve Mofaz 
suikast planını birlikte hazırlar
lar ve gün ortasında Abdulaziz 
Rantisi’nin jeepine infaz yapılır. 
Emellerine ulaşmaya ramak ka
lır. Şoförü ölmesine rağmen ken
disi yara bere ve sıyrıklarla kur
tulur. Bunun üzerine Mısır ve 
Ürdün gibi barış sürecinin ortağı 
kabul edilen ülkeler, Şaron’u, 
barış sürecini baltalamakla suç
larlar.

Peki, Abdulaziz Rantisi’nin 
özelliği nedir ? Abdulaziz Ranti- 
si, Mahmut Zahar gibi Hamas’ın 
siyasi kanadından ve sözcülerin- 
dendir. Rantisi parlak bir temsil
ci ve aynı zamanda davasını ede
bi ürünlerle savunan bir yazar. 
Birinci İntifada sırasında da Filis
tinlilerin gözdelerinden birisiydi 
ve Merc-i Zuhur’ sürülen 
400’lükler arasında yer alıyordu. 
Akabe zirvesi sonuçları hususun
da İsmail Ebu Şeneb’in hilafına 
klasik Hamas çizgisini sürdüren 
bir açıklama yaptı. Galiba bu 
açıklama ile şimşekleri üzerine 
çekti ve hedef şahsiyetlerden bi
risi haline geldi. İsrail tarafı 
onunla da kalmayacak, suikast 
silsilesini Şeyh Ahmet Yasin gibi 
liderlik kadrosunu içine alacak 
şekilde genişletecekti. Bu şekilde 
misillemeler devam ederken 
Amerikan yönetimi devreye gir
di ve ilk kez İsrail’in eylemini 
tasvip etmeyen açıklamalar yap
tı. Amerikan yönetiminin top- 
yekün barış sürecini askıya alma 
riskinden dolayı Rantisi suikastı
na bozulmasıyla birlikte İsrail

afalladı ve alternatif politikalar 
aramaya başladı. Suikastlar yeri
ne Hamas ve İslami Cihad’la 
ateşkes görüşmelerinin zeminini 
yoklamaya başladı. Ateşkes 
mühleti olarak 3 gün ile birkaç 
hafta ve 6 ay arasında muayyen 
zaman dilimleri düşünülüyordu. 
Birçok koldan ateşkes için dev
reye girildi. Mahmut Abbas ve 
idaresi, HAMAS ve İslami Ci- 
had’a ateşkes için baskı yaparken 
Mısır istihbaratı da arabulucu 
olarak bir kez daha devreye gir
me ihtiyacını hissetti. Daha öne 
Kahire’de Hamas ile Filistin 
Özerk Yönetimi arasında bu yön
deki müzakereler bir neticeye va
ramamıştı. Bu defa da Mısır is
tihbaratı bölgeye gelerek taraf
larla temas imkanı aradı ve sağ
ladı. Ama Akabe zirvesi ve Mah
mut Abbas’ın İsrail ve Amerikan 
tarafına yaranmak için sarfettiği 
sözler 60 kişinin hayatına malol- 
muştu bile.

Burada merak edilen husus
lardan birisi şu: Nasıl oldu da 
Bush yola geldi? İktidarının bir 
yılında adını bile duymak iste
mediği Filistin meselesiyle ilgi
lenmek ihtiyacı hissetti ve ken
disini bu işe angaje etti? Aslında, 
çok istediğinden dolayı değil, 
şartlar öyle gerektirdiğinden ve 
bölgeye toptan angaje olmasıyla 
da meselenin bir parçası olan bu 
meseleye de angaje olması zorun
luluğundan. Aslında, yol harita^ 
sı fikri 'İngiliz tilkisi’ veya ‘savaş 
kumarbazı’ olarak anılan Blair’in 
fikri ve ürünü. Bush istemeye is
temeye devreye girdi. Amerikalı
lar Ortadoğu’nun mihver mese
lesinin Filistin meselesi olduğu
nu biliyorlar. Filistin meselesi 
halledilmeden İrak veya diğer 
bölge ülkelerinin Amerikan banşı
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YOL HARİTASININ AKIBETİ / ÖZCAN

İçine katılması adeta imkansız 
bulunuyor. Bundan dolayı, 
Amerikan yönetimi yol haritasi' 
nı benimsemek mecburiyetinde 
kaldı ve sahiplendi. Powell ve 
diğer yetkililer, yol haritasını so
nuna kadar sahiplenmekte Ame- 
rikan yönetimi olarak kararlı ol
duklarını söylüyorlar. Celin Po- 
well, Şermü’ş'Şeyh’de Mısır Ha
riciye Vekili Ahmet Mahir’e, 
‘Bu proje bizim projemizdir, so
nuna kadar arkasındayız’ mesajı
nı vermişti. Bunun üzerine, Mısır 
basınında süreç aleyhindeki ya
yınlar bıçak gibi kesildi. Mısır as
lında ev sahipliğini Ürdün’e kap
tırmaktan dolayı rahatsızdı ve 
bundan dolayı Mısır basınında 
yol haritasını küçümseyen ve 
Ürdün’le irtibatlandıran yazılar 
yayınlanıyordu. Bush’un keskin 
talimatı üzerine yayınlar bıçak 
gibi kesildi. Bush, Mısır’dan yol 
haritasıyla ilgili lakırdı ve gürül
tü etmemesini istemişti. İsrail’de 
de kimi çevreler savaş sonrası at
mosferi, barış için son fırsat ola
rak değerlendiriyor ve İsrail’in 
bunu kaçırmamasını istiyordu. 
Şimon Peres bunlardan birisiydi 
ve Şaron’u mutedil olmaya çağı
rıyordu. Amerikalı nafiz Yahudi 
çevrelerin kalemlerinden Pulit
zer ödüllü Thomas Friedman da 
Bush’dan İsrail’in selameti için 
Şaron ve avenesini dizginlemesi
ni ve kararlı davranmasını isti
yorlardı. İsrail’e rağmen İsrail’in 
selameti isteniyordu. Bunu sağla
yacak kişi de Bush idi. Thomas 
Friedman, oğul Bush’dan babası 
gibi davranmasını ve Şaron’un 
elinde oyuncak olmamasını isti
yordu. Çoklan bu hususta Mad
rid bozgununu ve kaçırılan fırsa
tı iyi hatırlamaktaydı. Araplar 
topyekün barışa yanaşırken İsrail

seçici davranmıştı. Bu defa da 
durum aynı pozisyonda idi. Bu 
itibarla Bush, barış istihkakı ko
nusunda mızıkçılığı Filistin tara
fından ziyade İsrail tarafından 
bekliyordu. Akabe zirvesinden 
sonra Bush çevresine: “Abbas’a  
güvenilir ama Şaron’la bir sorunu
muz olduğu anlaşılıyor” demiştir. 
Şimdi Bush İrak savaşından aldı
ğı manevi güçle İsrail tarafına 
baskı yapabilir. Araplar da (Zey- 
nelabidin Rikabi gibi), kimi Mu- 
seviler de (Thomas Friedman gi
bi) Bush’dan bunu istiyorlar. 
Şimdi birçoklarının dediği gibi, 
ABD’nin geleceği Irak müdaha
lesiyle iyice Ortadoğu’ya bağımlı 
hale gelmiştir. Ortadoğu mesele
si de Filistin meselesine bağlıdır. 
İngiltere bu meseleyi çözemediği 
için Ortadoğu’dan rezil rüsvay 
bir şekilde ayrılmak zorunda kal
mıştır. İngiltere bu meseleyi çö
zemediği için Ortadoğu’ya, dola
yısıyla imparatorluğa veda etmek 
zorunda kalmıştır. ABD de aynı 
yoldan ve süreçten geçiyor. Bu 
bakımdan ABD sürece ve yol ha
ritasına bağımlı hale gelmiştir. 
Bu açıdan, sürecin başarılı olma
sını Filistinliler için değil evvele
mirde kendisi için istemektedir.

Bu itibarla, sürecin izlenmesi 
için bir gözlemci heyeti kurdu ve 
başına da deneyimli diplomat 
John Wolfu atadı.

Hedef, Intifada’nm Bitirilmesi

Mahmut Abbas’ın ihdas edilen 
başbakanlığa atanması ve Akabe 
zirvesi sonrası müzakereler hep 
bir noktada düğümleniyor: İnti
fada ateşinin söndürülmesi. Bu 
itibarla, Hamas sözcüsü Abdula  ̂
ziz Rantisi haklı olarak şunu söy
lüyor: “Yoî haritası açık bir şekilde

mukavemetle ilgili endişeleri ortaya 
koyuyor ama ondan sonra yapıla
caklara dair açıklık ve netlik yok... ”  
Filistinlilerden istenilen açık. 
Ama İsraillilerden istenilenler 
muğlak. Şaron sadece yerleşim 
birimlerinin bazılarının sökülme
si ve bazılarının da durdurulması 
için söz verdi. Ama bunlar husu
sunda bile netlik yok. Şaron eski
den, ^İntifada bitmeden müzü' 
kere yok* diyordu. Şimdi ise ‘İn
tifada sona ermeden taahhütle^ 
rimizi yerine getirmeyiz* diyor. 
Dolayısıyla burada bir tıkanma 
var. Bu itibarla sürecin bütün 
olarak işlemesi iyice Hamas’a 
bağlı hale geliyor. Mısır Ha
mas’ın eylemlerine son verdir
mek için devreye girdi. Ama İn- 
tifada’nın durdurulması karşılı
ğında Mısır istihbaratı yetkilileri
nin elinde İsrail tarafından veril
miş hiçbir teminat yok. 6 aylık 
mütareke ve ateşkes karşılığında 
İsrail’in de mukabil suikast ey
lemlerinden vazgeçeceği taahhüt 
ediliyor. Bu yönde, İsrail’in, Filis
tinli eylemcilere yönelik, ‘’izle ve 
öldür” operasyonlarını sınırlan- 
dırabileceği söyleniyor. Güvenlik 
kaynaklarının açıklamalarına gö
re, İsrail, tırmanan şiddet döngü
sü yüzünden tehlikeye giren yeni 
Ortadoğu barış planının kurtarıl
ması için temaslarda bulunan 
Amerikalı yetkililerle varılan an
laşma uyarınca, siyasi isimleri he
def almayacak. Kaynaklar, İsra
il’in, sadece bir intihar saldırısı 
ya da diğer şiddet eylemleri dü
zenlemek üzere olduğu belirlenen 
eylemcileri hedef almayı kabul 
ettiğini bildiriyor.

Mesele karşılıklı suikastların 
askıya alınmasıyla da bitmiyor. 
İsrail hapishanelerinde 11 bin 
tutuklu var. Pazarlıklarda bunla

Umran-TemmuZ‘2003 1 9



GÜNDEM

ra ilişkin bir hüküm yok. Sadece, 
İsrail isterse bir jestte bulunabili
yor. Yani ilişkiler karşılıklı taah
hütlerle değil tek yanlı taviz ve
ya lütuflarla veya jestlerle yürü
yor. Diyalog ve ateşkes müzake
releri başarıyla tamamlanırsa bu 
taktirde Hamas bir hayır cemiye
ti haline gelecek. Ve eskisi gibi 
Kur’ân kursları, özel okullar ve 
hastane gibi sosyal faaliyetlerle 
ilgilenecek. Kur’an kursu ve özel 
okul meselelerinde de müfredat 
sorunları var. Diyalog başarılı ol
mazsa ve yol haritası yoldan çı
karsa; bu durumda da suçu Ha- 
mas’ın üzerine yıkacaklar. Şaron 
da yol haritası yükümlülüklerin
den kurtulmuş olacak. Zaten 14'
15 maddesine çekince koymuştu. 
Şam Radyosu da 1 Haziran 2003 
tarihli yorumunda, Şaron’un yol 
haritasıyla ilgili yükümlülükle
rinden kurtulmak için Filistin de 
bir iç savaş çıkartmak istediğini 
belirtmişti.

Şimdi Mahmut Abbas’m 
eliyle Filistin’li örgütlerin silah
sızlandırılması zor ve kritik bir 
aşamaya girmiş bulunuyor. Bu
nun neticesinde sürecin başarılı 
olup olmayacağı anlaşılacak. Ha
mas öncelikle İsrail’in tedrici de 
olsa Gazze ve Batı Şeria’dan çe
kilmesini istiyor. İsrail Gazze’den 
çekilme konusunda esneklik gös
teriyor. Amos Gilad ile Muham- 
med Dahİan arasındaki müzake
relerde bu konularda kısmen de 
olsa bazı ilerlemeler kaydedildi. 
Bununla birlikte kaydedilen ge
lişmeler önemli değil. Zira, İsrail 
burada sadece 10 km’lik bir ala
nı; Beyti Hanun’u kontrol edi
yor. Buradan yerleşim bölgeleri
ne saldırıları durdurabilirse İsrail 
buraları Filistin yönetimine dev
retmeye hazır. Bununla birlikte

Hamas ve Şeyh Ahmet Yasin, 
Filistin’i genel olarak 'îslami bir 
vakıf  hükmünde görüyor ve bu 
kutsal toprakların bütün mümin
lere ait olduğunu savunuyor. 
Onlar adına taviz verilemeyece
ğini öngörüyor. Şeyh Ahmet Ya
sin doğrudan İsrail’le değil ama 
özel şartlar altında özerk yöne
timle bir ateşkes anlaşmasına va
rabileceklerini reddetmiyor.

Şeyh Ahmet Yasin şöyle di
yor: “Hüdne/ateşkes, İsrail, işga
line devam ederken, Filistinlileri 
tutuklarken ve diğerlerini öldü
rürken, yerleşim birimlerini ge
nişletirken; Hamas’ın tek yanlı 
silah bırakması değildir. Hüdne- 
nin anlamı, tutukluların salıve
rilmesi ve yerleşim birimlerinin 
sökülmesidir...” Buna mukabil, 
Şaron’un barış veya ateşkes anla
yışı bunun tam zıddıdır. Onun 
muradı, hem barışın olması hem 
de yerleşim birimlerinin kalması 
belki ziyadeleşmesidir. Merkezi 
Washington’daki Ortadoğu Ba
rışı Vakfı’nın Başkanı Geoffrey 
Aronson’un bu husustaki tesbiti 
şöyle: “Sharon seeks both peace 
and expansion of settlements”; 
yani Şaron ne barıştan ne de yer
leşim birimlerinden vazgeçiyor. 
Ne yardan ne serden vazgeçiyor 
hesabı.. Arada derin anlayış farkı 
var. Birinin kara dediğine diğeri 
ak diyor. Sözgelimi, İsrail, ordusu 
için ‘îsrail savunma kuvvetleri’ 
adını kullanıyor. Filistinlilere 
göre bunlar işgal güçleri. İsrail 
eylemcileri terörist olarak anı
yor, Filistinliler ise şehit ve şeha- 
det eylemcisi. İsrail Filistinlilere 
yönelik eylemlerini ‘seçilmiş he
defler derken Filistinliler suikast 
diyor. Bu itibarla, İsrail’e göre 
Hamas bir terör örgütü  iken Fi
listinlilere göre kurtarıcı.  İki ta

raf da farklı yerlerden bakıyor.
Şeyh Ahmet Yasin, HA- 

MAS’ın küçümsenmesine de 
karşı çıkıyor. Hamas Filistin hal
kının yanında Arap ve İslam ka
muoyunun da desteğine haiz po
püler bir harekettir. Haydar Ab' 
duşşafi de silahlı eylemlerini tas
vip etmemekle birlikte, Ha- 
mas’ın bir vakıa ve bir alternatif 
olduğunu ve dikkate alınması ge
rektiğini savunuyor.

Aslında Şaron bir yıl önce 
Gazze’ye girmeyi planlamış. 
Ama göze alamamış. Sivil kayıp
ların ziyade olması endişesi ve 
daha da önemlisi, yıpranma sa
vaşına maruz kalma korkusuyla 
bu planından vazgeçmiş.

Şimdi, Hamas’ı yola getir- 
mek(!) için Mahmut Abbas ha
vuç da uzatıyor. Sözgelimi, hükü
mette siyasi rol teklif ediyor.

Bütün bu gelişmelerin ışığın
da, yol haritası, sağdan ve soldan 
aldığı darbelere dayanabilir mi? 
Mitchell ve Tenet plan ve süreç
lerinden sonra sırada yol harita
sı var. Filistinlilerle İsrail arasın
daki süreçler bizim IMF ile 
stand-by anlaşmalarımıza benzi
yor. 17 ve 18’ini eskitmişiz. Bu
güne kadar Filistin konusunda da
16 barış süreci eskitilmiş. Şimdi
ki yol haritası 17’incisi oluyor. 
İlk barış planı, 1937 yılında İngi
liz işgali altında ortaya atılmış. O 
zaman da amaç o zamanki intifa- 
danın söndürülmesidir. Peel Ko- 
misyonu’nun planına göre, böl
gede iki devlet kurulacaktı: Filis
tin ve İsrail. Kudüs ise İngiliz 
kontrolünde kalacaktı. Peel Ko- 
misyonu’nun teklifleri ondan 
sonra yapılan 15 plan gibi yürü
medi ve rafa kaldırıldı. Şimdi 
gündemde 17’inci plan var. Ya
ni, deje <wu ! . . .  ■
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Y eni ve olgun bir İslami di
riliş dalgası Cezayir’den 
Ürdün’e, Hartum’dan Ku- 

ala Lumpur’a kadar olan geniş bir 
coğrafyada hüküm sürme mücade
lesi veriyor. İran devrimi de kanıt
ladı ki bu diriliş, sadece takvaya 
yönelişten ibaret olmadığı gibi, 
salt kültürel, entelektüel ve siyasal 
bir hareket de değildir; bilakis çok 
yönlü sosyolojik bir harekettir. İs
lâmî diriliş toplumun tabandan 
tavana çok yönlü bir şekilde ye
niden inşâsıdır.

Bu yeni ve halk arasında yay
gın yeni îslami diriliş, kuvvetini 
çürümüş Arap milliyetçiliği ve Af
rika sosyalizminin geride bıraktığı 
siyasi boşluktan alıyor.

Post -  kolonyal dönemin milli
yetçi rejimlerinin hedefleri, ülke
lerinden sömürgecileri kovmaktı. 
Ama yönetim anlayış ve şekilleri 
toplumsal ihtiyaçları karşılamıyor
du. Bundan dolayı sömürgeci Ba- 
tı’ya alternatif olarak yerel yöneti
ciler sosyalist “demokrasi”leri be
nimsediler. Şimdi ise dünyadaki 
diğer ülkeler gibi İslam ülkeleri de 
Sosyalizm’in gerçek yüzünü gör
müş buluyor.

İslami uyanış, Güney Asya’da, 
Arap dünyasında ve özellikle 
İran’da 1970’lerde uç verdi. Biraz 
dil farkı, biraz da İslam hukuku
nun farklı yorumlanmasının yol 
açtığı çeşitli etkenlerden ötürü îs
lami şuurun Kuzey Afrika ve Sah- 
ra’nın güneyinde oluşması daha 
uzun bir süre aldı. Ama yabancıla
rı kutsal şehirlerin bulunduğu Hi
caz yarımadasına getiren l.Körfez 
Savaşı hiç istemeden de olsa K.Af- 
rika’daki bu oluşuma devasa bir iv
me kazandırdı. Bu varoluş sadece 
sivil toplumda yer bulmadı. İslami 
uyanışın -ordu ve devlet kademe
lerinde kendilerine ‘modem (ye
nilikçi) kanat’ diyen- yeni ve et
kin simaları kendilerini ‘̂İslami-

İSLAMİ UYANIŞIN 
İKİNCİ DALGASI

HAŞAN EL-T U R A B Î
Türkçesi: Ömer ÖZDEMÎR

Batı dünyasında “2. Humeyni" olarak anılan Sudanlı Müslüman düşünür Haşan el- 
Turabi, 2001 ’de Batı ile uzlaşma yanlısı hükümet tarafından yakalanıncaya kadar Ku

zey Afrika’daki İslami dirilişe liderlik etti. Aşağıdaki yazı, NPQ dergisi editörü Nathan 
Gardels’m 1994 yılında Turabi ile gerçekleştirdiği bir röportajdan uyarlanmışür.

ze** ettiler. Bu hareket Sudan’da 
gerçekleşti, Cezayir’de ise süreç 
yaşanmaya devam ediyor. 1985’te 
Sudan ordusu ‘İslamizasyon^u 
durdurmak için müdahale etmeye 
çalışmıştı. Ama bu olay İslam’ı 
destekleyen “genç subayların” or
du içindeki isyanına yol açtı. Aynı 
şeyin Cezayir’de olacağına ise hiç 
şüphe yok. Modern kanatın İsla- 
mizasyonu lokal alanların dışına 
çıkmış yaygın bir akımdır.

İslami uyanışın aldığı şekil Batı 
ile mücadelenin doğasının getirile
ri ile ilgilidir. Bu mücadele ‘İslami 
akım’a şekil vermektedir. ABD ve 
Şah Rıza’nın ortaya koydukları ise 
birbirinin aynısıydı. Post Hıristi
yan- Materyalist yaşam tarzı, cinsel 
ahlaksızlık, alkol kullanımındaki 
rahat ortam vb. tüm bu nefse uy
gun tuzaklara rağmen Humeyni ve 
yoldaşları “Büyük Şeytanca göğüs 
germeğe hazırdılar.

Malezya’dan bir örnek verir
sek, orada de-kolonize akım daha 
yavaş ve oturaklı bir biçimde hare
ket etmiş, toplum ise düşmanla uğ
raşmayıp milli menfaatleri ile ilgi
li mücadele vermiştir. Şüphesiz bu 
şekil bir mücadele İran Devri- 
mi’nden daha yapıcı ve etkili ol
muştur.

Dirilmiş İslam, kolonicilik 
sonrası Afrika’da topluma ‘‘yaşa
ma ve bir kimlik sahibi olma his
si” gibi tabuları yıkan olanaklar 
sağlıyor. Diriliş’ in Afrika’ya mah
sus olarak bir anlamı daha var; sa
dakat.

İslam, Afrika’yı harabeye çevi
ren kabile ve yöre milliyetçiliğine 
karşı siyasi birlik ve konsensüse 
odaklık ediyor. Bu durumda 
“ulıts” kavramı ise hiçbir değer 
ifade etmiyor. Çünkü herkes bili
yor ki, “Afrika ulusları” sadece ko
lonici kartograflardan kalma Batı 
miraslarıdır.

İslami Sivil Toplum

Dahası var: İslam hukuku, insanla
ra daha adil yasalar ve değerler 
sağlıyor.

Materyalizm ve totaliterciliğin 
Sovyetler ve Doğu Avrupa’da yı
kılmasının ardından Batı durmak
sızın “sivil toplum^'un yeniden 
doğuşunu konuştu. Ama Müslü- 
manlar sömürge yasaları altında 
Şeriat’tan mahrum kalınca, mutla- 
kıyetçi rejimler döneminde acı 
tecrübeler yaşadılar. İslâm huku
kuna göre hiçbir hakim halkını 
ezemez. Böylece birey korunmuş 
olur; toplum ise otonom bir yapı
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haline gelir. İnsanlar toplumun 
uyduğu yasaları kendi yasaları sayı
yordu. Çünkü bunlar Allah’ın ya
salarıydı. Sömürgeciler bu İslami 
yasaları lağvettiler. Kültürel değer 
ve normlardan ayrılmış seküler ka
nunları uygulayarak toplum-dev- 
let ilişkisini kopardılar ve aralarını 
açtılar. Bu kopukluk koloni yasa
larının bir mirası olarak kaldı. Ar
tık düzenli seçimler olsa bile in
sanlar ya kabile reisini yada onlara 
para vereni seçiyorlardı.Yani oylar 
bir ideolojiye gitmiyordu. İslâm 
hukukunun yokluğunda, Sudan 
toplumu gibi cahil toplumlarda 
ahlaksızlık hüküm sürmeye başla
dı. Çünkü yönetim üzerinde bir 
mesuliyet yada ilahi bir denetim 
yoktu. Devlet sektörü müsrifçe 
harcamalar yapıyor ve halka hiz
met vermiyordu. Sadece sivil inisi
yatif İslam’ın manevi hukukunu 
yaşama yansıtırsa bu yozlaşma or
tamı yok edilebilir.

Sonuç olarak; esasen ne sosya
lizm ne de ulusçuluk toplumlann 
gelişmesini temin edemez. Para ve 
gelirin yetersiz kaldığı bu gibi sos
yal koşullarda Din en büyük güç
tür. Fırsatların ve imkanların kısıt
lı olduğu toplumlarda, insanların 
okumak ve öğrenmek için herhan
gi bir motivasyonları olmuyor. İs
lam ise bu motivasyonu sağlıyor; 
insanları ilahi sona hazırlıyor, so
rumluluklarını hatırlatıyor; bilgi
nin peşinde koşmayı bir ibadet sa
yıyor.

İnsanlar tarımın kendi cihad- 
lan  olduğunu düşününce ona da
ha ciddi yaklaşıyorlar. “İyi bir kul 
ve iyi bir çiftçi ol”; bu slogan Su
dan’ın kıtlık seviyesinden kurtul
masında önemli bir rol oynamıştır. 
Bu belki zengin Batı’nın kulağına 
acayip geliyordur ama; Püritenli- 
ğin ABD’de, Protestanlığın Avru
pa’da oynadığı rol aynıdır. Din 
kalkınmanın dinamiğidir.

Batı ile Uyuşmazlık

İslami uyanışla yüzleşmekten kor
kanlar Batı ve İslam arasındaki gö
rüş ayrılıklarını işaret ediyorlar. 
Kadın hakları, gayri müslim hakla
rı ve şeriat yasaları.

Cevap vermeme izin verin. İlk 
olarak kadınlar: Bazı İslam ülkele
rinde kadınları erkeklerden aşağı 
tutan güçlü bir anlayış hakim du
rumda. Ancak İslami uyanışla be
raber kadınlar haklarını tekrar ka
zanıyorlar. Çünkü hiçbir kuvvet 
İslam’a karşı gelemez. Sudan’daki 
oluşumun kadınlara siyasi hakları
nı vermek için harekete geçmesi 
ise çok önemli bir husus teşkil edi
yor. Şu anda kadınlar eşit eğitim 
haklarının yanı sıra ülke siyasetin
de -ki bazıları meclise bile girdi- 
önemli rol oynuyorlar. Ve camile
re geri dönüyorlar. Meclis, kadın
ların evlerinden dışarı çıkmaları 
hususunda hem kadını hem de er
keği gözeten bazı düzenlemeler ge
tirdi. Ama bu, tabii ki dinin bir 
öğretisi değil, tamamen beşeri bir 
yorumdur. Elbette kadınlar teset
tür konusunda hassas olmalılar 
ama erkekler de aynı derecede mü
kellefler.

Azınlık hakları konusunda ise; 
gayri müslimlerin dini hakları Şe- 
riat’ın güvencesi altmdadır. Özel 
hayatları, aile ve eğitim hakları İs
lam yasaları ile müdahaleden muaf 
tutuluyor. Ayrıca, İslam hukukuna 
göre belli bir alanda toplu halde 
yaşıyorlarsa, kendi yöneticilerini 
seçebilirler. Azınlığın Müslüman 
çoğunlukla ilişkileri, karşılıklı yü
kümlülüklerin ve özel durumların 
tanzim edildiği bir anlaşmayla or
ganize edilebilir. Bunun örnekleri 
İslam tarihinde çok defa yaşandı. 
Mesela Musevi ve Hıristiyan ma
hallelerinde içki serbestken İslam 
beldelerinde yasaktı. Şeriat, dünya 
çapında yekpâre şekilde uygulanan 
standart bir kanun değildir. Deği

şik Müslüman cemaatlerin değişik 
hukuk ekolleri vardır.^eriat ile il
gili bu bilgileri verdikten sonra 
tekrar Müslüman- gayri müslim 
ilişkilerine bakalım: İslami yöne
tim güneydeki(Sudan) Hıristiyan- 
larla savaş yapmaya doğru hızla sü
rükleniyor. Evet, Müslüman kuzey
de Şeriat hüküm sürecek ama Hı
ristiyan- pagan olan güneyde bu 
imkansız gibi görünüyor.

Yasalara gelince; Muhammed 
Cafer el-Numeyrî(1980) olayında
ki tutumlar dünya çapında bir 
ayıplama ve kınamayı beraberinde 
getirdi. Sonuç olarak Batı, en adi 
bir suçun bile şeriat yasalarında 
kol kesmeye kadar gideceği gibi 
saçma ve yanlış bir fikre kapıldı. 
Bu tamamen yanlış ve yanlı bir ba
kış açısıdır. O olaydan sonraki 
yaklaşık 4 yıl içinde bu türden sa
dece 2 ceza uygulandı. Bunun bir 
nedeni de İslam’ın delil yeterliliği
ne çok önem vermesidir.

Asıl düşünce ise büyük suçları 
sert cezalara çarptırmak ve bu suç
ların cezalarının caydırıcı özelliği
ni topluma öğretmek. Yani toplu
mun ahlaken eğitimi. Adi suçlar 
ise her yerde olduğu gibi belli 
normlara göre hafifçe cezalandırı
lıyor. İslam’ın cezalardaki tüm 
sertliğine rağmen ABD’deki suça 
batmış yaşam, İslam yasalarının 
korumasına göre çok berbat bir al
ternatif.

Cinayetin cezası İslam yasala
rında İngiliz yasalarına göre daha 
esnek. Kasten adam öldürmede bi
le 2 taraf anlaşır veya tazminat 
ödenirse fail ya az bir ceza alır ya
da beraat eder.

İslami akun yeni bir döneme giri
yor. Artık Batı ile savaşta doğrudan 
karşı karşıya gelmek benimsenme- 
meye başlandı. Batı İslam’ın bir nu
maralı düşmanı değil. Artık öncelik
li hedefimiz ruhları ve zihinleri hare
kete geçirerek toplumu yeniden inşa 
etmek ve İslam’a bir saldırı yapılma
dıkça Batı ile savaşmamaktır. ■
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RÜZGAR ENERJİSİNİ İHMAL ETMEMEK, 
AMA ABARTMAMAK DA GEREKİR!

AHMED YÜ K SEL ÖZEMRE

Yakın Gelecekteki Enerji Darboğazı

D ünyâ’nın birincil enerji kaynaklan ma
alesef sınırlıdır. Bugünkü tüketim oranla
rı göz önünde tutulacak olursa, en iyimser 

tahminlerle: I) ham petrol rezervlerinin 2030- 
2050, 2) doğalgaz rezervlerinin 2070-2090, ve 3) 
kömür rezervlerinin de 2150-2170 yıllarında tü
kenmiş olacağı hesaplanmaktadır. Bu birincil 
enerji kaynaklarının hepsi de kimyasal yanma so
nucu enerji sağlar ve bu enerji genellikle elektrik 
enerjisine dönüştürülür. Dünyâ’nm şimdilerdeki 
enerji ihtiyâcının % 75 kadarını bu üç kaynak 
karşılamaktadır^.

Bu birincil kaynaklar aracılığıyla elektrik üre
timinin avantajları, bu üretimin: 1) sürekli, ve 2) 
üretim düzeyinin ayarlanabilir olmasıdır. Böyle-
ce üretim süreci tamamen üreticinin irâdesine ve\
kontrolüne bağlı olmaktadır. Sürecin dezavantajı 
ise çevreye verdiği kesin  zarardır. Bu zarar: 1) sal
gılanan gazlar, ve 2) arta kalan küller aracılığıyla 
ortaya çıkar. Salgılanan karbon dioksit “sera etki- 
si”ne,  azot oksit ve sülfür oksit de “asit yağmurla- 
n”na sebeb olur. Arta kalan küller ile bunların ha
vaya karışan tozlan yalnızca çevre kirliliğine yol 
açmakla kalmaz, aynı zamanda kansere kadar va
rabilen bir dizi akciğer hastalığına da yol açabil
mektedir. Özellikle petrol ve kömürün kansere se- 
beb olan maddeler ihtiva ettiği bilinmektedir^.

Bu birincil enerji kaynaklarının “kesinlikle 
çevre dostu olmadıkları” aslâ red edilemeyecek bir 
gerçektir. Bununla beraber bunların birdenbire 
gözden çıkarılmasının maddî refahı da toplumsal

kalkınmayı da sürdürebilmeyi imkânsız kılacağı 
âşikârdır. Bu bakımdan “Sürdürülebilir Kalkınma” 
modeli ileri sürülmüştür. Sürdürülebilir kalkınma, 
beşerî ihtiyaçlar ile Tabiat arasında mâkul bir 
denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gele
cek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına im
kân verecek şekilde bugünün ve geleceğin hayatı
nı ve kalkınmasını kabûl edilebilir sınırlar içinde 
programlamak demektir. Böyle bir program tek
nolojik ve stratejik bir dizi etkin tedbirin tasarım
lanıp uygulanmasını da zorunlu kılmaktadır.

Bu tedbirlerin başında: l) yenilenebilir enerji 
kaynaklarını devreye sokup yaygınlaştırılması, 2) 
enerji tüketiminin de bir takım kayıtlara bağlan
ması, 3) isrâfın önüne geçilmesi gelmektedir. Me
selâ bir ton çelik üretimi için A.B.D.nde 700 litre 
petrol sarf edilirken, bu üretimi teknolojik olarak 
optimize etmiş olan Japonya’da aynı iş için yalnız
ca 550 litre petrol sarf edilmektedir. Şu hâlde, bü
tün üretim zincirleri daha az enerji tüketerek da
ha fazla üretim sağlayacak şekilde teknolojik ge
lişmeye tabî tutulmalıdır ki bu da 1) ek araşürma- 
geliştirme, ve buna uygun olarak da 2) yeni teknolo
ji üretimi için yatırımlar ve dolayısıyla da maliyetin 
artması demektir.

Bunun için gerekli olan sürenin ve mâliyet ar
tışının alınmak istenen bu tedbirlere frenleyici et
kisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bütün 
bu tebdirler atmosfere salgılanan karbon dioksi- 
tin, azot ve sülfür oksitlerinin mikdârının azaltıl
ması için elzemdir. Aksi takdirde Dünyâ’mız sera 
etkisiyle global bir ısınmaya sebeb olacak bir sona 
doğru gidecektir. Bu, Dünyâ’daki hayat için ölüm-
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cül sonuçlara yol açabilecektir. “Kyoto Sözleşme
si” bu global ısınmanın önüne geçmek ve atmos
fere salgılanan karbon dioksit mikdârını azaltmak 
için alınması gereken bir dizi tedbirler içermekte
dir. A .B.D . ise, millî sanayiini olumsuz yönde 
etkileyeceğini savunarak, bu anlaşmaya uyma- 
yacağınt ilân etmiştir,

İşte bunun içindir ki yenilenebilir enerji üreti
minin önemi Kyoto Sözleşmesi’nden sonra iyice 
artmış bulunmaktadır. Dünyâ elektrik ihtiyâcının 
% 16 sını sağlamakta olan ve karbon dioksit, azot 
ve sülfür oksitleri gibi gazlar salgılamayan nükleer 
santraller göz önüne alınacak olursa, hâlen faal 
olan 432 nükleer santralin tümü, bir yılda:

1) 87 2 .6 5 7 .5 0 0  ton kömür israfına,
2) 2 .0 9 4 .3 7 8 .0 0 0  ton CO2 ga?jımn salgılanmasına,
3) 4 1 .8 8 7 .5 6 0  ton SO2 gazının salgılanmasına,
4) 8 .726 .575  ton NO^ gazının salgılanmasına,
5) 2 0 9 .4 3 7 .8 0 0  ton atık külün üretimine, ve
6) 69 .8 1 2 .6 0 0 .0 0 0  BecquereVlik bir radyasyonun
yayılmasına engel olmaktadırlar.
Bu veriler nükleer santrallerin, bu bağlamda, 

ne denli çevre dostu olduklarını göstermek husû- 
sunda yeterlidir.

Rüzgâr Enerjisi

Tıpkı nükleer enerji gibi rüzgâr enerjisi de karbon 
dioksit, azot ve sülfür oksit gazları salgılamadan ve 
kül bırakmadan elektrik enerjisi üretebildiği için 
günümüzde önemi artan, “Kyoto Sözleşmesi” ide
allerine uygun, yâni sera etkisine katkısı olmayan 
bir üretim biçimidir.

Ancak bu enerji üretim biçiminin günün bi
rinde petrolün, ya da doğalgazın veyâhut kömü
rün, ya da en azından nükleer enerjinin yerini ala
bilecek kadar verimli ve vüs’atli bir üretim biçimi 
olduğunu savunmak aslâ mümkün değildir.

Durumu aydınlatmak üzere bir mukâyese yap
mak isâbetli olacaktır. Bugün elektrik üreten rüz
gâr türbinlerinin en yaygın tipinin: 1) rotoru yer
den 40-50 metre kadar yüksekte, 2) palet çapı 43 
metre, ve 3) nominal kurulu gücü de 600 kW (0,6 
MW) civârındadır. Böyle bir türbinin verimi ise 
optimal rüzgâr şartlarında % 20 civârındadır^. Yâni 
bu türbinin, pervânelerinin optimal rüzgâr /ıı??nda 
döndüğü varsayılacak olursa, kurulu gücü yalnız
ca: 600 kW X 0,20 = 120 kW gibi bir etkenliğe sâ- 
hip olacaktır. Türkiye’nin sâhillerinin uzunluğu 
8333 km dir. Sâhillerimizin her kilometresine bu 
türden bir rüzgâr türbini kurulmuş olsa en iyi ve
rim şartı altında bu 8333 rüzgâr türbininin^ etken 
kurulu gücü, ancak: 8333 x 0,60 MWe x 0,20 = 
1000 MW, yâni tek bir nükleer santralin etken  
kurulu gücü kadar olacaktı^.

Bu kabil bir projenin ilk safhada iki önemli 
hendikapı vardır:

1)Bir rüzgâr türbininin ömrü 20 yıldır; oysa, 
bir nükleer santralinki 40 yıldır.

2)Bu vüs’atte bir projenin mâliyeti 5 milyar € 
civârındadır^; oysa, aynı etken kurulu güce sâhip 
iyi bir nükleer santrali % 44 kadar daha ucuza yâ
ni 2,8 milyar €  ’ya tesis etmek mümkündür.

Kurulu güç ile etken kurulu güç arasındaki kav
ram farkının ve yukarıdaki mukâyesenin karar 
m ercileri tarafından  mutlakâ idrâk ve temyiz 
edilmesi lâzımdır. Bununla beraber, bu mülâhaza
lar rüzgâr türbinlerinden sarf-ı nazar edilmesi ge
rektiği şeklinde aslâ algılanmamalıdır. Dünyâ hız
la bir enerji darboğazına doğru gitmektedir. Bu 
durumda enerji üretiminin her türünden yararlan
mak gerekecektir; ve hattâ öyle bir an gelecektir 
ki mâliyet mülâhazaları dahi üretim biçimi seçi
minde bir kıstas olmaktan çıkacaktır.

Rüzgâr Türbinleri

Bugünkü yaygın teknolojisiyle, rüzgâr türbinleri: 
30-120 metre arasında değişen bir sütünün tepesi
ne yerleştirilmiş olan, uzunluğu 15-36 metre ara
sında değişen 2 ya da 3 paletin rüzgârın kinetik 
enerjisiyle döndürdüğü yatay bir rotordan ibâret- 
tir. Rüzgârın etkisiyle dönen rotor kendisine bağ
lı bir jeneratör aracılığıyla elektrik üretir.

Rotorun çıkış gücü paletlerin süpürdükleri 
alanla orantılıdır. Meselâ 27 metre uzunluğunda 
paletleri olan bir santralin çıkış gücü 225 kW ise
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palet uzunluğu 2 misli arttırılırsa paletlerirı süpür- 
dükleri alan 4 misli artacağından çıkış gücü de 
900 kW olacaktır. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 
en büyük rüzgâr türbini ise 2000 yılında Alman
ya’da Gravenbroich’da hizmete girmiştir ve 2,5 
MW nominal güce sâhitir.

Bir rüzgâr türbinin paletlerinin dönebilmesi 
için mâruz kaldıkları rüzgârın hızının en az 4,5-5 
m/s ya da 16,2-18 km/h olması gerekmektedir. 
Rüzgâr türbininin tatminkâr bir verimle çalışması 
için ise yıllık rüzgâr hm ortalamasının 15 m/s yâni 
54 km/h olması optimaldir. Eğer rüzgârın ânî hızı 
25 m/s yâni 90 km/h ise orta çaptaki bir rüzgâr tür
bini, 30 m/s yâni 108 km/h ise de hangi çapta 
olursa olsun, paletlerin parçalanmaması için, bü
tün rüzgâr türbinlerinin derhâl durdurulması ge
rekmektedir. Bu münâsebetle rüzgâr türbinleri en 
az iki türlü otomatik frenleme sistemiyle donatıl
maktadır.

Çağdaş bir rüzgâr türbininin rotorunu ve pa
letleri taşıyan konik, tüp sütün şeklindeki gövdesi 
çelikten ya da nâdiren betonarmeden îmâl edilir 
ve içindeki merdivenle, bakım ekibinin rotora 
ulaşmasını sağlar.

Yirmi yıl önce bir rüzgâr türbininin fabrika tes
lim (FOB) fiyatı, ortalama olarak, 3000 $/kW 
iken bugün bu fiyat 1000 e/kW gibi bir meblâğa 
düşmüş bulunmaktadır. Buna: 1) türbinin kurula
cağı alanın bedelini, 2) türbinin, kurulacağı yere 
kadar taşıma masrafını, 3) türbin temelinin inşaat 
masrafını, 4) montaj masrafları, 5) sigorta masraf
larını, 6) çeşitli banka masraflarını, ve 7 ) millî 
elektrik şebekesine bağlanma masraflarını da ilâ
ve etmek gerekir. Bir rüzgâr türbininin yıllık ba
kım masrafı ise mâliyetinin, genellikle % 2 ya da 
% 3’ü kadar bir meblâğ tutmakta, fakat santral 
yaşlandıkça bu oran artabilmektedir.

Rüzgâr türbinlerini: 1) karada, ve 2) kıyı öte
sinde (offshore},  yâni denizde kıyıya yakın bir yer
de kurulu tipler olmak üzere mütâlea etmek gere
kir. Kıyı ötesi bir rüzgâr türbini, en azından 1000 
ton çeken betonarme bir kesonun içi birkaç bin 
ton çakılla doldurularak deniz dibine indirilmiş 
zemini üzerine ve taşıyıcı sütünün 4 ilâ 10 metre 
kadarı su içinde kalacak şekilde inşâ edilmek zo
runda olduğundan mâliyeti de, bakım masrafları 
da, montaj masrafları da, çeşitli aksâmın yıpran
ma oranları da daha yüksek olur. Bir rüzgâr türbi
ninin ömrü genellikle 20 yıldır. Ancak türbinin

çabuk aşınan paletleri ve rotorun bir bölümü gibi 
aksâmını zamanında yenileriyle değiştirmek süre
riyle bu ömrü bir mikdar uzatmak mümkündür. 
Bunun için türbinin mâliyetinin % 20 ilâ % 30’u 
kadar ek bir masraf yapmak gerekir.

Önemli sayıda rüzgâr türbinini bir araya topla
yan bir rüzgâr çiftliği (ya da rüzgâr tarlası) kurulmak 
istenir ve kezâ fabrika ile tesis sâhası arasında 
1000 km’den daha büyük bir uzaklık olursa, taşıyı
cı sütûnların tesis sâhasına yakın bir yerde îmâl 
edilmesi mâliyetin nisbeten düşük olmasını sağla
yacak bir önlemdir.

Rüzgâr türbinleri îmâlâtçıları bunların disponi- 
bilitesinin yâni emre âmâde olmasının % 98 civârm- 
da olduğunu bildirmektedirler. Geriye kalan % 2 
nin ise türbini işletmenin mümkün olmadığı rüz
gâr hızlarından kaynaklandığını bildirmektedirler. 
Bu görünüşe de aldanmamak gerekir. Kullanıcıyı 
ilgilendiren, disponibiliteden çok, türbinin bulun
duğu mevkide esen rüzgârlar dolayısıyla türbinin 
bir yılın ortalamasında ne kadar etken bir güçle 
enerji ürettiğidir. Ayrıca bu % 2 lik oranda türbi
nin altı ayda bir bakım ve aşınmış parçalarının de
ğişim süresi de hesaba katılmış değildir.
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Rüzgâr Türbinlerinin 
Bellibaşlı Mahzurları

Bir rüzgâr türbininin bir taraftan rotorunun için
deki dişlilerin, diğer taraftan da paletlerin çıkar- 
dıkları uğultu eski rüzgâr türbinlerinin 300 metre 
kadar uzağında dahi rahatsız edici nitelikte iken 
bugünkü teknolojik ilerlemeler sâyesinde uğultu 
düzeyini yarı yarıya düşürmek mümkün olmuştur. 
Bugün 600 kW nominal güçte, ve palet uzunluğu 
21-22 metre olan bir türbinin 200 metre uzağm- 
daki uğultu düzeyi 60 desibel civârmdadır. Eğer 
bir yerine, kulaklarımıza eşit uzaklıkta iki türbin 
varsa bu durum uğultu düzeyini 3 desibel arttırır. 
Bu konuda uğultu kısıtlayıcı uluslararası bir stan
dart bulunmamaktadır. Bununla beraber, rüzgâr 
türbinlerinin en çok bulunduğu ülkelerden biri 
olan Danimarka’da bir santralin 300 metre uza
ğındaki uğultu düzeyinin 45 desibel’den daha dü
şük bir düzeyde olması taleb edilmektedir.

Uçan kuşların rüzgâr türbinlerinin dönen pa
letleri tarafından parçalanması da çevrecileri dü
şündüren bir husûstur. Özellikle A.B.D.nde Kali
forniya’da Altamont’da kurulu olan rüzgâr türbin
lerinin âdetâ bir duvar oluşturmaları bu mevkide 
nâdîde bâzı kuş sürülerinin büyük ölçüde itlâfına

yol açmaktadır. En fazla rüzgâr türbinine sâhip 
olan Danimarka’da bu sebebden dolayı vuku bu
lan kuş itlâfının, ülkenin millî elektrik şebekesi
nin tellerine takılarak itlâf olan kuşlara oranla da
ha az olduğu iddia edilmişse de, bunun isâbetli bir 
mukâyese olmadığı, ve olayı tahfif etmeye yönelik 
olduğu açıktır; çünkü Danimarka’nın millî elekt
rik şebekesinin tellerinin kapladığı alan rüzgâr 
türbinlerinin paletlerinin toplam rotasyon alanın
dan kat kat büyüktür.

Rüzgâr türbinlerinin bir büyük mahzuru da 
elektromagnetik dalga ahizeleri üzerindeki bozucu 
etkileridir. 2002’de Fransa’da Sanayi Bakanı’nın 
talebi üzerine Millî Frekans Kurumu tarafından 
hazırlanmış olan 22 sayfalık “Radyo Dalgalarının 
Rüzgâr Türbinleri Tarafından Bozulması” konu
sundaki rapor  ̂ bu olguyu bir kere daha gözler 
önüne sermiş bulunmaktadır. Bu olgu rüzgâr tür
binlerinin yayınlayabilecekleri bozucu elektro- 
magnetik sinyallerden ileri gelmemektedir. Nite
kim rüzgâr türbinlerine uygulanmakta olan Elekt
romagnetik Uyumluluk (CEM) normları türbin
ler tarafından yayınlanan sinyallerin civardaki 
alıcılar üzerinde herhangi bir etki icrâ etmelerinin 
önüne geçmektedir. Rüzgâr türbinlerinin sebeb 
oldukları pertürbasyonlar bunların taşıyıcı sütun
larının ve paletlerinin elektromagnetik dalgalan 
yansıtma ve difraksiyona uğratma yeteneklerin
den ileri gelmektedir. Böylece radyo alıcılarında 
sinir bozucu parazitler, televizyon ekranlarında da 
ses ve imaj kalitesinde düzeltilmesi mümkün ol
mayan bozulmalar zuhur etmektedir.

Rüzgâr Enerjisiyle Üretilen 
Elektriğin Maliyeti

Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi son 5-6 yılda, 
teknolojisi bakımından olduğu kadar yaygınlığı 
bakımından da hızlı bir gelişme göstermiştir. 1997 
yılında Dünyâ’daki kurulu toplam nominal güç 
7183 MW, Avrupa’daki ise 4453 MW iken 2002 
yılı sonunda bu, Dünyâ genelinde 31.127 MW’a 
ve Avrupa’da da 23.291 MW’a yükselmiştir. Özel
likle nükleer enerji karşıtı çevreciler durumu 
abartarak 2020 yılında Dünya’daki kurulu nomi
nal gücün 1.200.000 MW’a erişeceğini(!?), ve ki- 
lovatsaat (kWh) başına üretim bedelinin de 0,05 

e ’dan 0,03 e  civânna inebileceğini iddia etmek
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tedirler. Bu duruma da aldanmamak gerekir; zîrâ 
özellikle Avrupa ülkelerinde rüzgâr enerjisi hükü
metler tarafından değişik fonlarla % 30 civânnda 
desteklenmektedir. Rüzgâr enerjisi teknolojisini 
araştıran araştırma enstitülerinde bu destek oranı 
daha da fazladır. Buna karşılık Dünyâ’nın hiçbir 
ülkesinde nükleer enerji için devlet sübvansiyonu 
yoktur.

Hâlen Dünyâ’da 31.127 MW kurulu toplam 
nominal güce sâhip olan tüm rüzgâr türbinlerinin 
ortalama etken üretim gücü: 31.127 x 0,2 = 
6.225,4 MWe civarında yâni ancak 6 adet nükle- 
er santralin etken gücüne bedeldir.

Bugün rüzgâr türbinleriyle üretilen elektriğin 
kilovatsaati, en optimal şartlarda bile, 0,05 e dan 
biraz fazladır. Bu değer nükleer santrallerde üreti
len elektriğin kilovatsaati ile hemen hemen atba- 
şı gitmektedir denilebilir. Son Akkuyu Nükleer 
Santral îhâlesi’nde AECL firmasının teklifi ku- 
ruşlandırıldığında bunun üreteceği elektriğin ki- 
lovatsaati 0,0456 $, Westinghouse’inki ise 0,0726 
$ bulunmuştu. Buna karşılık Fransa gibi, nükleer 
kökenli elektrik üretimi toplam elektrik üretimi
nin % 76 sını oluşturan ve nükleer santrallerini 
standartlaştırmış bir ülkede nükleer kökenli elekt
riğin mâliyeti kilovatsaat başına, 0 ,01-0,02 $ mer
tebesindedir. Hollanda için bu, 0,02 e dur. Buna 
karşılık çevrecilerce sıkı bir işbirli^ içinde olan 
rüzgâr türbini yapımcıları ve pazarlayıcıları ya
yınlarında, tam bir dezinformasyon stratejisiyle, 
nükleer kökenli elektriğin kilovatsaat başına mâ- 
liyetinin 0,115-0,14 $ arasında olduğunu(!?) yay
maya çalışmaktadırlar.

Sonuç

Dünyâ’nın birincil enerji kaynakları sınırlıdır. 
Öyle bir an gelecektir ki her türlü enerji kayna
ğından elverdiği kadar yararlanmak yoluna gidile
cektir. Rüzgâr enerjisi de, tıpkı nükleer enerji gi
bi, sera etkisine ve asit yağmurlarına yol açma
yan, dolayısıyla Kyoto Anlaşması’nın şartlarına 
uygun bir üretim türüdür. Ancak, rüzgâr enerjisi:

1)Nükleer enerji de dâhil olmak üzere, bugün
kü birincil enerji kaynaklarının boşluğunu dol
durması mümkün olmayan,

2)Sürekli üretim yapamayan, ve
3)Birincil enerji kaynaklarının aksine, üretim

düzeyi de isteğe göre değil, esen rüzgârın keyfine 
göre zuhur edenbir üretim türüdür.

Gerek çevre gerekse çıkar mülâhazalarıyla rüz
gâr enerjisini destekleyenler karar mercilerine te
sir etmek için yaygın bir dezinformasyona başvur
makta ve bir rüzgâr türbininin nominal gücünü 
ön plâna çıkarmaktadırlar. Oysa önemli olan 
enerji üretim sisteminin nominal gücünden çok 
etken üretim kapasitesidir. 600 kW nominal güç
teki bir rüzgâr türbini ancak bunun % 20’si kadar 
bir etken güçle elektrik üretebilmektedir.

Meselâ 600 kW nominal gücündeki bir diesel 
jeneratörüyle bir yılda üretilen elektrik 600 x 365 
X 24 = 5.256.000 kWh’tir. Ama aynı nominal gü
ce sâhip bir rüzgâr türbini bir yılda ancak: 
5.256.000 X 0,2 = 1.051.200 kWh civânnda 
elektrik üretebilmektedir,

Türkiye’nin önce (petrol, doğalgaz, kömür, 
uranyum, toryum gibi) kendi birincil enerji öz- 
kaynaklarını değerlendirmesi ve bunların yetme
mesi hâlinde rüzgâr enerjisinden yaygın bir biçim
de yararlanması isâbetli olacaktır. ■

d i p n o t l a r

1 Geri kalan % 25’lik bölüm ise: nükleer enerji, hidrolik
enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji 
ve biyomas enerjisi tarafından sağlanmaktadır. Bu ka
tegori içinde nükleer enerji, kandi başına, Dünyâ 
elektrik enerjisi ihtiyâcının % 16’smı karşılamaktadır.

2 Kömür yataklarında toryum ve uranyum filizlerinin de
bulunması, kömürün yanmasıyla çevreye radyoaktif 
tozların yayılmasma sebeb olmaktadır. Elbistan termik 
santralinden çıkan küllerin serili olduğu alanda radyo
aktivite düzeyi bu alanda sürekli dolaşmanın riskini 
arttıracak kadar endîşe vericidir.

3 Filvâki çok iyi rüzgâr şartlarına sâhip birkaç mevkide %
20 yi birkaç puan aşan sonuçlar elde edilmiş ise de bu 
istisnaî birkaç hâldir.

4 Hâlen Dünyâ’da hiçbir ülkenin bu kadar çok rüzgâr güç
santrali yoktur.

5 Meselâ son Akkuyu Nükleer Santral Ihâlesi’nde Wes-
tinghouse firmasının teklif ettiği 1218 MWe nominal 
kurulu gücü olan santralin etken kurulu gücü: 1218 
MWe X 0,85 = 1035 MWe idi.

6 600 kW nominal gücünde ve karada kurulu bir rüzgâr
türbininin fabrika teslim (FOB) fiyatı, Nisan 2002 îti- 
bâriyle, 585.000,- e idi. Bugün ise karada kurulu bir 
rüzgâr türbininin fabrika teslim (FOB) fiyatı, ortalama 
olarak, 1000 e/kW olarak hesaplanmaktadır.

7 Bk. http://www.anfr.fr/fr/actualite/rapport_eolienne.pdf
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HER ŞEYE KUR’AN’DAN BAKABİLMEK

M U STA FA  A YD IN

G eçen sayıdaki *^İslâmhn Etkinlik Dili” 
adlı yazımızda, günümüzde İslâm’ın etkin 
olarak algılanması ve anlaşılması konusu 

bağlamında, kanaatlerimizi kısaca dile getirmiş- 
tik. Bu çerçevede genel olarak dil, özellikle sembo
lik bir sistem olarak din dili ve nihayet Isîâm dili 
üzerinde durduktan sonra, İslâm dilinin gereği 
saydığımız bazı noktalar üzerinde ilk elde serdedi- 
lebilecek bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Yine 
bu cümleden olarak Batı kültür dünyasındaki dö
nüşümün, dinin dayandığı sembolik ortamı olum
suz etkilediğini, nüfuzunda kalan beşeri dünyamı
zın, ayrıştığını ve böylece bir salt zihinsel kurgula
ma dönemi yaşandığını, bunun ise bir seri olumsuz 
sonuca sebep olduğunu belirtmiştik.

Dinin yalnızca bilgisel/ zihni bir olgu olarak 
anlaşılması, zihinde tanımlama ve kavramlaştır- 
manın İslâm’ı pratiklerden kopardığını (eylem ye
rine bir söylem gerçekleştiğini), kelime dünyamı
zı kısırlaştırıp bir indirgemeciliğe iterek Kur’ân’ın 
o derin, geniş ve incelikli anlam dünyasını sığ ve 
anlaşılmaz hale getirdiğini ifade etmiş, bu sıkıntı
yı sıradan bir çeviride bile yaşadığımızı göstermiş
tik. Alternatifliklerde güç dengeleri kaygılarıyla 
pekiştirilen bu olumsuz tablonun kısaca bir 
Kur’ân diliyle aşılabileceği yargısında noktalamış
tık.

Konu ile ilgili bazı sohbetlerimizde ve yazının 
bize ulaşan bazı yansımalarından bu son noktanın 
biraz daha açılması gerektiği kanaatine vardık ki 
aşağıdaki metin böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur.

Söylenenleri daha bir anlaşılır kılmak için ön
celikle belirtmeliyiz ki İslâm’ın etkin dili olan

Kur’ânî bakış, bir genel kurallar sistemi olmaktan 
çok, her müminin kendi hayatında inşa edeceği 
bir algılayış biçimi, hayatın her alanına yöneltil
miş bir projeksiyon sistemidir. Söz konusu sistem 
genel olarak bazı toplumsal algılayış biçimlerini 
aşmak ve işe Kur’ân açısından bakabilmeyi kap
samaktadır.

Bu açıdan denebilir ki Kur’ânî yaklaşımın edi
nilmesi iki yönlü bir süreçtir:

1- Bir taraftan Kur’ân ile çok sıkı bir ilişki kur
mak, sürekli kılınmış bir birikim sağlayarak bir alt 
yapı oluşturmak.

2' Mevcut sosyal hayatın çeldiricilerini gözden 
geçirip eleyebilmek. Hatta bu temel espriye bağlı 
olarak, şartlara göre ortaya konulmuş hiçbir anla
yış ve yorumu mutlaklaştırmama, ulaştığı sonuçla
rı Kur’ân’la kesiştirip yeniden inşa edebilmek.

Şimdi bu iki noktayı kısa kısaca çalışalım.

Toplumsal Yönlendiriciler ve 
Islâm’ın Projeksiyon Sistemi

Toplumsal şartların, bir din olarak İslâm ile, her 
alanda olduğu gibi elbette yakın bir ilişkisi vardır. 
Bir projeksiyon sistemi olarak İslâm her şeye yan
sır ve İslâm açısından anlamlandırılarak hayata 
katılır. Bir başka deyişle yargılaştırılıp normlaştırı- 
lır, kurumlaştırılır ve nihayet eyleme dökü
lür.Tüm bu aşamalarda oluşum, saf İslâm’dan 
farklı bir anlam kazanır, onunla özdeş olmayan bir 
şey ortaya çıkar. Tabii olarak toplumlara, şartlara 
ve duruma has İslâmi anlayışlar belirir. Bu durum 
kaçınılmaz olduğu kadar insanın doğasının gereği
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bir şeydir.
Burada problem tarihsel/ kültürel süreç içeri

sinde kalıcı bazı paradigmaların oluşması, özellik
le İslâm gibi bir yüksek değer sisteminin doğasına 
uygun bir anlayışın önüne geçmiş olmasıdır. İngi
liz ünlü düşünürü Bacon bu konuyu idoller (put
lar) kavramıyla açıklar. Filozofa göre sağlıklı dü
şünmemizin önünde yanıltıcı putlar vardır ve 
bunlar bizim gerçeği kavramamızın önünde engel
ler oluştururlar. Çarşı, tiyatro idolleri gibi adlarla 
nitelendirdiği bu putlar; bir insan olmanın gereği 
olarak antropomorfik(insanbenzerci) yaklaşımlar
dan, atasözü ve deyimlere, otoritelere ait olduğu 
kabul edilen ve öylece benimsenen yargılara ka
dar bir yığın çeldirici olarak karşımıza çıkar.

Bu açıklamalardan hareketle denebilir ki ger
çekten özellikle günümüzde putlar belli yerlerde, 
meydan ve tapınaklarda değil, insanların zihinle
rinde mevzilenmişlerdir. İçselleştirilip onaylan
maları kolay olduğu için de yıkılmaları bir hayli 
zor olmaktadır.

Güncel hayattaki çeldiriciler konusunda ge
çen sayıdaki yazımızda bazı bilgiler vermiş; sosyal 
engeller, alternatifiikler, kavramlaştırma ve ta
nımlama, kelime sığlığı, çeviride indirgemecilik 
gibi noktalar üzerinde kısaca durmuştuk. Bu yazı
da söz konusu noktayı toplumsal çeldiriciler bağ
lamında somut birkaç örnekle açmak yerinde ola
caktır.

Dini ve din dışı değerleri gençlerin nasıl algı
ladığına ilişkin bir araştırmamızda, bunların top
lumdaki belli eksenler çerçevesinde benimsendi
ğini görmüştük. Meselâ geleneksel değer kategori
sinde yan yana koyduğumuz ^*ahlâklı olmak** ve 
‘‘dindar olmak** değerlerinden birincisi (yani ah
lâklı olmak), benimseniş düzeyi itibariyle ilk sıra
larda yer alırken, İkincisi (yani dindar olmak), 
‘maneviyata önem vermek’ gibi içeriği çok fazla 
belli olmayan bir değerden de daha geri planda 
yer alıyordu..

Bize göre bunun sebebi, sekülerleşme sürecin
de dinden boşalan (daha doğrusu boşaltılmaya ça
lışılan) alanın daha rizikosuz bir biçimde ahlâk ta
rafından doldurulmuş olmasıdır. Gerçekten de 
güncel kullanımında ‘dindarlık’, ‘dinci’ gibi kav
ramlarla erozyona uğratılmış, farkında olarak veya 
olmayarak din ile olan bağlantı ahlâk ile karşılan
mak istenmiştir. “Elhamdülillah Müslüman’ım 
ama İslâmcı değilim” ifadesindeki İslâmi duyarlılı

ğın atlanması, sadece bir “cı” meslek ekinin kulla
nımındaki soğukluk ile ilgili değildir. Mevcut sos
yal/politik ortamdaki İslâmi bilincin (adının ‘ird- 
cacı’ya çıkması gibi) rizikolara da bağlıdır.

Şartların belirleyiciliği durumunu, salt İslâmi 
değerler konusunda daha yakından görürüz. Sözü 
edilen araştırmada “kurumsal” olarak nitelendir
diğimiz 30 İslâmi değer içerisinde Razaman Oru
cu, mahremiyet ve tesettür (örtünme), benimsen
me düzeyi çok yüksek değerler iken; İslâm’ın şart
larından bir diğeri olan ve Kur’ân’da Oruçtan da
ha çok vurgulanan beş vakit Namaz, önemsenme- 
de son sıralarda yer almaktadır.

Bunun görünen sebebi; tesettür, mübarek ge
celer, şehitlik gibi değerlerin ayrıca ritüel değerler 
olmalarıdır. Burada ritüel, bir şeyin İslâm’ın ken
dine özgülük üstüne kurulmasından çok, bir top
lumsal düzen ilkesi olmasıdır. Görünen ve yürü
yen bir düzene göre İslâmi değerler yeniden inşa 
edilip algılanmaktadırlar. Meselâ buna göre teset
tür İslâmi topluluk kimliğinin en bariz özelliğidir 
ve elbette Kur’ân açısından da önemlidir. Ancak 
önemseniş düzeyi toplum tarafından yeniden be
lirlenmiştir. Bu durumu diğer değerlerde daha 
açık görürüz.

Bu çerçevede (mesela) şehitlik ve gaziliğe 
önem verilmekte ama İslâm’da bunların yegane 
dayanağı olan ve İslâmi varlığın sürekliliğini sağ
layan; fikri-fiili çok yönlü bir mücadeleyi amaçla
yan Cihat en sonlarda gelmektedir. Gerçekten de 
Cihat sırf toplumsal değil, İslâmi düzenle ilgili bir 
değerdir. Şöyle ya da böyle hemen herkesin ulus- 
devlet mantığına göre şekillenmiş bilinç dünya
sında Cihat (tabi bu arada maruf ve münker ku
rumlan) yer almamaktadır. Üstelik bu algılayış, 
yalnızca içinde yaşadığımız sosyal politik ortamın 
rizikosundan doğmuyor, deyim yerindeyse mümi
nin gündeminde bulunmuyor. Yoksa bu ortamda 
mümin, hiç olmazsa fikrî-imanı bir cihatla görev
liyim diye düşünebilirdi.

Burada yanlış anlaşılmaması için bir şeyin 
özellikle açıklanması gerekiyor. Şüphesiz oruç, te
settür gibi öncelenen İslâmi değerler Kur’ân açı
sından önemsiz değildirler. Burada dikkat çekilen 
şey önemseme projeksiyonunun Kur’ân değil, top
lum olduğu; bunun ise yerine göre ciddi farklılık
lar getirdiğidir.

Bu kurumsal değerlerde gördüğümüz İslâmi öz- 
sel ve ritüel toplumsal ayrışma ekseninin bir ben
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Kur’ânî mesajı almak, her hangi bir beşeri konu
dan, onun seçiciliğinde bakmakla değil, Kur’ân’a 
Kur’ân’dan bakmakla mümkündür» Kur’ân’a has 
dil ve mantık edinimi onunla çok ilgilenmeye 
bağlıdır.

zerini İslâmi-eylemsel olarak adlar\dırdığımız de
ğerler grubunda da görürüz. Gerçekten de burada 
sözünde durma(a/i£İ), adaletli olma (adi), namuslu 
olma (iffet) gibi değerlerin benimseniş düzeyleri
nin yüksekliğine karşılık; takvâ, zühd, tezkiye ve 33- 
kir gibi dinî/İslâmî açıdan Kur’ân’da ısrarla altı çi
zilen değerler son sıralarda yer almaktadırlar. Bu 
durum da belli toplumsal, konjonktürel şartlarla 
açıklanabilir. Etkisinde kaldığımız modem kültü
rün içkin, dışa 
açık ve görü- 
nürcü yapısına 
bağlı olarak, 
başkalarıyla iliş
kiye yönelik 
adaletli olmak, 
dürüst olmak 
gibi değerlerin 
altı çizilmekte,
dışarıya bir yansıması olsa bile, daha çok bir (iç) 
arınmayı amaçlayan değerler geri planda bulun
maktadır.

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere İslâm’ı 
anlama, belli toplumsal eğilimlerin etkisinde ger
çekleşmekte, algılayışlarımız:

Eylem-söylem,
Din-ahlâk,
Ozsel-ritüel,
Kendine dönük  veya başkasına yönelik algıla

ma gibi belli eksenlerde sıralanmakta ve hatta 
bunlardan birinciler önem ve öncelik kazanmış 
bulunmaktadır.

Unutulmamalıdır ki bu toplumsal idoller(çel- 
dirici putlar), filozof E. Husserl’in deyimiyle, top
lumsallığı “kerre içine almak” yoluyla kısmen aşı
labilir. Ama îslâmi doğru yalnızca yanlıştın kur
tulma ile elde edilebilecek bir şey değildir. Doğru
ya ayrıca ulaşmak gerekir ki bu Kur’âni bir yakla
şımla mümkündür.

Kur’ânî Bakış ya da İşe Kur’ân’dan Bakabilmek

Kur’ânî bakışın, İslâm dili veya projeksiyon siste
mi inşa etmenin, özellikle içkin, seküler, zih
ni/kurgusal bir kültürün etkin ve egemen olduğu 
bir dünyada öneminin altını çizmeliyiz. Kur an’ın 
şüphesiz kendine has bir dili, bir mantığı vardır. 
Yukarıda söz konusu edilen çeldiriciler mümkün 
olduğunca aşılarak anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Bir kere Kur’ân, modem paradigmada olduğu 
gibi nasıl daha müreffeh bir hayatın yaşanabilece
ği temel esprisine dayanmaz. İnsanın bir yaratılış 
sebebi vardır ve buna uygun bir hayatın gereğini 
gösterir. Buna göre insan bu hayatın içindedir ve 
bu fiziksel hayatın gereklerini esasen kendisi bula
bilecek donanımla getirilmiştir. Onun için prob
lem, bu hayatın başından sonuna, insanın varoluş 
sebebine uygun olarak tanzimidir. İnsanın gelişi

güzel yaşamak 
için varolmadı
ğına, düzenleyi
ci ilkelerin va
hiy edildiğine 
iman bu tanzi
min ilk ilkesidir. 
Bu kabul edil-

----------------------------------------  meden söz ko
nusu tanzim ger

çekleşemez; bundan dolayıdır ki “kendisinden 
şüphe bulunmayan Kur’ân” kendisine inananlar 
için "yol gösterici*’ dir.

Bu hayat düzeninin ekseninde Allah vardır. 
Sorumluluk, ona karşı olduğu gibi düzenin ilkele
rini koyan, doğm yolun ölçeği odur. Bu çizgiye 
teslim olan (insan-Müslüman) buna uyma duru
mundadır. Yani yapılacak şey Kur’ân’ın dilini öğ
renmek, ona kulak vermektir, çünkü Islâm dili 
Kur’ân dilidir.

K ur’ânî dil, onunla sıkça ilgilenmekten ve 
onu özümsemekten doğan, deyim yerindeyse yeni 
bir mantık kazanımıdır. Kur’ân, hayatın her alanı
na yöneltilmiş bir projeksiyon sistemi verir. İnsan 
burada her şeyin ne olduğunu ve nasıl yapılacağı
nın lafzı bir cevabını değil, anlamını bulur; Kur’an 
tabiri caizse böyle bir anlam haritası verir.

îlk nazil olduğu bilinen Alak Sûresi’nin ilk beş 
ayeti sonuç olarak bir atık sudan yaratılan insa
nın, Allah’ın adıyla okuması, kainata bu gözle 
bakması tavsiyesiyle başlar. Buradaki ‘okuma’ şüp
hesiz bir metin okuma değil, her şeye Allah mer
kezli bakmak demektir. Esasen Hz. Peygam
ber (s.)’in vahiy ile olan ilişkisi, okuma-yazma 
bağlamında bir okuma değildi.

Merkezdeki bu ilahi varlığın vurgusu Kur’ân’ın 
başından sonuna kadar devam eder. İnanma ve 
düşünme gibi ferdi iradeye bağlı olduğu kabul edi
len eylemler bile bir biçimde Allah’a dayanır: Fi
ziksel dünyanın basit bir yansıması diyebileceği
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Kur’ânî dil, onunla sıkça ilgilenmekten ve onu 
özümsemekten doğan, deyim yerindeyse yeni bir 
mantık kazanımıdır. Kur’ân, hayatın her alanına 
yöneltilmiş bir projeksiyon sistemi, tabiri caizse 
bir anlam haritası verir.

miz araçsal dünyevi bilgilerin dışındaki özellikle 
amaçsal bilgileri, kitabı ve hikmeti o verir; insanı 
hidayete o erdirir.

Yine tertipte ilk olduğu gibi nüzul sırasında da 
ilk surelerden birisi olan Fatiha’da Allah yalnızca 
kendine dayanılması ve yine sadece kendine iba
det edilmesi gerektiğini tavsiye eder. Sapıtmaktan 
ve azmaktan kurtulmanın yolu onun korumasına 
ve hidayetine sığınmaya bağlıdır. Esasen hidayet, 
Allah’ın iradesi
ne göre çizilmiş 
bir yol ise bu
nun ölçeği de 
garantisi de an
cak o olabilir.
Bu (araçsal de
ğil) amaçsal yo
lun Allah ile 
kurulan irtibatla
süreceği teması Kur’ân’ın başından sonuna hakim 
olan bir temadır. Bu ihtiyaç, kişisel/ dünyevi man
tıkla aşılamayacak bir şeydir. Çünkü dünyevi 
mantık bize araçsal dünyanın gereklerini vermek
tedir. Burada çoğu kere yapılan yanlışlık araçsalı 
amaçsalın yerine koymaktır.

Tertipte son sûre olan Nâs, ister insan ister cin 
gruplarından olsun insana vesvese verenlerin şer
rinden Allah’a sığınmayı tavsiye eder. Halbuki 
dünyevi mantığa göre, içimizden veya dışımızdan 
verilen her türlü telkini değerlendirecek bir akla 
sahibiz. Ancak Kur’ânî bakış bize her zaman ve 
her yerde böyle olmadığını gösterir.

Kur’ânî bakışın, salt bir mantıksal bakış olma
dığı, (İslâm’ın bir akıl dini olduğuna ilişkin yargı
nın basit bir genelleme olduğu) unutulmamalıdır. 
Kaldı ki İslâm’ın mantığı gözetmesi, ona indirge- 
nebilirliği anlamına gelmez. Çünkü ahlâki-ameli 
işlemler genelde mantıksallıkla açıklanamazlar. 
Dünyevi tutumlar bile çok yönlü ve karmaşık bir 
mekanizmanın ürünü olarak karşımıza çıkarlar. 
Bundan dolayıdır ki her hangi bir değer ile bir ey
lem arasında birebir tekabüliyet yoktur, arada hep 
bir açıklık bulunur.

Bu açıdan bakıldığında Kur’ânî yaklaşımın ye
ri çok daha iyi anlaşılmış olur. Mesela son nazil 
olan Nasr Sûresi, Mekke’nin fethinden sonra 
Arabistan yarımadasındaki müşrik kabilelerin 
grup grup gelerek Müslüman olmaları üzerine ge
lir. Artık kendilerine İslâm’ın mesajının ulaştığı

herkes Müslüman olmaktadır. Böylesi bir ortamda 
dünyevi akıl, geçen 22 yıllık çoğu sıkıntılı bir sü
recin sonunda bu büyük başarının şenlikler dü
zenleyip bunun gururunu yaşamayı tavsiye eder. 
Ama Kur’ânî bakış tam burada müminin durması 
gerektiği yeri gösterir. Şöyle der; "Allah’ın yardımı 
ve fethi gelip de insanların grup grup Allah’ın dinine 
girdiklerini gördüğün zaman, Rabbını Allah’ın ham- 
diyle teşbih et ve istiğfarda bulun. O, tevbeleri yegane

kabul edendir.” 
Yani hangi or
tamda olursa ol
sun mümin, Al
lah’ı hamdedip 
ona dayanmak, 
geçmişteki ha
talarının bağış-

----------------------------------------  lanması talebin
de bulunmak

(tevbe etmek), bundan sonra düşebileceği hatalar 
konusunda Allah’tan yardım dilemek (istiğfarda 
bulunmak) durumundadır. Bu tema, Kur’ân’ın ilk 
inmeye başladığı, müminlerin yalnızlık, sıkıntı ve 
kaygıların had safhada olduğu bir dönemdeki me
sajın içeriğiyle aynıdır.

Sonuç

Sonuç olarak denebilir ki günümüzde Müslüman, 
Kur’ân ile ilgilendikçe Kur’ân kendine açılacaktır. 
Madem ki o, müminler için hidayet rehberidir, ki
şi ona inanıp yöneldiği oranda anlaşılacaktır. 
Bundan dolayı Kur’ân bir pozitif mantık dili değil
dir. Sade bir anlatımla Kur’ân, inanmayan bir 
kimseye, meraklarına denk düşen bir iki noktaya 
takılsa da bir mesaj vermez. Kur’ânî mesajı almak, 
her hangi bir beşeri konudan, onun seçiciliğinde 
bakmakla değil, Kur’ân’a Kur’ân’dan bakmakla 
mümkündür. Kur’ân’a has dil ve mantık edinimi 
onunla çok ilgilenmeye bağlıdır. Sık ilgilenme sü
recinde mümin, her şeyde bu bakışın yansımasını 
bulacaktır.

Mümini-münkiri, hayrı-şerri, hayatın gayesini, 
aristotal olmayan bir biçimde Kur’ân’a uygun ama 
kendine özgü bir biçimde yeniden algılayacaktır. 
Bu açıdan “Kur’ân’dan bakma” nın “Kur’ân’a bak
mak” tan daha derunî bir anlam taşıdığı unutul
mamalıdır. ■
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KADIM BİR PROBLEM:
KUR’ÂN’IN NESNELEŞMESİ

A H M ET CEM İL ER T U N Ç

“Ey İmana ermiş olanlar! Allah’a karşı sorumluluklarınızın bilincine vann ve O ’nun el

çisine inanın ki, size rahmetinden iki pay versin; size, ışığında yürüyece^niz bir nûr bahşet
sin ve hatalarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid, 28)

Ö zne veya nesne olma durumu, birey veya 
toplumun kendisini çevresindekilere gö
re algılayış tarzını ifade eder. Özne olan 

çevresindekileri etkiler; onları tanımlar, yönlen
dirir ve değiştirir. Buna karşılık nesne olan edil
gendir; tanımlanır, yönlendirilir ve değiştirilir. 
Belirleyici özelliği nedeniyle, herhangi bir kişi ve
ya toplumun “ö?;ne” veya “nesne” olduğunu bil
mek, onu anlamaya, eğer varsa problemini belirle
meye, belirlenen problemin çözüm yollarını tespit 
etmeye önemli katkılar sağlar. Böyle olduğu için
dir ki, bir çok Müslüman düşünür, konuyu, genel
de tüm Müslümanlar, özelde ise kendi toplumu 
dahilinde ele almış ve üzerinde yoğun bir şekilde 
durmuştur. Müslümanların yaklaşık son iki yüzyı
lı kapsayan düşünce ve zihniyet tarihlerinin ağır
lıklı konusu budur. Fakat, hiç de kısa sayılmaya
cak bu süreye rağmen, tartışmalar bitmemiş, hatta 
kapsamı ve derinliği daha da artmıştır. Tartışma
ların odağında, Müslümanların nesneleşmesi 
problemi vardır. Esasen özne olması gereken Müs
lümanların, yaşanan her yeni günle birlikte biraz 
daha nesneleşmeleri ve daha da önemlisi bu nes- 
neleşmeyi içselleştirmeleri, söz konusu aydınları, 
problemin niteliğini tespite ve çözümü için yoğun 
çaba sarf etmeye sevk etmiştir.

I.
Elbette ki kime göre gerçekleştiği önemli ol

makla birlikte, genel olarak hiç kimse nesne ko
numunda bulunmayı istemez. Zira, nesne oluşun 
açılımını ifade eden bilinçsiz, edilgen, pasif ve ira

desiz olmayı, hiç kimse olumlu karşılamaz. Düşün
ce ve zihniyet “sağlığı” yerinde olan herkes, nesne 
olmayı önemli bir problem olarak algılar. Ancak 
bu yargıların kapsamından “olması gerekenin” veya 
daha kapsamlı bir ifadeyle “hakikaün” nesnesi ol
mayı titizlikle ayırmak gerekiyor. Çünkü, neyin 
nesnesi olacağına karar veren, kendisini etkileme
si gerekenleri ve etkilenmeyecekleri ayrıştıran ki
şi esasta öznedir. Böylesi bir ayrımı yapan kişi ve
ya toplumun görünüşte nesne olduğu düşünülse 
bile, gerçekte nesne olduğundan bahsedilemez. 
Nesne olanlar kendisini tanımlayamayan ve ta
nımlanmaya boyun eğenlerdir; nesne olanlar ay
rım yapmaksızın her etkiye açık duranlardır; nes
ne olanlar bilinçsiz ve iradesiz bir şekilde bekle
yenlerdir; nesne olanlar, problemleri için çözüm 
üretemeyen ve başkası için üretilmiş çözümü bi
linçsizce kendisine uygulamaya kalkışanlardır.

Nesne olmak problemli olmaktır. Fakat nesne 
olmak, özellikle Müslümanlar için son derece cid
di, ağır ve derin bir problemdir. Zira, Müslüman 
olmak “özne” olmayı gerektirmektedir. Müslü
manlar için “özne” olmak, bir ideal veya “gerçekle
şirse iyi olur” türünden bir beklenti değil, “Müslü
man” kimliğinin olmazsa-olmaz şartıdır. Zira, 
Kur’ân’ın tanımladığı Müslümanlık, diğer bir çok 
dinde olduğu gibi, sadece bir inanca/yaşama tarzı
na mensubiyeti değil, aynı zamanda insanlık için 
özne olmayı ifade etmektedir. “Sizi, bütün insanlar 
üzerine adalet örneği, hak şahitleri olasınız, Peygam
ber de sizin üzerinize şahit obun diye, doğru bir yolda 
giden mutedil bir toplum kıldım”(Bakara, 143), “Aü-
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lah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kim
seler olun”(Maide, 8), “Siz, insanlar için çıkarılmış 
(model kılınmış) hayırlı hir ümmetsiniz-■■■'’{AİA İm- 
ran, 110) ayetleri ise, söz konusu özneliğin/model- 
liğin zorunluluğunu dile getiren ayetlerden sadece 
ikisidir.

II.
Kur’ân’ın tanımladığı Müslüman, insanlık 

düzleminde ilahi hakikâti temsil edendir. Bir baş
ka söyleyişle, iyinin, doğrunun, güzelin, adaletin, 
güzel ahlâkın... öznesi olandır. Hz Peygamber 
(s)’in “Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim”  ̂
sözünde anlam kazandığı üzere, Müslüman “iyi ve 
doğru olan şeylerin” ifadesi durumundaki güzel ah
lâka eksiksiz sahip olandır. Ahlâkı güzel olma
yanlar veya ahlâkında eksiklik bulunanlar Müslü- 
manlar değil, başkalarıdır: ‘‘Ey iman edenler! Şeyta
nın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını iz
lerse o ona edepsizliği ve kötülüğü emreder”(Nûr, 
2 1 ) ,  “İblis dedi ki; “Senin izzet ve şerefine andolsun 
ki, insanların tümünü azdıracağım. Yalnız, onlar
dan halis kulların hariç”(Sâd, 81,82), “Yok- \ 
sa, kötülükler yapan kimseler, kendilerini, 
iman edip iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı 
mı sandılar:' Yaşamaları ve ölümleri aynı ola
cak öyle mi! Ne kötü yargıda bulunuyor- 
îar/”(Câsiye, 21), “(însanlan) Allah’a ça
ğıran, iyi iş yapan ve “Ben müslümanlar- 
danım” diyenden kimin sözü daha gü- 
?:eWir.î’”(Fussilet, 33)

Fakat ne garip bir çe
lişkidir ki, Müslüman- 
lar özne olmaları gere
kirken ve bunun gerçek
leşmesini sağlayan sorum 
luluklarını da büyük oranda 
bilmelerine rağmen, bugün 
nesne konumuna düşmüşler
dir. Müslümanlar “hakikati” 
kendileri temsil etmeleri ge
rekirken, başkalarının 
‘hak’ dediğine gıp
tayla bakan; ha
yatın dili kendi
leri olması gere
kirken, başka 
‘dillere’ kulak

kabartan; problemlerin çözüme kavuştuğu yer ol
maları gerekirken, kendi problemlerinin çözümü
nü başkalarının yanında arayan; kendileri “doğ
ru” , “hak”, “iyi” ve “güzel”in ölçüsü olmaları gere
kirken, tüm bunları başkalarında gören kimseler 
haline gelmişlerdir. Müslümanlar, bugün, nere
deyse her alanda kendilerini zayıf, aşağı ve edilgen 
hissediyorlar. Üstelik tüm bunlar, Batının pagan 
kültürü ve mensupları karşısında gerçekleşiyor. 
Böyle olunca da, sahip olunan durum garip ve de
rin bir problem olarak açığa çıkıp Müslüman kit
lelerin aklını karıştırıyor; aydınların ise kalplerini 
sıkıştırıp, ruhlarına azap veriyor.

111.
Müslümanlar, Batının modem pagan kültürü 

karşısında sadece askeri, siyasi ve ekonomik alan
larda değil; ne yazık ki kimlik ve kişilikleri ile de 
pasifleşip nesneye dönüştüler, edilgen hale geldi
ler. Tarihleri boyunca ilk kez topyekün denecek 
kapsamda yenilmişlik duygusuna sahip oldular;

özgüvenlerini kaybettiler, aşağılık kompleksine 
kapıldılar. Gelinen bu son aşamada, sa

hip olunan özgüven kaybı ve yaşa
nan problemlerin çözümü ise Müs
lüman düşünürlerin, üzerinde kafa 

yordukları son derece hayati bir ko
nu oldu. Müslüman aydınlar, yaklaşık 
iki yüz yıldır, mensubu oldukları top- 

lumların zihinsel, bireysel ve 
toplumsal özellikleriyle ni
çin nesneleştikleri, bu du
rumdan nasıl kurtulup tek
rar nasıl özne olacakları 
sorularının cevaplarını 
aradılar ve arıyorlar. 

Ancak tüm bunlar
dan hareketle, Müslü
manların nesneleşmesi 
probleminin sadece son 

iki yüzyıllık bir dö
nemle sınırlı 
kaldığının, ön
ceki zamanlarda 
Müslümanların 
hep olması gere
ken biçim ve 

muhtevasıyla öz-
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Kur’ân’ın insanları karanlıklardan kurtarıp aydın
lığa kavuşturmak için bildirdiklerinin (Vahiy Is- 
lâmı) geri plana itilip, tarihsel bir inşa olan “Icül- 
twr’’ün (Kültür İslâmî) inanca ve hayata egemen 
kılınması tam anlamıyla bir eksen kaymasıdır.

ne vasfına sahip olduklarının düşünülmemesi ge
rekiyor. Böylesi bir düşünce gerçeklerle çok fazla 
örtüşmez. Daha da önemlisi, böylesi bir düşünce, 
problemi yanlış değerlendirmenin önemli bir ne
deni olur. Esasen, modem pagan kültür ve men
supları karşısında nesneleşmenin kabulü bir milat 
değil, büyük oranda sonuçtur. Son yüzyılda farke- 
dilen ve istenerek veya istenmeyerek kabul edilen 
şeyler, uzun bir sürecin varıp dayandığı bir aşama
dan başka bir şeyi ifade etmemektedir. Bu, aynen, 
kişiyi yatağa düşüren bir hastalığın, esasen o kişi
nin ayakta ol
duğu zamanlar- ___________________________
da da varlığını 
sürdürüp bir 
aşamadan son
ra kişiyi yatağa 
hapsetmesine 
benzemektedir.
Dolayısıyla hiç 
kimse, böylesi
bir durumda, o kişinin bir anda yatağa düştüğünü 
söyleyemez; söylerse gerçeklere uygun bir tespitte 
bulunmuş olmaz.

IV.
Problemi doğru tespit etmek adına söylemek 

gerekirse; ortada bir problem varsa, hastayi tedavi 
etmek için hastalığı teşhiste doğru yöntem takip 
etmek ve hastalığa karşı acımasız olmak gerekiyor. 
Hastayı üzmemek için hastalığı göz ardı eden ve
ya hastalığı asıl niteliğinden daha farklı tarzda de
ğerlendiren yaklaşımların hastaya bir yardımı ol
maz. Bugün kendilerini edilgen hisseden, hayat 
yollarını kendileri değil başkaları belirleyen Müs
lümanların da bu nesneleşrhe hastalığından kur
tulabilmeleri için problemin geçmişine bakmak 
gerekiyor. Fakat, Müslümanları üzmemek adına 
yanlışlıkları küçümseme veya göz ardı etme hata
sına saplanmamak da gerekiyor.

Bu ilkeleri göz önüne alarak bir tespitte bulun
mak gerekirse; Müslümanların nesneleşmelerinin 
bütün boyutlarıyla açığa çıkışının tarihi son iki 
yüzyılla ilgili olmasına karşılık, gerçekte nesneleş
menin kökleri çok eskilere uzanmaktadır. Hatta, 
Müslümanların tarihinin ilk yüzyılına kadar git
mektedir. Müslümanların ilk neslinin, Hz Pey
gamberin vefatından 30-40 yıl sonra, toplumun

yönetiminde veya çevrelerindeki bazı insanların 
tutum ve davranışlarında gördükleri yanlışlıklarla 
ilgili yakınmaları, nesneleşme problemini dile ge
tiren ilk tespitlerdir. Bu tespitler, o an için nesne 
olma problemi açısından son derece önemsiz gö
rünse bile, ileride doğacak problemin ilk belirtile
rinin fark edilmiş olması nedeniyle önemlidir. O 
seçkin şahsiyetler, gidişattaki sapmayı görürler ve 
çevrelerindeki insanları bu konuda ısrarla uyarır
lar. Döneme ait iki tespit, benzerlerinin sadece iki 
örneği olarak önemlidir: Hz. Osman, siyasi yapıda

gerçekleşen yoz
laşmalardan ha
reketle “Kâ- 
be’nin Rabb’ma 
andolsun ki İs
lâm’m değirmeni 
ters dönmeye baş
ladı. Bakınız bun
dan sonra ne gibi 
bozukluklar mey

dana gelecek, görünüz!”̂  derken, Abdullah bin 
Abbas ise çevresindeki bazı “Müslümanların” tu
tum ve davranışlarında gözlenen ve gittikçe gele
nekselleşen olumsuz özelliklerden hareketle “Bu 
gece dünkü geceye ne kadar benziyor! îşte îsrailoğul- 
lanna benzedik gitti”̂  der. Onlar, o zaman çoğu 
kimsenin fark etmediği veya fark edenlerin ise 
önemli bulmadığı sapmayı net bir şekilde görür ve 
önemserler. Çünkü, bilmektedirler ki birbirine 
paralel iki çizgiden birisinde gerçekleşecek ve göz
le dahi görülemeyecek küçük bir sapma, ilerideki 
çok büyük sapmanın başlangıcıdır. Onların değer
lendirmesinde, çizgilerden birisini Kur’ân, diğeri
ni ise Müslümanların inanç, düşünce, hal ve hare
ketleri oluşturur. Sapan çizgi, vahye iman ettiğini 
ve teslim olduğu söyleyenlerin temsil ettiği çizgi
dir.

Müslümanlarda gerçekleşen ilk küçük sapma
lar, ilk ürünlerini bir süre sonra verir. Cemel ve 
Sıffin meydanlarının kanla sulanması, Kabe’nin 
taşa tutulup yıkılması, Irak topraklarını Kerbela 
olması, Medine’nin işgal edilip en iğrenç tecavüz
lerin sergilenmesi... bütün bunlar söz konusu sap
manın ilk ürünleridir. Önce davranışlarda etkisi
ni gösteren sapma, daha sonra düşünce ve inanç
ta kendisini açığa vurur. İmanın hayattan kopuk 
bir felsefeye dönüşmesi, Kur’ân’ın istediği hayat
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Özne ' nesne ikilemi bağlamında şekillenen 
problemi doğru teşhis etmek ve çözümü doğru 
mecralarda aramak için soruyu ''Müslümanlar ni
çin nesneleştiler?” biçiminde değil, ^%ur'ân niçin 
nesneleşti?” biçiminde sormak gerekiyor.

tarzına alternatif hayat tarzlarının üretilmesi, İs
lâm’ın ikinci kaynağı konumundaki Sünnet’in ya
lanlar denizinde boğulması, pagan kültürlerin dü
şüncelerinin günün popüler ilgi konuları haline 
gelmesi ve daha niceleri Müslümanların erken 
dönem tarihlerinde gerçekleşen ilk küçük sapma
ların neden olduğu problemlerden bazılarını tem
sil eder.

Bütün bunlardan anlaşılan odur ki, esasen, 
Müslümanların gönülleri çoktandır yaralıdır. Öz
güvenleri çoktandır problemlidir. Fakat buna rağ
men, sahip olu
nan Kur’ân’a __________________________
uygun bazı ilke 
ve özelliklerin 
katkısıyla, uzun 
yüzyıllar, karşı
laşılan problem
leri çözmek 
mümkün olmuş
tur. Müslüman
coğrafyasını ezip-geçen Moğol işgalinin yaraları 
bile sarılabilmiştir. Fakat süreç gelmiş ve bugüne 
dayanmıştır. Sürecin bugünkü ürünü topyekün 
nesneleşmedir. Bugünün Müslümanları siyasi ira
delerini kaybetmiş; başsız kalmış; her açıdan yok
sullaşmış ve yine her açıdan zayıflamış, “gerile
miş”... bir kitleyi temsil etmektedirler. Bu ise 
“güç”, “irade”, “hak” ve “doğru”yu başkalarında ara
malarına neden olmakta; kendileri insanlık için 
model olmaları gerekirken, modem pagan kültürü 
ve mensuplarını kendilerine model almaktadırlar.

V,
Müslümanlar, ne olmuştur da bu duruma düş

müşlerdir? Bu çokça sorulmuş ve birbirine oranla 
farklı biçim ve içeriklerde cevabı verilmiş son de
rece önemli bir sorudur. Cevaplardaki farklılıkla
ra rağmen, neredeyse hepsinin merkezinde aynı 
tespit vardır: Kur’ân. Müslümanların içinde debe
lendikleri problemlerin ve bugünkü nesne oluşla
rının nedeni tamamıyla Kur’ân’la ilgilidir. Bir baş
ka şekilde söylemek gerekirse; Müslümanların 
nesneleşmesi, Kur’ân’ı özne olmaktan çıkarışları
nın doğal sonucudur. “Müslümanlar”, tarihsel sap
malarına meşruiyet sağlamak için, bilerek veya 
bilmeyerek, Kur’ân’m gözlerini örtmüş, ağzını ka
pamış, el ve kollarını bağlamışlardır. Sessiz ve ha

reketsiz bırakılan bir Kur’ân karşısında istedikleri 
gibi düşünme ve davranma “hakkım” kendilerinde 
kolaylıkla bulabilmişlerdir. Bunun gerçekleşmesi 
ise adeta şu ayetleri hatırlatan bir süreci inşa et
miştir: “Ey Rabbim! Kavmim Kur’ân’ı terk etti” 
(Furkân,30), “Derken o zulmedenler sözü değiştirdi
ler, kendilerine söylendiğinden başka bir şekle koydu
lar. Biz de o zalimlere kötülük yaptıkları için gökten 
pis bir azap indirdik”(Bakara, 59).

Müslümanları özne yapan Kur’ân’dır. Tarihin 
herhangi bir şüpheye yer vermeksizin şahitlik

yaptığı üzere, 
dönemin bütün 
uygarlık mer
kezlerinin dı
şında, çölde ya
şayan ve nere
deyse bütün 
ö zellik leriy le  
cehaletlerinin 
zirvesinde bulu

nan Mekke veya Medine ahalisinden veya sonra
ki zamanlarda diğer coğrafyalardaki diğer bazı 
topluluklardan insanlığın önderlerini çıkaran 
Kur’ân’dır. Ancak, çoğu zaman görülmeyen veya 
görülmek istenmeyen tarafa gelince; neredeyse 
tüm dünyanın hakimi, uygarlığın temsilcisi ko
numunda olan Müslümanların, insanlığın en 
problemli kesimi haline dönüşmelerinin teme
linde de, Müslümanların algılayışında eksen kay
masına uğrayan Kur’ân vardır. Müslümanlar, 
Kur’ân sayesinde tarihe yön veren özneler olmuş
lar; Kur’ân’ı nesneye dönüştürünce de özne oluş
larını kaybetmişlerdir.

Durum böyle olunca, özne-nesne ikilemi bağ
lamında şekillenen problemi doğru teşhis etmek 
ve çözümü doğru mecralarda aramak için soruyu 
“Müslümanlar niçin nesneleştiler?” biçiminde değil, 
“Kur’ân niçin nesneleşti?” biçiminde sormak gere
kiyor. Eğer soru böyle sorulmazsa, sebebi gözardı 
eden ve sonuca takılan bir noktada saplanılıp ka
lınacaktır. Bu ise derde derman bir çözüme ulaş
maya imkan sağlamayacaktır.

VI.
Nesneleşmesinin beşiğini, Kur’ân’ın insanları 

karanlığın her türlüsünden kurtarıp aydınlığa ka
vuşturmak için bildirdiklerinin (Vahiy îslâmı) ge

KUR’AN’IN NESNELEŞMESİ / ERTUNÇ

Umran-Temmuz-2003 35



KAPAK

ri plana itilip, tarihsel bir inşa olan “kültürdün 
(Kültür İslâmî) inanca ve hayata egemen kılın
ması oluşturmuştur. Gerçekleşen, kelimenin tam 
anlamıyla bir eksen kaymasıdır. Eksenin kayması
na neden olan faktör ise, Müslümanların, yaşadık
ları toplumsal, ekonomik, siyasal, düşünsel... de
neyimlerini Kur’ân’a yönelişlerinde ölçü edinme
leridir. Kur’ân’ın mesajını tarihin bu binbir türlü 
tortularından hareketle anlamaya çalışmak, nes- 
neleşme katarının lokomotifini inşa etmiştir.

Elbette ki, kültür önemlidir; insan hayatının 
olması gereken bir unsurudur. Kültürsüz bir top
lum düşünülemez. Zira, kültür, insanın toplum 
halinde yaşarken edindiği tecrübelerin birikimi 
olması nedeniyle, toplumsal hayatın gereğidir. 
Kültürü yok saymak, toplumsal tecrübeyi yok say
maktır. Kültürü yok saymak, toplumsal gerçekleri 
görmezlikten gelmek veya hayatı ciddiye alma
maktır. Kültürü yok saymak, hayatın tâli prob
lemlerini her seferinde yeniden çözmeye çalış
maktır. Bir başka söyleyişle, tekerleği her gün ye
niden icat etmektir. Halbuki tekerlek icat edil
miştir. Bu nedenle kültür önemlidir ve işe yarayan 
unsurları muhakkak korunmalıdır. Bir kültürel 
unsurun işe yarayıp-yaramadığını tespit etmek 
için ise özel bir gayrete gerek yoktur. Zira, yaşanan 
şartlar değiştiğinde, kültürün o eski şartlara bağlı 
unsurları da değişir. Bu ise kültürün bir başka te
mel özelliğini açığa çıkarır: hiç bir kültürel unsur 
mutlak ölçüleri temsil etmez; her kültür beşeridir, 
değişkendir.

Toplum halinde yaşanıyorsa kültür vardır ve 
olmalıdır. Müslümanların teşkil ettiği toplumlar 
da bundan istisna değildir. Müslüman toplumlar- 
da, Kur’ân’ın mutlak ölçüleri altında yer alan kül
türün göreceli doğruları, hayatın günübirlik prob
lemlerini çözer, sıkıntıları azaltır, gidişatı kolay
laştırır. Ancak, ne var ki Kur’ân’ın nesneleşmesi, 
kültürel ölçülerin konum değiştirmesiyle gerçek
leşmiştir. Müslüman toplumlar günlük hayatları
nın kazandırdığı tecrübelerini, beşeri zaaf ve öz
lemlerini, hayatın mutlak ölçülerine dönüştürme 
hatasına düşmüşlerdir. Böylelikle, beşeri olan ila
hı olana hakim olmuştur. İbn Kayyım’ın tespitiy
le, Kur’ân’ın ayetleri, oldukça erken bir dönemde, 
“adına para basılıp, hutbe okunan ama geçerli bir 
hükmü ve de otoritesi bulunmayan halifelerin konu

muna düşürülmüştür”"̂.
Halbuki, eğer Kur’ân’ın tanımladığı ve istediği 

gibi Müslüman olunacaksa; insanlık için hakika
tin öznesi olunacaksa, beşeri bir unsur olan kültür, 
Kur’ân’a rağmen hayatın ilkesi, ölçüsü kılınma- 
malıydı. Kültürel unsurlar, Kur’ân’ın getirdiği il
keleri iptal etmemeli veya değiştirmemeliydi. 
Kur’ân, kültürün belirleyici faktörü olmalı, ama 
kültürün unsuru haline gelmemeliydi. Yanlışlık 
buradadır; Kur’ân ve Kur’ân’ın insanlığa sunduğu 
inanç ve hayat tarzının ismi olan İslâm, “İslâm ta
rihi" denen süreçte kültürleşmiştir; kültüre şekil 
veren özne olmaktan, kültürün şekillendirdiği bir 
nesneye dönüşmüştür. Bunun sayısız örneklerini 
birer “Islâmi ilke” halinde bir çok “tefsir”, “fıkıh” 
veya “akaid” kitabında bulmak mümkündür. Bun
lardan Kur’ân’la açıkça çatışan ve sayıları hiçte az 
olmayanlar bir yana bırakılıp, sadece “olumlu” de
ğerlendirilenler bile dikkate alınsa, Kur’ân’ın ve 
İslâm’ın kültürleşmesinin somut bir yığın örneğiy
le karşılaşılır. Örneğin, zamanının ve toplumunun 
aynası olan müfessirin veya fakihin, mensubu ol
duğu şartlar içerisinde isabetli olabilecek yorumu 
veya tercihi, tüm zamanların insanları için evren
sel ölçülere dönüştürülebilmiştir. Bir kelamcının 
“îslâm f  felsefesi, İslâm’ın inanç temelleri konu
muna getirilebilmiştir. Halbuki, beşeri olan beşeri 
vasfını devam ettirmeli ve ilahi olan beşeri olanın 
kalıplarına oturtulmamalıydı. Fakat ne var ki, sü
reç olumsuz bir mecrada gerçekleştiği için, bugün, 
siyasetten ticarete, evlilikten çocuk yetiştirmeye, 
bireysel hayattan toplumsal hayata kadar uzanan 
her alanda yığınla kültürel unsurun, Kur’ân adına 
veya Kur’ân’ın yerine ilkeleştirildiğini tespit et
mek kolaylıkla mümkündür.

Denize düşen küçük bir çelik bilyenin, zaman
la, üzerine yapışan organizmalar nedeniyle büyü
yüp, kocaman bir top hale gelmesi ve aslının gö
rülmemesi örneğinde olduğu gibi, Kur’ân’ın İs
lâm’ı da insanlık denizinde büyümüş, büyümüş ve 
aslı görünmeyecek şekilde üzeri örtülüp, insanlar 
için ağır bir yük haline gelmiştir. Cahillerin veya 
art niyetlilerin yanlışlıklarını önlemek için ûle- 
manın ifade ettiği kurallar ve tavsiyeler, zamanla 
tüm Müslümanlar için İslâm’ın temel ilkelerine 
dönüşmüştür. Artık, Cevdet Said’in ifadesiyle, 
Müslümanların boyunlarında hareketlerini kısıt
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layan kocaman değirmen taşları vardır; yani kül
türün tortuları.

V II.
Müslümanların tarihi, İslâm’ın kültürel unsur 

haline getirildiğinin sayısız örnekleriyle doludur. 
Bunların sonucunda -bireysel veya toplumsal is
tisnaları bir yana- Müslüman kitleler İslâm’ı gele
neksel bir unsur gibi algılar olmuşlardır. Tarihsel 
süreçte yavaş yavaş gerçekleşen değişmelerle, ge
niş kitleler için İslâm, atalardan devralınan miras
tan başka bir şey ifade etmez olmuştur. İslâm’ın 
inanılan ve ifade edilen “doğruluğunun”, “kutsiye
tinin*’, “güzelliğinin”... nedeni de budur.

Bu aşamada, başkalarını değil, herkesin bizzat 
kendisini sorgulaması bile, Kur’ân’ın kültürel un
sura dönüştüğü tespitini haklı çıkaracak bir çok 
ipucuna ulaşmaya neden olabilir. Üstelik, eğer öz
ne olmak; Kur’ân’ın tanımladığı Müslüman olmak 
istiyorsak bunu yapmaya da mecburuz. Bireysel 
otokritikte cevabı aranacak soru şudur; “İslâm’ı 
hak olduğu için mi kabullendim, yoksa atalarımın di
ni olduğu için mi?” İlk planda böylesi bir soruya ve
rilen cevabın genellikle “İslâm’ı hak olduğu için ka
bul ettim” biçiminde olacağından kuşku yoktur. 
Fakat bu cevap, maalesef çoğu zaman gerçeği yan- 
sıtmayabilmektedir. Bu aşamada kendimize şu so
ruyu yöneltelim: “Atalarımın dini İslâm değil de ba§- 
ka bir din obaydı, ben yine Müslüman olur muy
dum?” Eğer bu soruya cevabımız kesinlikle “evet” 
ise, bir problem yok. Ama tereddütlü bir “evet” ve
ya “bilemiyorum” ise, bu durumda gerçekten Müs
lüman olup-olmadığımızı veya neye göre Müslü
man olduğumuzu kendimize sormak zorundayız. 
Bu gidişatımızın, “Ê /vah.' Bu, o ceza günüdür”{Sai' 
fat, 20) veya “Eyvah! Keşke kitabım verilmesey- 
di!’’(Hakka, 25) diyenlerden birisi olmamıza ne
den olacak bir gidişat mı olduğunu düşünmek zo
rundayız. Eğer, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildi
ğinde, “Hayır, atalarımızı neyin üzerinde bulduksa 
ona uyanz”(Bakara, 170) diyenlerin psikolojisine 
sahipsek, mevcut gidişatımızın farklı sonuçlana
cağını söylemek mümkün görünmemektedir. Bu 
aşamada şu ayet yanlış gidişattan uyandıran ayet
lerden bir örnek olarak önemlidir: “Onlar bir üm
metti, gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendileri
nin, sizin kazandıklarınız .’’(Bakara, 134),

“O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melek
ler bölük bölük indirilecektir. İşte o gün, gerçek mülk 
(hükümranlık) çok merhametli olan Allah’ındır. Kâ
firler için de pek çetin bir gündür o. O gün, zalim 
kimse (pişmanlıktan) ellerini ısırıp şöyle der: “Keşke o 
peygamberle birlikte bir yol tutsaydım! Yazık bana! 
Keşke falancayı (bâtıl yokuşunu) dost edinmeseydim! 
Çünkü zikir (Kur’ân) bana gelmişken o, hakikaten 
beni ondan saptırdı”. Şeytan insanı (uçuruma sürük
leyip sonra) yüzüstü bırakıp (işte böyle) rezil rüsvay 
eder”(Furkân, 25-29).

VII.
Kur’ân’ın nesneleşme süreci, sadece, beşeri 

olanın ilahi olanı etkisizleştirmesi veya örtmesi 
biçiminde gerçekleşmemiştir. Kur’ân’m nesneleş
me sürecinde açığa çıkan özelliklerden birisi de, 
Kur’ân’ın emrettiği bazı bireysel görünüm ve so
rumlulukların, İslâm’ın tamamını temsil ediyor gi
bi algılanması biçiminde gerçekleşmiştir. Süreç 
içerisinde Kur’ân’m bazı emir ve isteklerinin kap
samı fazlasıyla büyütülürken, diğer bazı emir ve is
teklerinin kapsamı iyice daraltılarak, asıl biçim ve 
işlevinden büyük oranda farklı bir din inşa edil
miştir. Gelinen bu aşamada İslâm, birkaç bireysel 
sorumluluğu kapsayan bir ritüeller sisteminin ismi 
kılınmış; parçalar bütünü, tali olanlar esas olanla
rı, nafileler farzları örtmüştür. “Yoksa siz Kitab’ın 
bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsu
nuz” (Bakara, 2/85) ilahi ihtarını hatırlatan süre
cin dayandığı en uç noktayı ise İslâm’ın “kalp te
mizli^” olarak anlaşılmaya başlanması temsil et
mektedir. Evet, kabul etmek istemesek de bunlar 
olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bugün ge
linen noktada, Müslümanlar ya Kur’ân’ı kut
sayarak hayatlarından çıkarmış, ya da ona “ne 
diyor” diye değil, “dediklerimi nasıl onaylatırım” diye 
yönelir hale gelmişlerdir.

VIII.
Kur’ân için görünüm önemlidir. Görünümün 

önemi, inanç ve hayat tarzını sembolize etmesin
den kaynaklanır. Bu nedenle inanç ve hayat tar
zını sembolize etmeyen görünüm tek başına çok 
fazla bir değer ifade etmez. Ancak ne var ki 
Kur’ân’ın kültürleşme sürecinde görünüm, tek 
başına bütün İslâm’ı temsil eder bir değere dönüş
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müştür. İstenen görünüme sahip olmak yeterli 
bulunmaya başlanmıştır. Bu nedenledir ki, ör
neğin, Osmanlının son yüzyılında ve devam eden 
süreçte siyasal sistemlerini, hukuklarını, 
ekonomik ilkelerini kaybeden, dinlerinin 
egemenlik alanı daraltılan, inanç ve yaşan
tılarının en temel unsurlarına müdahale edilip 
değiştirilen, organik bütünlükleri yok edilen Müs
lümanların, tüm bu gerçekleşenlere, başlarındaki 
fesin değişmesine verdikleri tepki kadar dahi bir 
karşı duruş sergilememeleri rastlantı değildir. 
Tamamıyla kültürel bir sembol/görünüm olan fese 
müdahale, o günün şartlarında dine yönelik en 
büyük saldırı olarak değerlendirilmiş; ancak İs
lâm’ın temel özelliklerinin iptali veya değiştiril
meye çalışılması bir avuç aydının dışında kim
senin tepkisini çekmemiştir. ’

Yine aynı şekilde olmak üzere, örneğin bugün 
“başörtüsü” için gösterilen haklı ve olması gereken 
“hassasiyetin” küçük bir kısmının dahi, başör
tüsünü emreden Kur’ân’ın tekrar tekrar emrettiği 
diğer bir çok bireysel ve toplumsal konulara gös
terilmemesi normal olmasa gerektir, Müslüman- 
1ar, Kur’ân’ın sunduğu değerleri kendilerince 
Önem sırasına koymuşlar, bunlardan bazıları kül
türel arkaplanı veya alışkanlıklarla ilgisi nedeniy
le önemsenirken, diğer bir çoğu sıralamanın en 
sonlarına ve hatta listenin dışına atılmıştır. Bu 
nedenle de şu tür ayetler hayatla ilgisi koparılmış 
kutsal metinlere dönüştürülmüştür: “Gerçek er
dem, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmenizle ilgili 
değildir; ama gerçek erdem sahibi kişi Allah’a, ahiret 
gününe, meleklere, vahye ve peygamberlere inanan, 
servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da~ ak
rabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolda kalmış
lara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten kurtar
maya harcayan; namazında devamh ve dikkatli olan, 
zekatı veren, sözleştikleri vakit sözlerini yerine 
getiren, sıkma ve hastabk durumlarında ve savaşın 
kızıştığı arıda sabır gösterenlerdir. îşte bunlardır doğru 
olanlar ve Allah’tan korkup kötülüklerden sakınan- 
lar”(Bakara 177).

IX.
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; Kur’ân’ı 

kültürel bir unsura dönüştürüp özne olmaktan 
çıkaranlar “Müslümanlar”diT; başkaları değil. Müs-

lümanlar bindikleri ağacı kesmişler ve sonra da 
niçin düştüklerini sormaya başlamışlardır. “Mm5- 
lümanlar” Kur’ân’ı nesneleştirdikleri içindir ki; 
“esenlik yurduna çağıran” (Yunus 25) Kur’ân, esen
lik yurdu inşa edemez olmuştur. İnsanların yük
lerini azaltacak, ayaklarındaki prangaları kopara
cak Kur’ân(Araf 157), yeni yüklerin ve pran
gaların gerekçesi haline gelmiştir. Hak ve batılı 
ayıran Kur’ân(Furkan 1), hakkı batılla örtmenin 
aracı kılınmıştır. Aydınlığa çağıran Kur’ân(Talak
11), karanlığın davetçisi gibi algılanır olmuştur.

Eğer Müslümanlar özne olmak istiyorlarsa, 
Kur’ân’ı tekrar özneleri kılmak zorundadırlar. 
Bunun gerçekleşmesi için, Müslümanların, 
Kur’ân’1 kutsayarak hayatlarından çıkarma 
geleneğini terk etmeleri gerekmektedir. Kur’ân’ı 
hayatlarının kitabı kılmak zorundadırlar. Bunlar 
gerçekleşince ilk ve en önemli adım atılmış 
demektir. Takip eden adım ise, Müslümanların 
inanç ve yaşantı tarzıyla ilgili alanlarda sahip ol
dukları “çapkmlık”tan  vazgeçmeleridir. Unutul
mamalıdır ki, Müslüman kimliğini taşıyıp, Müs- 
lümanca düşünmekten, algılamaktan ve yaşamak
tan imtina edenler, gözü dışarıda olup evliliğin
den memnun olduğu iddiasında bulunanların 
psikolojisini sergilerler. Müslümanlar bu çapkın
lıklarını terk etmedikçe; İslâm’a inanmak fakat İs
lâm dışı yaşamak, Kur’ân’a saygı duymak fakat 
başkalarına kulak vermek çelişkisini yok etmedik
çe, Kur’ân’ın ve dolayısıyla Müslüman’ın özne ol
ması mümkün değildir. Tarih tekerrür edebilir; 
ama elbette ki sadece kötü yönleriyle değil; aynı 
zamanda olumlu yönleriyle de: “Düşünün ki, siz bir 
vakit yeryüzünde hırpalanıp duran zayıf kimseler
diniz, insanların sizi çarpıvereceğinden korkardınız. 
Öyle iken O sizi barındırdı, O sizi yardımıyla destek
ledi, O size temiz nzjiklar verdi ki şükredesiniz!” (En- 
fal, 26) ■

DİPNOTLAR

 ̂ Muvatta, Husnu’l huik 8
 ̂İbn Esir, İslam Tarihi (el-Kâmilfi’t Tarih), İstanbul, 1985, 

s. 3/216
3ib n Teymiyye, Sırat-ı Müstakim, (Çev: Salih Uçan), İs

tanbul, 1990, s. 1/52 
"̂ îbn Kayy ım el-Cevziyye, Medaricu's Salihin, İstanbul, 

1990, s. 1/17
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VAHİYLE ÇARPIK DİYALOG

H. VİCDAN  TEKİN

D ilin ve bütün olarak hayatın dinden değil, 
ideolojilerden referans aldığı, kendi mec
rasında ve doğal bir biçimde gerçekleşme

yen düşünsel değişim süreci, Kur’ân’a yaklaşım ve 
O’nu yorumlayış formlarını da ciddi olarak etkile
mektedir. Kültürel yapının, bilgi birikiminin (türü
nün) değişmesinden dini algılayışların etkilenmesi 
kaçınılmazdır. Değişime mutlak olumlu anlamın 
yüklenmiş olması, bu etkiyi yoğunlaştırmaya yara
maktadır.

Dini sembollerde yaşanan dejenerasyon, İslâm’ı 
söylemlerin hududuna sığdırma çabalarına yol aç
makta, bu uğurda metin yoruma feda edilebilmek
te, metni zihnen kavrama çabaları, İslâm’ı yaşam- 
laştırmak amacına matuf olmayan entelektüel bir 
egzersize dönüşebilmektedir.

İslâm medeniyeti. Batı ile Yunan felsefi ve bi
limsel metinlerin tercümesi sonucu güçlü ve dina
mik durumdayken, yaşadığı ilk ciddi yüzleşmeye 
karşı koyabildiği halde, son yüzyıllarda ekonomik, 
teknolojik ve düşünsel her bakımdan hegemonik 
ve güçlü bir Batı ile yüzyüze gelmesinde, aynı reak
siyon ve performansı gösterememiştir.

Rasyonalizm, pozitivizm, hümanizm gibi Is
lâm’la örtüşmesi kabil olmayan oluşum ve kurgular 
nokta-i nazarından Kur’ân’ın okunması, aynı za
manda İslâm’ı kültürleştirme (bir alt kültüre indir
geme) çabaları, onu direnç noktalarının silikleştiği 
flu bir alana itmektedir.

Kur’ân’ın aşkın yönünü hesaba katmadan, bi
limsel bir yaklaşımla tamamen içkinleştirmek, 
Kur’ân’a (inanca) yer açma kaygılarının izlerini ta
şımaktadır. Bu süreç İslâm’ın kendisiyle kan uyuş
mazlığı bulunan herhangi bir kurguya aykırı bildi

rimlerini ya görmezden gelme yahut te’vil demenin 
bile iyimserlik olduğu “kılıfına uydurma” ile sonuç
lanmaktadır.

Otosansürün, mağlubiyetin yahut sloganik veya 
tepkisel söylemlerin içselleştirilmesinin yarattığı 
zihni kırılmalarla oluşan göçük ve boşluklar yüzün
den müslümanlar, Kur’ân’ı kendi pratiğinde ve bü
tün olarak yaşamlaştırma hususunda samimi bir ta
lebe de (ihlas), bunu mümkün kılan şeylerin bilgi
sine de sahip görünmektedir. Candamarı sayılan 
ilahi ile sahih ve sahici kontaktan yara almış ho
murdanan, sızlanan, bahaneler üreten potansiyelin
den habersiz müslümanlar sarih ve tutarlı bir ifade 
yakalayamamaktadırlar. Zaaf ve imkanlarının bo
yutlarını fark etmemişlik haliyle (gaflet) kendisini 
diğerlerine anlatması olası değildir.

Halbuki orta bir yol ve insan modeli öngören İs
lâm’ın, ortalama insanın anlayabileceği mesajının 
olduğu muhakkaktır. Her okuyan aynı şeyi anlamı
yor da olsa Kur’ân anlaşılabilen bir mesajdır. Zira 
gönderilmesindeki ilahi murad, anlaşılmasıdır. An
laşılmalı ki yaşanabilsin, yaşamlaşabilsin.

Bu arada mesajın ancak özde ona kendisini aç
mış olan muhatapta (alıcısında) gerçekleşebileceği
ni de belirtmek gerekmektedir. İlahi olanla, egzotik 
bir kontak kurma gibi nevzuhur Kur’ân okuma tar
zının hasılası, antik eserlerin sergilendiği bir müze 
gezintisinden alınabilecek zevk mesabesinde kal
maktadır.

Burada mütekabiliyet sorunu ortaya çıkmakta
dır. Mevcut şartlar yani verili olanla mensubu olu
nan din arasındaki çatışmayı yok etme talebiyle 
mahdut bir Kur’ân’ı anlama çabası gözlenmektedir. 
Dinin bizatihi kendisinin, şeklen dini olanla karış-
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tınldığı bu boyut, ya dine yeni düzenekte yahut da 
yeni düzeneğe dinde alan açma biçiminde kendisi
ni göstennektedir. Düzeneği yanlış yapdmış bir 
puzzleda parçalar İslâmi kaygılarla yerine oturtul
maya çalışılmakta, düzenek geçersiz olunca kaç par
çanın gediğine konduğu da önem arzetmemektedir.

Emperyalist hedefler doğrultusunda metamorfoz 
yapan ve aynılaşan insanlığı ilkelerden yoksun iliş
ki ve perspektifleri deşifre etme imkanı yine vahiy
le gerçekleşebilecektir.

Kur’ân’ın bugün ideallerimizle çakışma ihtimali 
olmayan hakikatten yoksun, her bakımdan şartlan- 
mışlıklarla çevrili müslümanları, moda olana yahut 
statükoya mahkum eden dilin dışında nevi şahsına 
mahsus onay ve veto dili vardır. Bu dil vasıtasıyla 
kendi paradigmasına aykırı düşmeyen oluşumları 
onaylarken, İslâm’la (fıtrat) bağdaşmayan her ne 
varsa reddeden bir iktidar ortaya koyar. Kur’ân’m 
ilkeler sunan belirleyici, meydan okuyan emirler 
getiren bu hükümferma yönü, mevcut dekoru bozu
yor da olsa muhakkaktır. Ete kemiği bürünmemiş 
gölge kalabalıklar, heyecanları, idealleri, sosyal ta
lepleri katlolmuş seyirciler değil, hakikate tanıklık 
etmesini istediği ilahi murada matuf dönüşümleri 
hedeflemiş canlı aktörler öngörmektedir.

Halbuki bugün dini söylem, sosyal tablonun 
içinde kalıplaşmış bir paket biçimi almıştır. Mah
zun olmayacağı temin olunan müslümanlar, düşün
ceyle araşma giren vehim ve korkular dolayısıyla 
bugün hüznü yâr edinmişlerdir. Ağlamayı unutma
yan duyarlı bir kalp yerine, ağlamayı rutinleştiren 
mağduriyet ve mağlubiyet durumunu bir ambiyans 
olarak adeta korumaktadırlar.

Kur’ân toplumsal bir felaket söz konusu oldu
ğunda, aksiyonsuz, katılımsız, salt iyi ve temiz kal
mayı kafi görmemekte, iyiliği emreden kötülükten 
sakındıran bir oluşumun varlık bulmasını motive 
etmektedir. Dinsel ilkelerden beslenmeyen, sembo
lik ve emotif kalkış noktaları taşıyan eylemlere de
ğer verilmez. Zira dinin retoriği salt eylem (sonuç) 
den ziyade sebebi (niyeti), nasıldan önce niçini, ya
ni ilkesel olanı öncelemektedir.

Kur’ân mesajına kendisini açmak farkında oluş
la mümkündür. İnsanlığı saran ve sarsan problem
lerden haberdar olmak, çözüm için talepkar olmak 
temyiz, feraset ve basiret gibi ayrıcalıklı nitelikler 
idraki kolaylaştıracaktır.

Bugün müslümanlann zihin inkişafına, açılım 
ve atılımına engel teşkil eden en ciddi engel, birey
sel birikim ve gayretle ulaşılmış, ancak yazarını bağ

layan yorum ve izahlarla veya cemaatsel görüş ve 
öncelikler yahut ideolojilerle sınırlanmış bir düşün 
dünyasına, değişmeyen yasaları (sünnetullah) gör
meyecek kadar hapsolmaktadır. Kur’ân’ın mana 
hâzinelerinin anahtarını kendi eğilim ve mensubu 
olduğu grubun uhdesinde vehmeden farklı oluşum
ların mukayyed (zaman yahut mekanla) birtakım 
sorunları, Kur’ân’m üzerinde durduğu tek yahut en 
mühim mesele olarak algılıyor olması, mutlak ilke
leri gözden kaçıran bir illüzyonu sonuçlamaktadır. 
Ayrıca edebiyat, felsefe ve hatta ilahiyatçıların yo
rumları, dinin bizatihi kendisini uhdesine alacak 
kapsamda olamaz.

Modem ipleri Allah’ın ipinden daha sağlam 
varsayan bir efsun ile Kur’ân’a yönelmek, dairelerin 
(mübah, haram vb.) birbiri aleyhine genişletilmesi
ne yol açmaktadır. Din olarak ancak İslâm’dan razı 
olan takdir ve Allah’la yapılan sözleşme unutulun
ca Kur’ân okuma, kendi heva ve heveslerine, kir
lenmiş zihni güdülerine, yıldızı parlayan bir dünya 
görüşüne destek ayetlerin arandığı bir kazı çalışma
sına dönüşmektedir. Elbette böyle bir yaklaşım ha
kikati bulmak, onunla biçim ve hiza almak şeklin
deki yönelme gibi hasıla vermeyecek bereketten 
yoksun olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz destek arayışıyla kodlan
mış bir zihniyet, bazı apaçık ilahi müeyyideler kar
şısında temyiz mercii gibi hareket etmekte alakasız 
teviller (tahrifler) ortaya çıkabilmektedir.

Müslümanların tıbben canlı, zihnen ölü olmala
rının sebebi doğal gıda ile (Kur’ân) değil serumla 
yaşamaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Esa
sen halihazırdaki açmazların, sıkıntılarm, İslâm’ın 
yaşanmamasından dolayı olduğunda müslümanlar 
hemfikir görünmektedirler. Fakat İslâm’ın yaşam
sallaştırılması konusunda “keşke” biçiminde dillen
dirilen, gidişattan rahatsız ama razı bir temenniyi 
arkaplanında bu dileği ütopik gören bir bilkıçaltını 
gizlemektedir. Moderniteyi vazgeçilmez sayan ka
bullenmişlik bu teslim olmuşluğu beslemektedir. 
Aksi taktirde atalet yerine gayret gözlemlenmeliy- 
di.

Aleme biçim vermek, Kur’ân’ı yaşamlaştırmak 
önce Kur’ân’la biçim almayı, O’nu yaşamayı gerek
tirmektedir. Duruşumuzu Allah’la yaptığımız sözleş
menin dışında hiçbir kimseye endekslemeden, dün
yevi alanda kaybolmadan uzun soluk yolculuğun 
farkında, akibet ve ahireti kötü olmaktan başka kor
kuların gölgelemediği bir arayışla Kur’ân’a yönel
mek bizi gölgelikten kimliğe çıkartabilecektir. ■
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KUR’AN’A GÖRE 
KUR’ÂN’I OKUMA İLKELERİ

A BD U LLA H  YILDIZ

D ini metinler içerisinde yalnızca Kur’ân-ı 
Kerîm, kendisinin nasıl okunması gerekti
ğine ilişkin ilkeler ortaya koyar. Zira 

Kur’ân, beşerî telif yöntemleriyle yazılmış herhangi 
bir kitap olmadığı gibi, klasik bir dini kitap da de
ğildir. O, yüce Yaratıcı’nın kullarına doğrudan ve 
kendi düzeylerinde hitab ettiği, ümmî rasûlünün ve 
onun ümmî toplumunun şahsında tüm insanlığın 
ilahi mesajı kolayca anlayıp kavrayabilmesi için çe
şitli misaller ve kıssalarla basitleştirdiği, insanların 
bu dünyada ve öbür dünyada mutlu bir hayat sür
meleri için öğütler verip emir ve yasaklar vaz’ettiği 
bir hayat rehberidir. Dünya tarihinin en câhil bir 
toplumunu yirmiüç yıllık sürekli ve kesintisiz bir 
inkılâp süreci içerisinde tüm insanlığın örnek top
lumu haline getiren ilahi bir teori-pratik kitabıdır. 
Bu yüzden, hitap tarzı, üslûbu, dili, tertibi, konula
rı işleyiş biçimi vs. ile tamamen özgün ve eşsiz bir 
kitaptır. Dolayısıyla Kur’ân, sıradan bir edebi, ilmi, 
tarihi, dini... kitap gibi okunamaz. Onun kendine 
has okunma yöntemi vardır ve bizzat Kur’ân, nasıl 
okunması gerektiğini de bize öğretir.

Kur’ân’ın bu özelliğini dikkate almadan onu ilk 
kez okumaya başlayan biri için, ilahi kitap sistem
siz, düzensiz ve dağınık gelebilir. Çünkü o, okuyu
cunun alışık olduğu türden giriş, gelişme ve sonuç 
bölümleri olan bir edebi metin, olayları kronolojik 
bir sırayla aktaran bir tarih kitabı ya da belli ünite
leri, başlıkları ve ara başlıkları olan bir ‘bilimsel’ 
eser değildir. Kur’ân, Mevdûdî’nin ifadesiyle 
yüzünde kendi türünde tek kitaptır**^; dolayısıyla 
kendine özgü bir yöntemle okunmalıdır. ‘Bilge 
Kral’ Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi, “Kurbân, 
edebiyat değil hayattır"^-, dolayısıyla sürekli deği

şen hayatın içinde(n) okunmalıdır. Dehlevî’nin 
tesbit ettiği gibi, Kur’ân Rabbimizden bize gönderi
len ‘̂mektuplar mecmuasıdır’^̂ ; dolayısıyla o, can
lı ve dinamik bir gözle okunmalıdır.

İmdi, biz bu yazımızda, Kur’ân âyetlerinden yo
la çıkarak, Kur’ân’ın nasıl okunması gerektiğine 
ilişkin bazı ilkeler ve yöntemler tespit etmeye çalı
şacağız.

L  Şeytandan Allah’a Sığınarak 
Allah’ın Adıyla Okumak

Kur’ân’ın ilk nazil olun sûresinin ilk âyeti şudur: 
“Okui Yaratan Rabbinin adıyla. ”(96/1) O halde 
okumaya, Kur’ân okumaya Allah’ın adıyla yani 
besmele ile başlanmalıdır; Allah adına, O’nun rıza
sını kazanmak için, O’nun lütfü ve keremi ile, 
O’nun yardımı ve inâyetiyle, O’nun koruması ve 
gözetimi altında... Alak sûresi şöyle devam eder: 

“O/cui insana bilmediklerini öğreten ve ka
lemle yazdıran Rabbin en cömerttir.”{96/3'5) 

Kur’ân, Allah adına okumaya başlayanın öğret
meni olacak, ona bilmediği gerçekleri öğretecektir. 
Okumanın ilk şartı, insanı yaratıp yetiştiren, terbi
ye eden Rabbin adıyla okumaktır. Sonra, okuyup 
öğrenmede kalemden, yazıdan yararlanılacak; ka
lemle yazmayı öğreten Rabbe güvenip sığınılarak 
okunacaktır. Rasûlüllah(s.)’a nâzil olan üçüncü sû- 
re(Kalem) şöyle bir yeminle başlar:

**Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına an- 
d o lsu n .” (6 8 / l-2 )

Allah kendisine güvenen ve teslim olanlara bil
mediğini öğretir. Eğer Yaratan’a teslimiyet ve gü
ven olmaz, okuma ve öğrenme faaliyeti onun adına
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yapılmazsa, insan Rabbinin arzuladığı anlamda “31e- 
tişmif olmaz.'*’

Buna ilaveten, Kur’ân okurken şeytanın iğvâ- 
sından ve vesvesesinden Allah’a sığınmak yani 
“e’ûzü bi’llâhi mine’ş-şeytani’r'racîm” demek ge
rekir:

*‘Kur*ân okumak istediğin zoman kovulmuş 
şeytandan Allah*a sığın.” (16/98)

Şüphe yok ki, kafası ve gönlü şeytani vesvese- 
lerle karmakarışık hale gelmiş, günahkar, kibirli ve 
nefsinin esiri olmuş kimseler Kur’ân’ın mânâlarını 
anlamakta güçlük çekerler, hatta anlayamazlar. 
Kalp, şeytani vesveselerden ve hevâ ve tutkulardan 
kurtulduğu nispette Kur’ân’ı anlamak kolaylaşır.

Kur’ân’a yönelirken kurtulmamız gereken tek 
şey, şeytani dürtüler değildir. Kafamızdaki kalıplaş
mış sabit fikirlerden de kurtulmak zorundayız. Beşe
ri zaafların cenderesinden kurtulup özgür bir kafa 
ile Kur’ân’a yaklaşılmaz ve onu anlamak için bir gö
nül hazırlığı yapılmazsa, bu kitabın kendine özgü 
engin ve parlak niteliklerini kavramak mümkün ol
maz. Ustad Mevdûdî’nin de ifade ettiği gibi, 
Kur’ân’ı anlamak isteyen herkes, ilk adım olarak, 
önceden zihninde yer etmiş, kalıplaşmış birtakım 
teori ve hayallerin tamamından elverdiği nispette 
kafasını arındırıp boşaltmalıdır. Sonra açık bir kalp 
ve duyar bir kulakla onu okumak için üstüne eğil
meli, kapanmalıdır. Aksi halde Kur’ân’ı, zihinlerin
deki birtakım hayalleri önlerine koyarak okuyanlar, 
onun sayfaları arasında ancak ve bizzat kendi hayal
lerini ve tasavvurlarının ürünlerini okurlar.^

Kur’ân’ı önyargılı dinleyenler ondan asla yarar
lanamaz:

*^Kur’ân okuduğun zciman s eninle ̂  âhir ete 
inanmayanların arasına kapalı bir örtü çekeriz- 
Kalplerine de onu anlamalarına engel olacak per
deler, kulaklarına da bir ağırlık koyarız- Bu yüZ' 
den, Kurbân okurken ne zaman Rabbinden Tek 
Tanrı olarak söz etsen nefretle sırtlarını dönüp 
kaçarlar/'(17/45^46)

Demek ki, Kur’ân’ı Allah’ın kutlu elçisi bile 
okusa, küfür ve şirk batağına saplanmış, peşin hü
kümlerle kafası betonlaşmış, kalbi katılaşmış insan
ların onu dinleyip de bir yarar sağlamaları mümkün 
değildir. Bu da bize, sadece Kur’ân okumarıın değil, 
herhangi bir okuma faaliyetinin bile, bir ruhi hazır
lık, bir gönül eğilimi olmadan yeterince verimli 
olamayacağını gösterir. O halde, şeytani duygular
dan uzak, ilâhı mesaja karşı temiz hislerle dolu bir 
gönül ile Kur’ân’a yaklaşmalıyız.

*‘Ve kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıl' 
dığı zoman onlara karşı kör ve sağır davranmaz' 
lar/’(25/73)

Müfessir Zemahşeri, bu âyetle ilgili olarak şun
ları söyler: “Kulaklarını ona ardına kadar açar ve 
gören gözlerle onu incelerler. Kur’ân, kendisine 
yaklaşanlara bir ayna tutar: Yanlış nedenlerle ya da 
kötü niyetlerle yaklaşanlar onda hiçbir şey bulama
yacaklardır. Sığ bir tabiata sahip iseler, sığlıkları öl
çüsünde yüzeysellikler; eğer derin bir tabiata sahip
seler, enginlikleri ölçüsünde derinlikler bulurlar. 
Eğer ona kibirle yaklaşırlarsa, bazı âyetleri kendile
rinin büyüklenmeleri için gerekçe olarak yorumlar
lar. Ve eğer derhal şahsî mükafat arzularlarsa, acı 
meyve ile mükafatlandırılacaklardır.”̂

Kısaca mü’min, her türlü önyargı, vesvese ve 
nefsani duygudan, kibirden arınmış olarak, temiz 
bir niyetle, Allah’ın adıyla ve O’nun rızasını kazan
mak için Kur’ân’ı okuyup anlamaya çalışmalıdır.

2. “Tilâvetin Hakkını Vererek” Okumak

İlahi kelamı okumanın ikinci önemli prensibi, Ba
kara sûresinin 121.âyetinde ifade buyurulduğu üze
re onu gereği gibi yani “tilavetin hakkını vererek” 
okumaktır:

^^Kendilerine Kitab verdiğimiz kimseler onu, 
tilâvetinin hakkını vererek okurlar/*

“Tilv'tilâvet”; “l)okumak, 2)bilfiil uymak, takip 
etmek, bir şeyin arkasına düşmek” demektir.'  ̂Ayette
ki **tilâvetin hakkını vermek** ise; Kur’ân’ın mana
sını, hükümlerini düşünerek, hissederek, sindire 
sindire, yavaş yavaş kırâat etmek ve ona uymak de
mektir.

Bu âyet hakkında Elmalılı’nın açıklaması şöyle- 
dir: “Bizim kendilerine kitab verdiğimiz ehliyetli 
kimseler, o verdiğimiz kitabı tilavet ederler; yani 
vird ederek, ders yaparak okurlar; hem hakkıyla ti
lâvet ederek okurlar. Tahriften, teşvişten(karıştır- 
ma, bulandırma) kaçınarak, hevâlarına uymayarak 
lafızlarını, anlamlarını, hükümlerini cidden gözete 
gözete dikkatli ve saygılı ve devamlı bir sûrette ve 
bilmediklerini, anlamadıklarını ehlinden sora sora 
hüsn-i niyetle, temiz kalp, temiz ağızla okurlar. Ge
lişigüzel, baştan kara, bir eğlence gibi okumazlar; 
şarkı, gazel, roman, hikâye yerine koymazlar; ke- 
mâl'i hürmet ü edeble okurlar.”8

Demek ki, ^*tilâvet** kavramı çerçevesinde 
‘‘Kur^ân’ı okumak”tan anlamamız gereken; 
Kur’ân’ı hem lafzını/nazmını gözeterek yani tecvi
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dine, harflerinin mahreçlerine dikkat ederek hem 
de mânâsmı, hükümlerini düşünüp amel ederek 
okumaktır; yani emirlerine uymaya ve yasakların
dan kaçınmaya azmederek, yaşayarak okunmalıdır, 
Allah’ın kitabı.

Sadece lafzını gözetmek, mânâyı anlamaya ve 
yaşamaya çalışmamak tilâvet değildir.

İmam Gazali’nin İhyâ’da belirttiği üzere, Kur’ân 
okurken "bütün gayret ve dikkatini harflerin mahreçle
rini çıkarmaya yöneltip mânâsmı düşünmemek”, ger- 
çekte tilâvet değildir.^

Mehmet Akif in şiirleştirdiği gibi:
Lâfzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kur’ân’m;
Çünkü kaydında değil hiç birimiz mânânın.
Bir hadiste "Kur’ân'ı şarkıçılann, rahibelerin ve 

yas tutan kadınların okuduğu gibi” okumak fitne** 
olarak vasıflandırılır; bu tür bir okumanın **hançe' 
relerden öteye geçmeyeceği** de ifade buyurulur.

O halde, Kur’ân tilâvetinin hançerelerden öte
ye geçebilmesi, ruhlara, gönüllere sinip zihinlerde 
ve davranışlarda köklü değişiklikler meydana geti
rebilmesi için; anlamını düşüne düşüne, sindire sin- 
dire okumak ve her bir âyette yer alan ilahi pren
sipleri takip etmek ve uygulamak gerekir.

3. Kur’ân’ı Tertîl Üzere ve 
En Uygun Zamanda Okumak

"Ey örtüsüne bürünen! Birazı hariç gece kalk! 
Veya bunu artır ve ağır ağır Kur*ân oku! Doğru
su Biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz indirece- 
ğiz- Çerçekten gece kalkmak, (kalp ve uzuvlar 
arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kırâate 
daha elverişlidir. Çünkü gündüz senin uzun süre 
uğraşacağın şeyler vardır,** (73/1-7)

Müzzemmil/4.âyette, Peygamberimizin şahsında 
tüm müminlere Kur’ân’ın “tertîl” üzere okuması 
emredilir: "ve rettil’il-Kur’âne tertîlâ: Kur*ân*ı tam 
bir tertîl üzere oku!** Dikkat edilirse, âyetteki "ret- 
til** emri, daha sonraki **tertîlâ** mastarıyla kuvvet
le vurgulanmıştır.

Tertîl; bir şeyi dosdoğru yapmak, güzel bir şekil
de düzenlemek, kusursuz biçimde ve açık açık, hak
kını vererek açıklamak anlamına gelir. Gayet güzel 
ve parlak dişler için Re-Te-Le fiili kullanıldığı gi
bi, tane tane, yavaş, durarak, güzel ve tatlı açıklama 
ile konuşmaya da sözün tertîli** denilir. Kur’ân’m 
tertîl üzere okunması ise, işte böyle her harfinin, 
edâsının, nazmının, mânâsının hakkı doyura doyu- 
ra verilerek tilâvet edilmesi demektir. Dolayısıyla

Müzzemmil/4’teki talimata uygun olarak Kur’ân’ı 
okumak; onu dosdoğru ve güzel bir tarzda, açık 
açık, hakkını vere vere, sesin mânâ ile ilişkisini ku
rarak ve anlayıp yaşayarak okumak demektir.

Bir söz ne kadar güzel olursa olsun, gereği gibi 
okunmayınca güzelliği kalmaz. Kelâmın tertîl üzere 
okunması, sadece ses güzelliğiyle gelişigüzel eze-bü- 
ze teğarmi etmek, saz teli gibi sade ses üzerinde yü
rümek kabilinden bir musikî işi değildir. Nazmın 
mânâ ile ilişkisi ve lisan, fesâhât ve belâğâtı hakkıy
la gözetilerek, ruhî ve manevî bir uyumla, yerine 
göre şiddet, yerine göre yumuşaklık gösterilerek, 
mânâyı duyup yaşayarak ve başkalarına da duyur
mak üzere tecvîde dikkat ederek okuma işidir.

İkinci olarak Müzzemmil/6’da Kur’ân’ı, gereği 
gibi okuyabilmek ve üzerinde yeterince düşünüp 
mesajını kavrayabilmek için en uygun zaman, me
kân ve ortamın seçilmesi önerilir. Bu bağlamda 
"gece kıyâmılneş*esi** tavsiye edilir. Zira, göz, ku
lak ve dil ile kafa, gönül ve kalp arasmda tam bir 
harmoni ve uyum ancak böyle dingin ve sakin bir 
zaman diliminde sağlanabilir. Herkesin uykuya dal
dığı, insan zihninin en uyanık ve zinde olduğu, ses
siz, sakin ve riyasız bir ortamda kıyâmü’l-leyMe bu
lunup ibadet etmek ve uzun uzun Kur’ân okumak... 
Müzzemmil 6’da geçen "eşeddü vat*en** ibaresinin 
anlamı bu olmalıdır. “Gerçekten de gece vakti, 
kalp ile dil arasında tam bir harmoni oluşturmak 
için çok elverişli bir ortamdır. Bu ortamda kul ile 
Allah arasına başka bir engel giremez; dolayısıyla 
kişi, diliyle ne söylüyorsa kalbinin sesi de aynı şeyi 
söyler. Yine aynı âyette geçen “ekvamu kîlen** ifa
desi de şu anlama gelir: Gece vakti, Kur’ân’ı sakin, 
huşû içinde ve yüreğinde duya duya okumaya, dola
yısıyla onu en iyi bir şekilde anlamaya çok uygun 
bir z a m a n d ı r . ” Gündüz vakti ise, meşgalelerin 
çokluğu ve dikkati dağıtan, zihnî çabayı zayıflatan 
etkenlerin çeşitliliği nedeniyle okuma, anlama ve 
kavramaya pek fazla uygun bir zaman dilimi değil
dir. Ibn Abbas’a göre, “okumaya daha elverişli- 
dir”den maksat, Kur’ân’ı anlamak, Kur’ân’da fıkıh 
sahibi olmak demektir. Ibn Abbas, “Gündüz seni 
uzun uzun alıkoyacak işler var.”(73/7) meâlindeki 
âyeti de, Kur’ân okumaktan çokça uzak kalmak şek
linde anlamıştır.

Yukarıdaki âyet ışığında Kur’ân’ı okumak için 
en uygun zamanın gece vakti olduğu anlaşılmakla 
beraber, gündüz de elverişli zamanlar bulunabilece
ği ve bu durumun şartlara göre değişebileceği düşü
nülebilir. Bizce buradan çıkarılması gereken sonuç
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şudur: Kur’ân’ı gereği gibi okuyup anlamak için, 
zihnin en uyanık ve dinç olduğu, kalbin tam olarak 
Allah’a yönelebileceği, dil ile gönül arasında ger- 
çek bir uyum ve ahengin kurulabileceği zamanı, 
mekanı ve ortamı tercih etmek gerekir. Nitekim 
Resûlüllah(s-) bu Kur’ânî tavsiyeyi bizzat uygula
mış, gece kıyamında ve zihnen dinç olduğu diğer 
zamanlarda, huşû içinde, dur  ̂dura, düşüne düşüne 
yani tertîl üzere Kur’ân okumuş ve bizlere de şu tav
siyede bulunmuştur:

“Kur’ân’ia kalpleriniz arasında bir bağlantı/ül
fet bulunduğu sürece Kur’ân’ı okuyunuz. Kalben 
ve zihnen Kur’ân’dan ayrıldığınız zaman ise oku
mayı bırakınız.”i4

4. Kur’ân’ı Yavaş Yavaş,
Dura Dura Kıraat Etmek

Kur’ân yavaş yavaş ve dura dura "kıraat” edilmeli
dir ki, gereği gibi anlaşılabilsin ve anlatılabilsin. İs- 
râ sûresinin 106.âyetinde bu vurgu açıktır:

‘̂ Biz onu Kurbân olarak, insanlara dura dura 
okuyasın -teqre’ehu- diye (âyet âyet, sûre sûre) 
ayırdık; yine onu peyderpey indirdik/*

Allah Rasûlü(s), bu tavsiye gereğince, gerek na
mazda gerekse diğer zamanlarda Kur’ân’ı ağır ağır, 
dura dura okur; hızlı okumaktan ısrarla kaçınırdı. 
Öyle ki, onun tertîl üzere kırâat ettiği kısa bir sûre, 
daha uzun bir sûre okuyanınkinden çok daha fazla 
sürerdi. Her âyetin sonunda bir miktar durur, bek
lerdi; onu bir sonraki âyete eklemezdi.

İbn Kayyım el-Cevzî, Zâdü’l-Me'âd’ında Rasû- 
lüllah(s)’ın Kur’ân kıraatine ilişkin sünnetini 
(özetle) şöyle açıklar:

Zührî, Allah Rasûlü’nün kırâati âyet âyet yaptı
ğını anlatıyor. Efdal olan da budur. Her ne kadar 
âyet, bir sonraki âyetle ilgili ise de, aralarda her âye
tin başında durmak uygun görülmüştür. Bazı kırâat 
âlimleri, “Kırâatte; âyetlerde bildirilen mesajlar göz 
önünde bulundurulmalıdır, onlar bitince durulmalıdır’’ 
demişlerdir.

Rasûlüllah(s.) sûreleri rahat rahat tertibi üzere 
okumaya dikkat ederdi. Bazan onlardan en uzun 
olanını okur, bazan da bir tek âyetle namaza durur, 
sabaha kadar onu tekrarlardı.

İbn Abbas(r.a), îbn Mes’ûd(r.a) ve ashabın di
ğer Kur’ân hocaları Kur’ân’ı yavaş yavaş ve az mik
tarda okumanın, hızlı ve çok okumaktan daha efdal 
olduğu görüşündedirler. Onlar görüşlerini şu delile 
dayandırıyorlar: Kur’ân okumaktan amaç; onu an

lamak, üzerinde düşünmek ve onunla amel etmek
tir. Okuyup ezberlemek, anlamlarını kavramak için 
bir vasıtadan ibarettir.

Selef alimlerinden bazısı şöyle der: “Kur’ân, 
kendisiyle amel edilmesi için indirilmiştir. Öyleyse biz 
onu amel etmek için okuruz” Dolayısıyla ehl-i 
Kur'ân; Kur’ân’ı bilip onun mesajlarıyla amel 
edenlerdir. Bu alimler derler ki: “İman amelden üs
tündür. Kur’ân’ı anlama ve derinlikleri üzerinde 
düşünme îmanı doğurur. Ama, anlamadan ve üze
rinde düşünmeden sadece okuma işini, iyi kimse de 
yapar, kötü kimse de; mümin de münafık da. Nite
kim Peygamberimiz(s.) “Kur’ân okuyan münafık 
reyhanî (fesleğen) çiçeği gibidir; kokusu hoş, tadı acı
dır.” buyurmuştur. Okuma sırasında Kur’ân üzerin
de düşünme ve anlama özelliğine sahip olanlar, 
Kur’ân’ı düşünmeden ve anlamadan hızlı hızlı oku
yanlardan daha üstündürler.”

Şu’be naklediyor: Ebû Cemre bize şunu anlattı: 
İbn Abbas’a şöyle dedim: “Ben Kur’ân’ı çabuk oku
yan bir adamım; bazan bir gecede Kur’ân’ı bir veya 
iki kez hatmederim.” İbn Abbas bana şöyle dedi: 
“Yaptığın ^bi bir tek sûreyi okusam, kendi kendime 
hayret ederdim. Kur*ân*ı öyle oku ki, onu kulağın 
dinlesin, kalbin anlasın ve ezberlesin,”

İbn Mes’ûd(r.a) der ki: “Kur’ân’ı şiir okur gibi, 
durup düşünmeden okumayın. Heceleri üzerinde du
run, düşünün; onunla kalbinizi harekete getirin. 
Herhangi birinizin düşüncesi, bir an önce sürenin sonu
na ulaşmak olmasın.” Abdullah ise şöyle der: “Al
lah’ın ‘ey îman edenler!* buyruğunu duyduğun za
man, kulaklarını hu buyruğa aç ve bununla kulak
larını cilalandır. Zira o, yapmakla emredildiğin bir 
hayırdır veya sakınmamız istenen bir kötülüktür.”

Abdurrahman bin Ebî Leylâ(r.a) ise şöyle anla
tıyor: Hûd sûresini okuduğum bir sırada huzuruma 
bir kadın giriverdi; şöyle dedi; “Ey Abdurahman, sen 
Hüd sûresini böyle mi okuyorsun? Allah’a andolsun; 
altı aydan beri bu sûreyi okumaktayım, hâla bitireme
dim.”^̂

Demek ki; Allah Rasûlü(s) ve ashabı (kadınıy
la, erkeğiyle), Kur’ân’ı yavaş yavaş, anlaya anlaya, 
dura dura, gönüllerine sindire sindire okur ve onun
la amel ederlerdi. Rasûlüllah(s) bu sorumluluk bi
linciyle “Hûd sûresi benim saçlarımı ağarttı” bu
yurmuştu. O halde, biz de anlamak, düşünmek, Al
lah’a karşı sorumluluklarımızın bilincine ermek ve 
onunla amel etmek yani “yaşayan Kur’ân** olmak 
amacıyla Kur’ân okumalıyız.
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5. Kur'ân’ı Yüreğinde Hissedip 
Yaşayarak Okumak

Kur’ân sadece sevap kazanmak, manevi bir haz duy
mak, ölülerin ruhuna bağışlamak... niyetiyle kırâat 
edilmez. Mehmet Akif Ersoy’un şiirleştirdiği gibi: 

Ya açar bakarız l^azm-ı CelU’m yaprağına,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyla bilin!
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. 
Bilakis Kur’ân, oku

nup anlaşılsm, insan ha- 
yatma yön versin ve insa
noğlu bu dünyada da 
öbür dünyada da esenliğe 
kavuşsun diye indirilmiş 
bir kılavuz, bir rehberdir.
Dolayısıyla Kur’ân, anla
mak, üzerinde düşünmek, 
öğüt almak ve yaşamak 
için okunmalıdır:

“Bu Kurbân, âyetle- 
rini inceden inceye dü- 
şünsünler ve temiz akıl 
sahipleri öğüt alsınlar 
diye sana indirdiğirniz 
feyiz ve bereket dolu bir 
kitaptır.” (38/29)

‘̂ Qergekten size Al
lah'tan bir nûr ve apaçık 
bir kitap geldi, Allah
kendi rızasını arayanları onunla esenlik yollarına 
iletir ve rahmeti ile onları karanlıklardan aydınlı
ğa çıkarıp dosdoğru yola yöneltir/* (5/15-16)

Bize sınırsız rahmeti ve merhameti ile her türlü 
nimetini bahşeden Hâlık-ı Zü’l-Celâl’in rızasını ka
zanabilmek, O’na karşı sorumluluklarımızın bilinci
ne varabilmek ve esenlik yollarına erebilmek için 
Kur’ân’ı anlayıp hissederek, düşünerek okumak ve 
buyruklarına tabi olmak gerekiyor. Bu çerçevede 
ilahi mesajla diyalojik bir ilişki kurmak, kendimizi 
doğrudan onun muhatabı kabul etmek ve Kur’ân 
sûrelerini/âyetlerini Rabbimizden bize gönderilen 
mektuplar olarak görmek ve O’nunla sohbet edi- 
yormuşçasına okumak kaçınılmaz olur.

İmam Nevevî, El-Ezl<âr\nda Kur’ân’la böyle bir 
ilişki kurmanın önemine dikkat çeker: Bu bağlam
da Kur’ân’ı tilâvet ederken; sorularına cevap ver
menin, şu tür ifadelerle iman ve ikrarını belirtme
nin müstehap olduğunu söyler ve bazı örnekler zik

reder: “Allah hakimler hakimi değil midir?” (95/8) 
âyeti okununca, “Belâ ve ene "alâ zâlike irninê Ş' 
şâhidîn: Evet, ben de buna şahitlik edenlerde
nim” demek; “O ölüleri diriltmeye kâdir değil midir?” 
(75/40) âyeti okununca, “Belâ, eşhedü: Evet, ben 
şahitlik ederim” demek; “Bundan sonra hangi söze 
inanacaklar?” (7/185) âyeti okununca, “Amentü 
billâhi: Allah’a iman ettim” demek; “Yüce olan 
Rabbinin adını tesbîh et’’ (87/1) âyeti okunduğunda 
da, “Sübhâne Rabbiye’l-a'lâ: Yüce olan Rabbimi 

teşbih ederim” demek
müstehabdır.16

Kur’ân’la böyle diya
log kurmadan, onu yüre
ğinde hissetmeden, âyet
lerini derinlemesine dü
şünmeden sade bir musikî 
gibi okumakla, öğüt alıp 
arınmak nasıl mümkün 
olacaktır?

“Rablerinden kor
kanların bu kitabdan  
tüyleri ürperir; (fakat) 
sonunda Allah(ın rah
metini) hatırlayınca 
kalpleri ve tenleri yatı
ş ır / ’ (39/23)

“Onlar RasûVe indi
rileni i§itip/anladıkları 
zaman, kavradıkları ger
çekten dolayı gözlerin

den yaşlar boşandığını görürsün/’ (5/83)
O halde, kalplerinde Allah korkusu taşıyanlar 

Kur’ân’ı samimiyetle, gönülden hissederek okuma
lı, âyetleri üzerinde derin derin düşünerek onu an-, 
lamaya ve yaşamaya çalışmalıdırlar.

5. Düşüne Düşüne Okumak

Kur’ân’ın en çok üzerinde durduğu ve çok sık hatır
lattığı okuma ilkesi, düşünerek okumadır. Kur’ân 
ısrarla Allah’ın kainattaki ve kitaptaki âyetleri üze
rinde düşünülmesini öğütler. Bizim Türkçe’de “dü
şünmek” dediğimiz zihni fonksiyon, Kur’ân’da yüz
lerce âyette bir düzineyi aşkın kavramla ifade edilir: 
Akletme, fıkhetme, tefekkür etme, tedebbür etme, 
tezekkür etmeye ilaveten; şuur, basîret, re’y, nazar, 
ilim, i’tibar, ûlü’l-elbâb, ûlü’l-ebsâr, ûlü’n-nühâ... 
Böylece Kur’ân, bütün nüanslarıyla düşünme faali
yetinin önemine dikkat çeker ve her âyet üzerinde
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derin derin düşünülmesini ister.
Kur’ân, bizzat kendi âyetleri üzerinde tedebbür 

edilmesini yani derinlemesine ve iyiden iyiye düşü
nülmesini, inceliklerinin kavranmasmı ister:

"Bm Kur*ân çok mübarek bir kitaptır. Onu sa
na indirdik ki, âyetlerini (tedebbür edip) düşün- 
sünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar/^ 
(38/29)

"Kur’ân’ı hiç (tedebbür edip) düşünmüyorlar 
mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi
varV\AlllA;\ ayrıca bkz:4/82, 23/68)

Hz. Ali de bu bağlamda, “kendisinde anlayış ve 
idrakin bulunmadığı hiçbir ibadette ve yine kendisinde 
tedehbürün bulunmadığı kırâatte hayır yoktur" der.

Kur’ân insanlarm, bizzat Kur’ân âyetleri üzerin
de tefekkür etmelerini önerdiği gibi gökler, yer, ha
yat, ölüm, yaratdış, yağmur, su, süt, bal arısı... üze
rinde de tefekkür etmelerini önerir:

“Allah size âyetlerini böyle açıklıyor; umulur 
ki tefekkür edip anlarlar.”(16/44)

Kur’ân’ın isimlerinden biri de ‘Zikr’ ve aynı 
kökten türeyen *Tezkira'dır; Kur’ân insanlara, üze
rinde düşünüp öğüt almaları gereken hatırlatmalar
da bulunur:

"Hayır, iyi bilinsin ki o Kur*ân bir Tezki- 
ra(ikaz, uyarı, hatırlatma)'dır. Dileyen onu tezek
kür eder(düşünüp öğüt alır).”(74/55)

"Bu Kurbân, onunla uyanlmalan, Allahsın 
tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin 
tezekkür etmesi (düşünüp öğüt alması) için insan- 
lara bir tebliğdir/' (14/52)

Kur’ân, âyetleri üzerinde düşünüp öğüt alanları 
^müddekir* olarak isimlendirir:

“Biz Kur^ân'ı zikr(öğüt, ibret) için kolaylaştır
dık; müdd€kir(düşünüp öğüt alan) yok mudur?”
(54/17, 22,32, 40)

Kur’ân, insanlardan Allah’ın verdiği akıl nime
tini kullanmalarını ister ve Kitab’ın da ancak akle- 
derek anlaşılabileceğini vurgular:

“Qerçek şu ki, Biz size, akılda tutmanız gere
ken her şeyi kapsayan bir Kitab indirdik; hâlâ ak
lınızı kullanmayacak mısınız?** (21/10)

"...ve siz Kitâb*ı okuyorsunuz da hiç aklınızı 
kullanmıyor musunuz?** (2/44)

Nihayet Kur’ân, sürekli olarak temiz akıl ve ba
siret sahiplerine (ûlü’l-eJbâh, ûlü’n-nühâ, ûlü’l-eb- 
sdr), derin kavrayış/anlayış (fıkh), şuur ve idrak sa
hiplerine seslenir:

"O  Kitâb ûlü*l-elbâb (temiz akıl sahipleri) için 
bir kılavuz ve bir öğüttür.** (40/54)

“Bak, fıkhetsinler (iyice düşünüp anlasınlar)' 
diye âyetleri nasıl tafsilatlı biçimde açıklıyoruz!**
(6/65)

Dahası Kur’ân, bazan işitme(semi’), görme(re’3i) 
ve bakma(rui?:ar) fiillerini düşünüp anlama ve kav
rama anlamında kullanır: “İşiten bir toplum için 
bunda ibretler vardır**(7/n9; 16/65...), “...görme
diler mi?**(6/40; 21/30), “...düşünmüyorlar 
mı?**(86/5; 88/17-20) derken, işittiği şeyler üzerin
de düşünerek onları kavrayan veya kavrayamayan
larla kalp gözüyle bakıp görenlerden veya göreme
yenlerden söz etmektedir.

(Bu konunun geniş açıklaması için Kurân’ı An
lamak Farzdır isimli eserimize bakılabilir.)

6. Kur’ân’ı Kendi Bütünlüğü İçinde Okumak

Kur’ân, eksiksiz, çelişkisiz, tutarlı, mükemmel, eşsiz 
bir kitap olduğunu meydan okuyan bir üslûpla ifade 
eder:

“Kur*ân*ı iyiden iyiye düşünerek okumuyorlar 
mı? Eğer Allah*tan ba§kası tarafından gelmiş ol
saydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.**(4/82)

Bu âyet, sadece Kur’ân’da hiçbir eksiklik ve tu
tarsızlık bulunmadığına ilişkin bir meydan okumayı 
ifade etmekle kalmaz; aynı zamanda Kur’ân’ın siste
matik anlam bütünlüğüne, kendine has mantık kur
gusu ve düşünce örgüsüne sahip olduğuna; dolayısıy
la Kitabullah’ın kendi anlam, kavram ve kurgu bü
tünlüğü içinde okunması gerektiğine de işaret eder.

Bu bağlamda "Kur’ân” sözcüğünün, “okunan 
şey” anlamı dışında "Karen” (birbirine katmak, ek
lemek) veya "Karâin”(birbiriyle uyum içinde ol
mak)’den türediği görüşleri dikkate alınırsa, âyetle
rinin birbiriyle uyum içinde, birbirini açıklayıcı ve 
kanıtlayıcı nitelikte olduğu daha ilk bakışta anlaşı
lır.

Esasen, Kur’ân’ın bütününü bilmeden bir kıs
mını, bir âyetini ihmal ederek diğer âyetlerini anla
yamayız. O tıpkı kainat kitabı gibi, her şeyin bir 
şeyle ve bir şeyin her şeyle irtibatlı olduğu bir üni
tedir. Kur’ân’ı tekrar tekrar, dikkatle okuduğumuz
da göreceğiz ki, bize kapalı ya da çelişkili gibi gelen 
birçok ifade, “Kur’ân’ın düşünce sistemini” kavra
dıkça açıklığa kavuşacaktır. Çünkü Kur’ân âyetleri 
birbirini açıklayıp tefsir eden çok hassas bir bütün
lüğe sahiptir. Kur’ân üzerinde yaptığı semantik ça
lışmalarıyla ünlü Toshihiko Izutsu, Kur’ân’daki bu 
sistematik yapıya dikkat çeker:

“Kur’ân’da kelimeler arası ilişki de son derece il

46 Ümran • Temmuz^ 2003



gi çekicidir. Mesela; Allah, selâm, nebi, iman 
vs.(...) Her birinin ötekiyle yakm bir ilişkisi vardır. 
Bu kelimeler, müşahhas anlamlarını, birbirleriyle 
olan bu ilişki sisteminden alırlar. Diğer bir ifade ile 
bunlar kendi aralarında büyük-küçük çeşitli gruplar 
teşkil ederler ve birbirlerine muhtelif yollarla bağ
lanırlar. Bu suretle, sonunda gayet düzenli bir bü
tün, son derece karışık kavramsal bir münasebet ağı 
kurarlar. İşte önemli olan husus, bu anlam sistemi
ni yakalamaktır.”!®

Demek oluyor ki, Kur’ân’ın, “kendi kendini 
açıklayan” ve bu yüzden de tekrar tekrar okunma
yı gerektiren girift, içiçe, ama gayet sistematik bir 
yapısı vardır. Kur’ân’ın parçalan, yerine göre birbir
lerini tamamlayan, yerine göre birbirini açıklayan 
nitelikleriyle ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Çün
kü, bir yerde kapalı olan ifade, başka bir yerde açık, 
bir yerde muhtasar olan fikir, diğer tarafta tafsilatlı, 
bir yerde mutlak olan, bir başka yerde kayıtlanmış, 
bir yerde genel ifadeli bir husus, diğer yerde tahsis 
edilmiş şekliyle g e ç e b i l i r .

Kur’ân’ın bu kendine özgü “sistematik yapısını” 
çok iyi bilen sahabe ve ilk müfessirler, onu “kendi 
bütünlüğü içinde” yorumlamaya ve her âyeti, önce- 
si(sibâk) ve sonrası(siyâk) bağlamında anlamaya 
özen göstermişler; Kur’ân’ı yine Kur’ân’la tefsir et
mişlerdir. Zira bir yerde anlamı kapalı (mücmel) 
olarak beyan olunan bir âyet, bir başka yerde tefsir 
edilmiştir; bir yerde kısaltılmış olan(muhtasar) hu
sus, bir başka yerde etraflıca anlatılmıştır.^o

Bu konuya Muhammed Kutub’un tespitlerini de 
ekleyelim; “Bu Kitab, birbirine bağlı topluca bir bü
tünlük ifade eden bir harikadır. Şekli tamamen 
dolduran, sahayı bütünüyle kuşatan... Şümûllü ve 
bir tek harika. Siz, onun bir tek parçasını koparamı
yorsunuz; ‘şu siyasettir, şu ekonomidir, şu sanattır, 
şu inançtır, şu şeriattır’ diyemiyorsunuz. Bizi, bu 
ayırımları yapmaya ve bu konular arasında sınırlar 
koymaya sevkeden şey, yalnızca ilmî ve ahlâkî araş
tırma zaruretidir. İslâm hukukunda ibadet ve mu
amelât ayırımı... çağdaş düşüncede siyasi, ekono
mik, içtimai ayırımı... Gerçekte bu ayırımlardan 
hiçbirisi yoktur. Kur’ân bir tek ve kapsamlı bir ki- 
tabdır. Bütün bunlar, onun içinde tam bir içiçelik- 
le yer alır. Bir kısmını diğerinden ayırmak mümkün 
olmaz. Tıpkı canlı bir organizmanın bir parçasını 
diğerinden ayırmak mümkün olmadığı gibi... 
Kur’ân’da birbirinden ayrı hiçbir şey yoktur... Hep
sini birleştiren damarlar ve bağlar vardır ve bütün 
konuları içeren tek bir akış vardır.”̂ 1

KUR’AN’I OKUMA İLKELER? İ / YIIDIZ

8. Kur’ân’ı Ekip Halinde Ders Yaparak Okumak

‘‘Öğretmekte olduğunuz ve ders alıp vermekte ol
duğunuz Kitâh uyarınca Rabbe halis kullar 
olun”(3/79)

“Kitabhn içindekileri de tedris edip okumU' 
mışlar mıydı?”(7/169)

Kur’ân, ders konusu yapılarak, bir cemaat ya da 
ekiple birlikte müzakere edile edile okunursa, elde 
edilecek verim oldukça yüksek olacaktır. Ayetlerin 
anlamlarını, diğer âyetlerle ilişkisini, nüzûl sebebi
ni, Şâri’in maksadını, pratik hayatımız için çıkarıla
bilecek dersleri vs. çok yönlü olarak ele almak, ko
nunun çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Böyle bir ekip çalışmasının bereketi ve feyzi gerçek
ten büyüktür. Bunu tecrübe edenler, olumlu sonuç
larını da görmüşlerdir.

Rasûlüllah(s.) da bu çerçevede şöyle buyurur: 
“Sizler Kur’ân’ı daima okuyup birlikte müzakere
e d i n i z . ” 2 2

Bir başka hadis ise şöyledir: “Herhangi bir ce
maat, Allah’ın evlerinden birinde toplanıp Al
lah’ın Kitab’ını okurlar ve onu tedris ederlerse, 
muhakkak onların üzerine sekinet iner; kendilerini 
rahmet kaplar; çevrelerini melekler kuşatır ve Al
lah, onları kendi katindakilere anar.”̂ 3

Tarih boyunca peygamberlerin görevi; Allah’ın 
Kitabı’nı, vahyini, mesajını insanlara sadece duyur
mak değil, onlardan Allah’a teslim (İslâm) olanla
ra, adeta ders verir gibi ilâhî mesajı öğretmek ve 
hazmettirmek olmuştur. Allah’ın son elçisi Hz. Mu
hammed de, insanların arınıp temizlenmesi için 
onlara Allah’ın Kitabı’nı okuyup öğretmiştir:

"O  Allah, ümmiler içinde, kendilerinden olan 
ve onlara âyetlerini okuyan, onları arındırıp te
mizleyen ve onlara kitab ve hikmeti öğreten bir el- 
çi gönderendir^ Oysa onlar, bundan önce gerçek
ten açıkça bir sapıklık içinde idiler/* (62/2)

Resûlüllah(s), kendisine tabi olanları, İslâm ce
maatinin bilinçli birer üyeleri haline getirmek için, 
bir eğitim kitabı, bir ders kitabı olarak onlara 
Kur’ân’ı öğretiyordu. Onlar da Allah elçisinden 
ders alıp öğrendikleri tarzda, Kur’ân’ı kendi arala
rında müzakere ve mütalaa ediyor, başkalarına da 
bu yüce Kitab’ın âyetlerini okuyorlardı.

Bugün, eğer müslümanlar, Kur’ân’ı temel eği- 
tim-öğretim kitabı haline getirirler, cemaat
ler/ekipler halinde onu okuyup anlamaya çalışırlar 
ve hükümlerine uyarlarsa, yaşadıkları problemlerin 
hızla çözüldüğünü, kafalarının arındığını, ruhları-
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nın aydınlandığını, basiretlerinin açıldığını, iman 
ve sebatlarının arttığını, birliklerinin kuvvetlendi
ğini göreceklerdir. Ancak, Allah’ın Kitabı’nı bir 
kenara bırakıp her biri ayrı ayrı ve farklı kaynaktan 
beslenir, “Kitab’ı kendi aralarında parçalar”(2/176) 
ve herkes kendi elindeki ek
sik beşeri kaynaklarla övü
nüp onları tedris ederse, ayrı
lıkları artacak, kafaları karı
şacak, sorunları çoğalacak, 
ruhları daralacak ve basiret
leri bağlanacaktır. Unutma
yalım ki, Kahhâr olan Allah, 
kendi Kitab’ından başka ki
taplarla hüküm verilip amel 
edilmesine asla razı olmaz:

“Size ne oluyor? Siz na' 
sil hüküm veriyorsunuz?
Yoksa sizin elinizde ders 
okumakta olduğunuz bir ki' 
tap mı var?** (68l36'31)

Kısaca, bütün mü’minler,
İslâmî kurum ve kuruluşlar, 
yegâne müşterek zemin olan 
Kur’ân’ı tedris edip onu ye
gâne başvuru ve başucu ki
tabı edinmeleri halinde Al
lah’ın sekînetine, yardım ve rahmetine nail olacak
lardır.

9. Kur’ân’ı Yaşamak İçin Okumak

Hiç kuşku yok ki Kur’ân, sadece bilgilenmek ya da 
kültürünü artırmak amacıyla değil, onun şaşmaz il
kelerine tabi olmak, emirlerine uyup yasaklarından 
kaçınmak suretiyle bu dünyada da öbür dünyada da 
mutlu bir hayat sürmek amacıyla okunmalıdır: 

"İşte bu Kurbân mübarek bir kitaptır. Onu biz 
indirdik. Öyleyse ona tâbi olun ve Allahla karşı 
sorumluluğunuzun bilincine varın ki O’nun rafı- 
metine erebilesiniz-** (6/155)

Yukarıda Rasûlüllah’ın(s) kıraat konusundaki 
sünneti açıklanırken ifade edildiği gibi, Allah Ra- 
sûlü(s) ve ashabı, Kur’ân’ı hayatlarında uygulamak 
amacıyla okurlardı. Ashabın Kur’ân hocalarından 
Abdullah İbn Mes’ûd’un(r.a.) konuyla ilgili ifadele
ri hayli öğreticidir:

“Biz Kur’ân’ı on âyet, on âyet ahrdık ve aldı
ğımız on âyeti anlayıp hayatımıza aktarmadan di
ğer on âyeti almaktan kaçınırdık. Kur’ân insanla

ra, onunla amel etsinler diye nazil olmuştur. İlk 
nesiller Kur’ân’ı amel etmek için okudular. Sizin 
her biriniz ise, Kur’ân’ı başından sonuna kadar 
okur, tek bir harfini dahi bırakmaz; halbuki 
onunla amel etmeyi tamamen terk e t m i ş t i r . ” 2 4

İbn Mes’ûd’un bu ifadele
rinden şöyle bir formülasyo- 
na gidilebilir: Bir mümin, her 
gün on âyeti tam manasıyla 
anlayıp gönlüne sindirmeye 
ve uygulamaya çalışırsa, Al
lah Rasûlü gibi “yaşayan 
Kur’ân’’ olma hedefinde sü
rekli mesafe kazanır, her gün 
kendisini yeniler, imanını ve 
heyecanını diri tutar, salih 
amellerini çoğaltır ve Al
lah’ın rızasına ve rahmetine 
kavuşur.

Allah Teâlâ, vahiyle sağ
lıklı bir ilişki kurabilen ve 
Kur’ânî ilkeleri ayakta tutan 
birey ve toplumların temiz, 
arı-duru, hoş bir hayata sahip 
olacağını, buna karşılık va
hiyden yüz çevirenlerin ise 
sıkıntılı zor ve dar bir hayata 

mahkum olacağını beyan buyurur:
“Kim îman edip de salih ameller işlerse, ona 

tertemiz bir hayat bahşederiz*’* (16/97)
**Kim Zikrimden (Kur’ân*dan) yüz çevirirse, 

onun için darfzor bir hayat vardır; kıyamet günü 
de onu kör olarak haşrederiz/*(20/124)

10. Kesintisiz ve Sürekli Kur’ân Okumak

Kur’ân’dan yüz çevirmek, onun temel ilkelerinden 
uzak kalmak, hayat veren mesajlarını unutup ter- 
ketmek, inanan bireyler için de, toplumlar için de 
felaketin ta kendisidir. Hz. Ali(r.a)’ın ifade ettiği 
gibi: “O’ndan öğüt alanlar, O’na uyup yol almış
lardır; unutanlar, unutmaya kapılanlar ise yolda 
kalakalmış lardır. ” ̂ 5

Allah Rasûlü(s.)’nün kıyamet günü şikayetçi 
olacağı en temel sapma da ‘*Kur*ân*ın mehcûr 
(terkedilmiş) bırakılması**dır:

“O gün, haksızlığı kendisine yol edinmiş kişi ellerini 
kemirip, *ah nolurdu, Rasûlün gösterdiği yolu tut' 
muş olsaydım. Vay yazıklar olsun bana, nolurdu
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filanı da kendime dost edinmeseydim. Çünkü o, 
gerçekten bana uyarıcı, hatırlatıcı mesaj geldik' 
ten sonra, beni ondan (Kur^ân^dan) saptırmı§ ol
du. Şeytan da insanı yapayalnız ve yardımsız bu 
rakandır/ Ve peygamber dedi ki: ^Rahbim,gerçek
ten benim kavmim bu Kur’ân ı̂ terkedilmiş bir ki- 
tap olarak bıraktılar\”(25/27'30)

Kim ki Allah’ı unutursa Allah da onları unutur; 
kim ki O’nun kitabını ve vahyi ilkelerini hayatın 
dışına iterek terkederse Allah da onlara felaketin 
kapılarını açar; Rasûlüllah(s.)m buyurduğu gibi: 
“Allah Teâlâ, şu Kur’ân’la toplumlan yüceltir; 
onun izinden gitmeyenleri de a l ç a l t ı r . ” 2 6

Kur’ân’ın beyan burduğu gibi; kendilerine kitap 
verilmiş olanlar, uzun süre kitaplarını unutur, onun 
ilkelerini bir kenara bırakırlarsa, kalpleri katılaşır, 
çoğunlukla da yoldan çıkmış olurlar.(57/16) Al- 
lah’ın Kitabı ile irtibatı kesmek, onun gönüllere şi
fa veren mesajlarından uzak kalmak; amelleri ve 
duyarlılıkları azaltır, imanı ve aklı köreltir, kalbi 
paslandırır ve nihayet yaşayan ölüler haline geli
nir. Ashabın Kur’ân hocalarından Ebû Musa (r.a.) 
da aynı tehlikeye dikkat çeker: “Kur’ân’dan uzun 
süre uzaklaşmayınız! Aksi halde ehl-i kitabın 
kalplerinin katılaşması gibi sizin kalpleriniz de 
katılaşır. ”27

Kur’ân’la ilişkisi kopma noktasına gelen insanların 
tekrar hayat bulması, katılaşan kalplerin yeniden 
yumuşaması, zayıflayan iman ve amellerin tekrar 
güçlenmesi, erozyona uğrayan İslami kimliğin yeni
den inşası ancak ve ancak Kur’ân’a dönmekle 
mümkün olabilir: "Bilin ki, Allah cansız(ölü) ha
le gelen toprağa yeniden hayat verir! Belki aklını
zı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık/* 
(57/17) Bu âyete ilişkin olarak İbni Abbas’ın söyle
diği gibi, ancak Allah’ın Kitabıdır ki, “kalpleri ka- 
savet ve katılıktan sonra yumuşatır, Rabbine yö
neltir ve mutmain kılar; ölmüş kalpleri ilimle, 
hikmetle d i r i l t i r . ^ ^ s  Jıp^ı ‘ölü toprağın’ yağmur
la/rahmetle tekrar hayat bulması gibi, üzerine ölü 
toprağı serpilen, umudu, inancı zaafa uğrayıp yaşa- 
yan ölüler haline gelen insanlarm “yeniden dirili- 
şi”nin de sadece Kur’ân’ın rahmet ve bereketiyle 
mümkün olabileceği bilinmeli; Kur’ân’la ilişkimizi 
kesintisiz ve sürekli kılmak için gayret edilmelidir.*
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KUR’AN’I ANLAMA 
METODOLOJİSİ ÜZERİNE

W ON MOHD N OR W A N  D AU D  
Türkçesi: Mehmet ÖN AL

Kur’ân’ın İlahi Kökeni

K ur’ân ’ın Allah’tan geldiğine dair, kendi 
sayfalarından başka, doğrudan bir deneysel 
delil yoktur. Diğer yönden, Kur’ân’ ın Mu- 

hammed tarafından uydurulduğuna dair de bir de- 
lil yoktur; Kur’ân’ın icbar edici samimiyeti bu şüp- 
heyi çürütmektedir. Allah’ın yokluğa dönüştüğü 
ispat edilmedikçe, onun Allah’tan gelmediğine 
dair herhangi bir delil bulunmaz. Allah’ın varol' 
madiği da yine ispat edilmemiş bir savdır ki, ölüm- 
den sonra hayatın olmadığı iddiası gibi geçersizdir. 
Bununla birlikte, aklı olarak tarihi gerçeklerden 
şunu ispat etmek mümkündür: Ne Muhammed, ne 
de herhangi bir başka insan, Kur’ân’ı yazdı ve da
ha sonra onu ilahi bir vahiy gibi sundu.

Birinci olarak, Kur’ân bizzat altı farklı yerde 
şüphecilere ilahi orijini konusunda meydan okur.* 
Kur’ân şüphecileri, bütün insanlar ve cinleri de 
yardıma çağırarak kendi konusunda ve mesajında 
çelişkiler bulmaya (4 : 82) ya onun benzeri on sûre 
(11:13'14) veya da bir sûre (2:23-24;10:38) getir- 
meye davet etti. Açıkça, Kur’ân Arapça’daki bu 
büyük başarısını hala sürdürmektedir. Bu taklit 
edilemezlik Müslümanlar tarafından onun ilahi 
kaynaktan geldiğinin en büyük delili olarak kabul 
edilmiştir. A. J. Arberry yazıyor ki:

“Meydan okuma Muhammed hayatta iken ya
pılmış ve ne mevcut olan örnek uydurmalar ne de 
sonraki yazarlar tarafından ortaya konan kaba cen
net tasvirleri Kur’ân’ın taklit edilemezliğini zayıf- 
latabilmiştir. Bunlar (sonraki yazarlar) arasında 
Müslümanların ilahi kitabının eşsiz güzelliğini

taklit eden güzide yazarlar da vardır”̂
Kur’ân’ın kendi içindeki delillerde ve tarihte 

görüldüğü üzere, Peygamberin düşmanlan, 
Kur’ân’ın belagat ve ruhi-ahlaki konusuna mey
dan okuyamadılar. İlk Müslüman tarihçiler bazı 
Mekkeli elitlerin entrikalarını anlatmaktadırlar. 
Al-Valid b. al-Mugira’nın Kur’ân’ın mesajını göz
den düşürmek için ona “büyü”̂  demesi ile başlaya
lım. Bu Kur’ân’ın ilk surelerinin birinde şöyle ifa
de edilmektedir:

“(Ne zaman ki bizim mesajımız ulaşa) o, (al-Wa- 
lid) düşündü taşındı, ve iyice düşündü. (Yanlışlığını 
kanıtlamak) ve böylece, kendi kendini ve düşünmesini 
mahvetti. Evet o kendini ve düşünme yolunu mahvet
ti; ve daha sonra o etrafına baktı (yeni argüman için) 
ve kaşım çattı ve öfkeli öfkeli bakü. Ve en sonunda ge
risin geri döndü (bizim mesajımızdan) ve kibri ile 
övündü ve dedi: Bütün bunlar yalnızca (eski zaman
larda) süregelen sihirdir. Bu sadece ölümlü bir adamın 
sözlerinden başka bir şey değildir.

İkinci olarak, Kur’ân’ın Muhammed’in kendi 
bilinçli edebi ürünü olduğu zannı pek-çok yönden 
dayanaksızdır. O çok uzun süre önceden emin 
adam (al-amîn) ismiyle bilinmekteydi, fakat o hiç
bir zaman okur-yazar ya da edebiyat ve şiir yazan 
biri olarak bilinmedi. Arbrrery aynı zamanda şunu 
ifade etmektedir ki, o, yukarıda belirtilen zannı or
tadan kaldırıyor. Bir kimsenin edebi ifadeleri ile 
sıradan konuşmasının birbirinden oldukça köklü 
farklılıklar gösterdiği bir başka durum bulmak çok 
zordur.5 Kur’ân ve Muhammed’in günlük sözleri
nin birbirinden farklılığı ısrarlı ve etkili bir şekilde 
Müslümanlar tarafından söylenmiştir. Bütün Müs-
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lümanlar, entelektüel kapasite
leri ve inançları farklı olmakla 
birlikte, Muhammed’ in günlük 
sözlerinden oluşan hadiste 
önemli ayrılıklar göstermeleri
ne rağmen, ittifakla Kur’ân’ın 
ilahi statüsünü ortaya koymuş
lardır. Sünnilerin sert muhale
fetine karşı, Şiiler kendi hadis 
külliyatına sahip olurken, Mu
tezile pek çok hadisi inkar et
miştir. Hatta Peygamberin ken
disi ve samimi sahabeler,
Kur’ân ve hadisin karışmasını 
önlemek için büyük çabalar 
harcamışlardır.6

Üçüncü olarak, Peygamberin Kur’ân karşısın
daki tavrı düşünülmelidir. Muhammed yalnızca 
her Kur’ân okumaya başlamadan önce ilk okunan, 
besmle, Eûzü Billahi min’eş-şeytani’r-racim, Bismilla- 
hi’r-Rahmanf’r-Rahîm (Kovulmuş şeytanın şerrin
den Allah’a sığınırım. Rahman ve rahim olan Al
lah’ın adıyla) ye hürmet göstermekle kalmayarak 
(yani sırf onu okumakla yetinmeyerek) ayın za
manda, sürekli olarak ve sık sık, gerek kendi başı
na, gerekse toplum içinde, bütün durumlarda diğer 
ayetleri de okudu. Eğer, Kur’ân kendi ortaya koy
duğu bir şey olsaydı, büyük bir ihtimalle, o bunu 
yapmaya devam etmeyecekti. Kendi özel evinde 
rehber aramak ve güçlenmek için kendi ayetlerini 
okumaya ihtiyaç duymayacaktı. (Halbuki) O, ge
cenin büyük bir bölümünü namazda, Kur’ân oku
yarak ve çoğu zaman bolca ağlayarak geçiren biri 
olarak bilinmekteydi ki, bu pratik bugün bile pek 
çok samimi Müslüman arasında yaygın olmayan 
bir şey değildir.

Dördüncü olarak, bağlantısız ve çok temalı ol
makla birlikte ayetlerin birbirine uygun ve tutarlı 
yapısı, ta ilk baştan beri, onların özel sosyal-tarihi 
şartlar içinde anlaşılmış olması Kur’ân’ın bir insan 
aklı tarafından yazlamayacağının delilidir. Eğer 
bir yazar, 23 yıllık bir dönemde, farklı duygusal yü
kümlülük durumlarında, düzenli ve akıcı bir dü
şünce ortaya koymak için sıkı bir gayret sarf ede
cek olsa, sonuç, her olasılıkta, tamamen çelişkiler 
ve tutarsızlıklarla dolu olacak ve bu onu bütün 
olarak anlaşılmaz kılacaktır. Diğer yönden, birbiri 
ile bağlı olmayan ve tarihi olarak ayrı ayrı kısım
lardan ibaret olan Kur’ân’ın bölümleri, Müslüman

ların anlamaları ve uygulamaları için sürekli bir 
rehberlik ve referans sağlamaktadır.

Hatta, Kur’ân’ın tabiata ve bilimsel konulara 
dair sözleri önce bütün Müslümanlar tarafından 
kabul edildi ve daha sonra da modern yazarlar ta
rafından tasdik edildi. Öyle ki, bilim ve kainatla 
ilgili olan çoğu hususlar, sadece yakın zamanda or
taya konan modern bilimsel buluşlarla desteklen
miş bulunuyor.'  ̂Örneğin, İbn Haldun ve Şah Ve- 
liyullah al-Dehlevi gibi çoğu geleneksel Müslü
man alimler, Kur’ân’ın tabiata dair olan ve tıbbi 
konuları içeren bütün sözlerini (balın faydaları gi
bi) kabul edecekler fakat hadisten gelen tıbbın 
(tıbb-ı nebevi) faydasını reddedeceklerdir. Onla
rın ana argümanları Peygamberin bu konudaki bil
gisinin vahye değil fakat çağının tecrübesine da
yanmış olduğudur.

Beşinci olarak, Kur’ân’da Muhammed’in zaaf
ları ve beşer yönünü kapsayan ayetler ile kendili
ğinden ilahi bilgiye ve vahye mazhar olduğu iddi
asında bulunmak isteyen bir kişinin tavırla ile çok 
uyuşmuyor. Eğer öyle olsaydı o bile bile insani ey
lemlerini ve zaaflarını halka söylemezdi. Kur’ân 
pek-çok yerde Muhammed’in bazı davranışlarını 
eleştirmiştir. (80: 1-5) ve bir başkasında ilahi me
sajı bozmaması hususunda (onu) uyarmıştır.

Son olarak, Kur’ân üst üste gelen terim ve iba
relerden meydana gelen pek çok ayete sahip olma
sına rağmen bütün veya parça olarak kolay ezber- 
lenebilen tek kitap olma özelliğini sürdürmekte
dir. Kur’ân’ın dilini anlamıyor olsa bile pek çok 
Müslüman Kur’ân’ın bütününü ezberleyebilmek- 
tedir. Kur’ân direkt olarak İslâm tarihini şekillen
dirmiş ve de şekillendirmeye devam edecektir. 
Müslümanlar onu rehber ve ilham kaynağı olarak
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kullanmaya devam edeceklerdir. Kur’ân kendisi 
bizzat itibarmı düşürmek isteyenlere daha iyi bir 
rehber hazırlamaları hususunda meydan okumuş- 
tur.

“Ey Muhammed de ki, ‘Eğer doğruyu konuşuyor 
iseniz, Allah’tan bu ikisi (Kur’ân ve Tevrat) dan da
ha iyi rehberlik sunacak diğer bir vahiy getirin, (ve) 
ben de onu takip edeceğim” (28: 49).

Öyleyse şu açıktır ki, ne Muhammed ne de di
ğer bir kimse Kur’ân gibi bir eser ortaya koyabilir. 
O ilahidir.

Islâmi Tefsir Metodolojisi

Islâm dünya-görüşü ve bilgisinin iki temel kayna
ğını Kur’ân ve Peygamber’in Sünneti olması ve bu 
ikisinin de karşılıklı bir şekilde, Peygamber ve ilk 
dönem Müslüman topluluğunun tarihi çabaları ile 
ilişkilendirilmesi, Islâm’ın bu iki temel kaynağının 
tam bir yorumu olarak Müslümanların kendi de
ğerlerini, prensiplerini ve hükümlerini anlamaları 
esas itibariyle çok önemlidir.

Kur’ân ve Sünnetin tam bir yorumu Müslü- 
manlar için ilk devirlerden beri önemli olmuştur. 
Farklı İslâm fıkıh ve itikat okullarının varlığı, bu 
kaynakların yorumları ile ilgili, farklı metotların 
(kullanılması) sonucudur.® Bir bütün olarak alın
dığında, onların metotları ayrıntılı ve sistematik
tir, fakat Kur’ân ve Sünnet öğretisinden bazı 
önemli sapmaları vardır. Farklılaşma temel olarak 
Islâm dünya görüşünün şümullü ve sistematik bü
tünlüğünün yokluğundan 
kaynaklanmaktaydı.^ Sistem
siz fakat, derin dini dünya gö
rüşü -ki onun üstüne legal ve 
entelektüel gelişme oturtula- 
caktır-Peygamberin vefatın
dan yalnızca yarım asır sonra 
Islâm toplumunu hemen he
men tümden parçalayarak, ar
ka arkaya gelen, politik tartış
malar ile sonuçlanacaktır.
Her ne kadar, bu dönemlere 
ait olan, bütün sosyal ve tari
hi durumlar belirlenmemiş ol
sa da, özellikle itikadı anlayış 
bu (sosyal) çalkantılar üzerine 
bir derin düşünme olarak ken
dini göstermiştir. 10 Bu konu

da bizim bilgi sosyolojisi disiplinine yaklaşımımız, 
İslâm kaynaklar ve İslâm düşüncesini anlamamız 
için önemlidir. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu 
sayfalarda tarif edilen metot klasik okullarınkin- 
den tamamen bağımsız değildir. Onların yaklaşım
larından bazı unsurlar buraya önemli bir-kaç deği
şiklik ile dahil edilmiştir. Bunlar, örneğin, filolojik 
ve semantik analizlerin kullanımı ve vahyin iniş 
sebepleri (asbâb-ı nüzûl) dür.

Klasik Kur’ân tefsirlerinde, gramer ve filolojik 
analizler kullanıldı fakat, bu, bütüncül (yekpare) 
bir yaklaşım getirmedi. Çünkü onlar, çapraz refe
rans (ayeti başka bir ayetle tefsir) metodunu kul
lanmadılar. Çapraz referansın yokluğu, belki de 
onların, Kur’ân’ın bu ayetlerini nüzul sebeplerin
deki farklılıklara paralel olarak, dağınık ve atomcu 
bir şekilde ele alış tarzları ile ilgilidir. Bu yolla, şu 
söylenebilir ki, nüzûl sebeplerinin yaygın olarak 
kullanılması -pek çok ayette farklılık arz eder- bir 
yönü ile bütüncü ve tutarlı İslâm ya da Kur’ân 
dünya görüşünün sunumunun niçin sonradan or
taya çıkan anahtar İslâmî kavramların semantik 
alanlarının analizi üzerine değil de, tarihsel olarak 
gelişen kavramlar üzerine oturtulmuş olduğunu 
açıklar. Bununla birlikte, sadece bir-kaç alimin, 
bir kısım İslâmî kavramı, bütünsel olarak analiz et
miş olması da kapsayıcı bir Kur’ân tefsiri planı 
oluşturamad.i2 Halbuki, en önemli İslâm kavram
ların kimliğini tespit etmek, Kur’ân ve Peygambe
rin tarihi çabaları üzerinde, dikkatli bir çalışma ile 
çok zorlanmadan başarılabilir. Bazı kavramların 

sıklığı, genel olarak İslâm 
dünya görüşünde onların 
önemli olduğunun geçerli bir 
işaretini verir.

İfade etmek gerekir ki, tek 
başına semantik analizler İs
lâmî değerler ve hükümlerin 
tam bütünlüğü(-nü sağlamak) 
için kafi değildir. O sadece 
genel olarak kavramsal anla
ma sağlayabilir ki, bu, bir 
dünya-görüşünün telaffuzu 
için tesirlidir; fakat, hüküm
lerin ve güncel yada sosyal 
yapının kanunlarının özel an
lamı onların sosyal-tarihi 
şartlar ya da arka planından 
anlaşılmalıdır.
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Diğer bir açıdan bakıldığında, Kur’ân’ın legal 
hükümlerinin anlaşılmasında nüzûl sebeplerinin 
önemine büyük bir öncelik tanımaları sebebi ile 
Müslümanlar bilgi sosyolojisinin öncüleri olmuş
lardır. Mesela alim al-Vahidi (d. 1075) 'Şunları- 
yazıyor. “Birisinin ayetlerin iniş sebeplerini, hi
kayelerini ve açıklamalarını bilmeden ayetlerin 
tefsiri hususunda bilgi sahibi olması mümkün 
d e ğ i l d i r . ”  13 Nüzûl sebepleri bize, genel şartlar ve 
resmi yönetimin temelini teşkil eden sebepler 
içinde, ayetlerin direkt manaları ve uygulanmala
rını anlamamıza yardım eder. Onlar ayrıca bize, 
genel ve özel manaları ile ayetlerin amaçlarını sez
memiz ve Peygamberin kontrolünde olan ilk dö
nem Müslüman topluluğun belli başlı gelişmeleri
ni anlamamız hususunda iyi bir kaynak sağlar. 
Semantik ve gramer analizlerin sınırlılığı ve tari- 
hi-toplumsal arka planın önemi, aşağıdaki örnek
te görülebilir. Kur’ân’ın 2. Sûrenin 115. âyetinde: 
“Doğu da batı da Allah’a aittir; yüzünü hangi yöne 
dönsen orada Allah’ın varlığını görürsün. Albh her 
yerdedir, her şeyi bilir.” buyrulmaktadır. Bu ayete 
dayanarak, Allah’ın, belli bir uzamsal yerle sınır- 
landırılamayacağmı, Onun her yerde olduğunu 
açıklamak, hem semantik açıdan, hem de İslâm 
dünya görüşü açısından çok uygun olacaktır. Fakat 
İslâmî olarak eğer bir Müslüman bu ayeti tek başı
na ele alır da kıble olan Kabe’nin hangi yönde ol
duğu hususunda bir çaba harcamadan namazda 
herhangi bir yöne dönerse bu olamaz. Bu ayetin 
arka planı şunu işaret eder: Bu ayet, bir kısım Müs
lüman’ın Peygambere gelerek yolculukta karanlık 
dolaysı ile bilmeden yanlış bir yöne doğru ibadet 
ettiklerini söylemeleri üzerine i n m i ş t i r .

Kur’ân’ın 5. suresinin 93. âyetinde ifade edil
mektedir ki: îman edip salih amel işleyen kimsele
rin daha önce yemiş oldukları üzerinde herhangi 
bir günah yoktur. Bazı kimselerin bu ayet hususun
da, şarap içmekte (ya da haram olan başka bir şey
de) günah yoktur diye düşündükleri söylenmekte
dir. Bu âyetin iniş sebebi ( ân al-nüzul) Allah’ın 
açıkça şarap içmeyi yasakladığı zaman, sahabelerin 
ölmüş olan arkadaşlarından şarap kullananların 
durumunu öğrenmek istemeleri ile ilgilidir. Bunun 
üzerine Allah günahlarını bağışlamak için bu aye
ti indirmiştir. 16

Görünen o ki, günlük ve sosyolojik yapı ile il
gili hükümlerde ayetlerin toplumsal tarihi arka 
planı sadece onların anlam ve hikmetlerinin yoru
mu ve anlaşılması açısından çok önemli olması de

ğil, fakat, aynı zamanda onların uluslararası genel 
geçer değerler ve prensiplere uygulanmasıdır ki, 
bu, onları zaman-mekan parametrelerinin üstüne 
çıkmaktadır. Kıyas ve diğer prensipler hususunda
ki bazı klasik iddialar üzerine bir uyarlama olarak. 
Prof. Fazlu’r-Rahman’ın çifte hareket teorisi, yu
karıda bahsedilen ödevi ifa edebilecek geçerlilikte 
görülebilir. Onun teorisi kısaca şöyle ifade edilir: 
Kur’ân’ın özel sosyal hükümleri onların sosyal tari
hi şartları ve genel İslâmî davranışlara karşılık ol
maları ile a n l a ş ı l m a l ı d ı r .  17  Bu unsurlardan İslâmî 
ruhla tam uygunluk arz eden genel kanunlar ya da 
hükümler çıkarılır ki, böylece onlar çeşitli zaman
larda uygulanabilsin.

Şu hatırda tutulmalıdır ki, Kur’ân’ın Allah’tan 
gelmesi ve Allah’ın da Kur’ân’da yer alan bilgi ve 
hikmetinin bir toplum ve o toplumun tarihi için
de kuşatılamayacağı, ya da tüketilemeyeceği göz 
önünde bulundurulur ise, bir sosyolojik yaklaşım 
çabası ile, ilahi hikmeti tam olarak anlatmak ve 
onu özel toplumsal-tarihi durumlarla sınırlamak 
doğru değildir. Tanrının amacı, zaman ve mekan 
boyutunda varolan yaratıkları ile kendi hikmeti 
arasındaki ilişkisini teyit etmektir, İnsanoğlu algı 
ve kavram dünyasında bulunan mevcut vasıtalar 
olmaksızın düşünemez. Bu yüzden, Kur’ân’ın; Tan
rı, Cennet ve Cehennem tanımlamalarında bile 
bu varlıkların gerçek realitelerinin ifade edilmesi 
yerine, insanlar tarafından kolay anlaşılacak olan 
iletişim vasıtaları kullanılmıştır.

Bununla birlikte, Kur’ân’ın amacı sadece in
sanlara kendi düzeylerinde konuşmak değil, fakat 
aynı zamanda onları (muhatapları) bütün insan 
gelişmesinin en üst düzeyine çıkartmaktır. Bu yol
la biz, doğruluğu ve hikmeti, insan tarafından or
taya konan, tabii bilimler ve diğerlerinde olduğu 
gibi, yalnızca yavaş yavaş anlaşılan bazı söz ve hü
kümlerin vasıtası ile anlarız. İnsan yavrusunun an
ne karnındaki gelişim safhalarının anlatılması, 
cinsel iffetin korunması ve alkol içmenin yasak
lanması arkasındaki sebepler bu durumu açıklayan 
pek çok örnek arasından sadece üçüdür.

Peygamberin sünneti- günlük yapıp etmeleri
nin dışında- sosyal tarihi şartların Kur’ân’ın arka 
planına uygulanması ile yorumlanabilir. Hz. Ömer 
İbn al-Hattap (d. 644) gibi ilk sahabeler, kendi 
dönemlerindeki sosyo-ekonomik ya da politik du
rumların Peygamber dönemindekinden dramatik 
bir şekilde farklılaştığını gördüklerinde bu metodu 
uyguladıkları görülmüştür. ı® Endüstri sonrası dün-
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yada ve bilgi patlaması çağında ortaya çıkan pek 
çok meydan okuma ile ilgili olarak etkili bir şekil
de ciddi olarak bu sayfalarda önerilen tefsir meto
dunu düşünmeliyiz. ■

Dipnotlar

* Bu makale, yazarın Mansen yayınlan arasında (Londra 
ve New York) 1989 yılında yayınlanmış olan “The 
Concept o f Knowledge in İslâm” adlı kitabının ilk bölü
münün çevirisidir. Makalenin orijinal adı “The Quran 
and the Prophet Muhammad’dir hakkında bazı genel il
kelerle ilgili olduğundan çeviriye yukarıdaki başlık uy
gun görülmüştür.)
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şüncelerinin çürüklüğünü kamufle etmek için 
Kur’ân’ı ‘sihir’ (asarul-najwa) diye çağırdılar, buyur
maktadır.
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. başlayıp 950 ye kadar süren İslâm düşüncesindeki ge
lişmeleri dikkatli bir şekilde ortaya koymuştur.
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dir: Satır satır yapılan Kur’ân tefsirleri, Kur’ân çalış
maları için oldukça karışık sınırsız bir sunuma sahipti. 
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God o f Justice, S. xvii
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15 -Aynı eser, 92-93, al-Salih, Mabahit, s. 161. 16 -Aynı 

eser, 160-61.
17 -Rahman, İslam and Modernity, s.5-8.
18 -Rahman, Islamic Methodology in History.

Kaynaklar:

1. Arberry, AJ. The Holy Koran, An Introduction and a
Selection, London George Allen and Unwin, 1953

2. Azami, M. M. Studies in Hadith Methodology and Litera
ture, Indianapolis, North American Trust Publicati
on, 1977

3. Bucaille, The Bibk, The Quran, and Science. Translated
by A D. Fame 11 and M.

Bucaille, Maurice. Indianapolis, North American Trust 
Publication, 1978 4. Deniîer, Ahmed Von. Ulum al- 
Quran, Leicester, The Islamic Foundation, 1983. 5. 
Hasan, Ahmad. The Early Development o f Islamic Ju 
risprudence, Islamabad Islamic Research Institute, 
1970.

6. Muhammad İbn Ishaq, Sirat Rasul Allah, by A Guiiia-
ume, Karachi, Oxford University Press, 1955.

7. Qadri, Ahmad Anvar. Islamic Jirisprudence in the Modem
World, ‘2d ed. Lahore, Sheikh Muhammad Ashraf, 
1981.

8. Rahbar, Muhammad Daud, The God o f Justice, A  Study
in the Ethical Doctrine of the Quran, Leiden, E. J. 
Brill, 1960.

9. Rahman, Fazlur. Islam and Modernity, Translated of In
tellectual Tradition, New York, Crossroad Publishing 
Co., 1987.

10. Islamic Methodology in History. Lahore, Central Institu
te oflslamic Research, 1965.

11. Salih, Subhi. Mabahith Fi Ulum al-Quran (Kajian al- 
Quran), Malay Translation by Zainal Abidin Abul 
Kadir. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 
1978.

12. Schacht, Joseph. The Origin o f Muhammadan Jurispru
dence, Oxford, The Clarendon Press, 1950.

13. Tirmidhi, Muhammad İbn Ali al-Hakim, Bayn al-Farq 
al-Sadr waj-Qah waj-Fuad wal-Lubb, Cairo, Dar al-İh- 
ya al-Kutubb al-Arabiya, 1958.
14. Wensinck, A J. The Muslim Creed, Its Genesis and 
Historical Development, Cambridge, Cambridge Uni
versity Press, 1932, reprint ed., London, Frank Cass, 
1965.

15. Watt, Montgomery W. Islamic Philosophy and Theology, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 1962.

16. The Formative Period ofls/anüc Thougjit. Edinburgh, 
Edinburgh University Press, 1973.

5 4  Umran • Temmuz- 2003



KUR’AN’LA TANIŞ(TIR)MAK

KERİM BU LA D I

K ur’ân, dünya ve âhiret saadetini temin 
eden ilahı bir kitaptır. İnsanlığın, hidayet 
ve mutluluğa ulaşması için en doğru, en 

açık, en aydınlık ve en kısa yolu gösteren eşsiz bir 
kelam-1 İlâhîdir. İnsanın mana ve mahiyetini tanı
tan, ona kulluk görevini talim eden, hakkı, hakika
ti ve hikmeti öğreten tek kitaptır. Allah Teâlâ’yı» 
O’nun zatını, sıfat ve isimlerini en güzel bir şekilde 
bildiren Kur’ân’dır.

İnsanlık için en mükemmel hayatı, Kur’ân’ın 
ortaya koymuştur. Evrende takdir ve övgü ile anı
lan bütün medeniyetlerin özünde, Kur’ân’ın asırlar 
önce ortaya koyduğu ilke ve prensipler yatmakta
dır. Bu gerçeği her zaman, her devirde ve her or
tamda kısaca insani faaliyetlerin söz konusu olduğu 
her alanda müşahede etmekteyiz.

Mü’minlerin, dünya ve âhiret hayatını tanzim 
eden, manası gayet açık ve kolay olan, nur gibi par
layan bu eşsiz kitabı öğrenmek, öğretmek, anla
mak, anlatmak ve açıklamak ilahi bir görevdir. 
Çünkü Kur’ân, kendisini bütün insanlığa duyur
mak, tanıtmak ve anlatmak için gönderilmiştir.

Kur’ân’ı, tanımak ve tanıtmak öncelikle Müs
lümanların vazifesidir. Her Müslüman’ın, onu öğ
renmesi, onun mana ve lâfızlarıyla buluşması için 
gayret göstermesi, imanının ve taşıdığı Müslüman 
vasfının bir gereğidir. Neslimizi, Kur’ân’la tanıştır
mak, konuşturmak, buluşturmak ve kaynaştırmak, 
hepimizin temel görevidir. Kur’ân’ı öğrenmek, bil
mek, okumak ve sevmek her Müslüman çocuğun 
ve gencin vazgeçilmez hakkıdır.

2002-2003 öğretim yılı bitti; uzun bir yaz tatili 
başladı. Eğitim-öğretim döneminde yorulan çocuk
larımız ve gençlerimiz, hem fiziki olarak hem de ru

hen bitap düştüler. Dinlenmek, gezmek ve tatil 
yapmak onların en tabii hakkıdır. Ancak çocukla
rımızın Kur’ân’la buluşması, tanışması da son dere
ce önemlidir. Şayet örgün eğitim içerisinde 
Kur’ân’ı öğrenebilecek ve tanıyabilecek bir imkan 
olsaydı, anne-babaların belki de endişe duymasına 
gerek kalmayacaktı. Böyle bir imkan olmadığına 
göre, kendilerine Allah tarafından emanet olarak 
tevdi edilen çocukları, Kur’ân’la buluşturmak an
ne-babaların en başta gelen sorumluluklarıdır.

Çocuklarını yetiştirmek, okutmak, eğitmek 
için maddi ve manevi her türlü fedakarlığa göğüs 
geren anne-babalar, Allah’ın kelamı ile çocukları
nı buluşturmak için de gayret sarf etmeli, plan ve 
program yapmalıdırlar. Anne-babalar, nasıl ki ço
cuklarını kreşlerde, ana okullarında, spor tesisle
rinde, yabancı dil kurslarında eğitmek ve çeşitli 
imtihanlara hazırlamak için yoğun bir çalışmanın 
içerisine giriyor, buluyor, buluşturuyor, nesi var ne
si yok ortaya koyuyorsa, aynı gayreti, himmeti ve 
çalışmayı Kur’ân eğitimi ve öğretimi için de göster
meliler. Çünkü Kur’ân, bütün âlemleri yaratan Al
lah’ın kelamıdır. Bu açıdan onun hatırı, her şeyin 
üstünde tutulmalı, onun kıymeti her şeyden daha 
değerli kabul edilmelidir. Çocuklara verilecek din 
eğitimi ve öğretiminin temeli Kur’ân’dır. Bu konu
da şu iki temel metot gayet önem arz etmektedir:

1" Kur’ân Eğitimi Küçük Yaşta Verilmelidir

Din eğitiminin temeli Kur’ân’la başlar. Dolayısıyla 
çocuklara belirli yaşlarda öncelikle Kur’ân öğretil
melidir. Din eğitiminin itikat, ahlak, ibadet ve be
şerî münasebetler gibi temel şubeleri, Kur’ân eğiti
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mi ve öğretiminin üzerine bina edilmektedir. 
Kur’ân-ı Kerim, çocuklara öncelikli olarak veril
mesi gereken temel eğitim prensiplerini Lokman 
(a.s) m zatmda şöyle açıklamaktadır: ^^Lokman, 
oğluna öğüt vererek; yavrucuğum! Allah'a ortak 
koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, de- 
mişti/*^ Bu âyete göre çocuğa ilk verilmesi ve öğ' 
retilmesi gereken terbiye, Allah’ın varlığını, birli
ğini ve ortağı olmadığını öğretmektir. Buna göre 
çocuğun temel din eğitiminde öğreneceği ilk söz 
kelime-i tevhid olmalıdır. Bunun temel dayanak 
noktası da hiç şüphesiz Kur’ân ve onun öğrenilme
sidir. İkincisi, Hz. Peygamberimizin şu önemli uy
gulamasıdır. Hz. Peygamber torunu Hz. Haşan do
ğunca, onun kulağına ezan okumuştur ,̂ ezanda 
hem kelime-i tevhid, hem de kelime-i şahadet 
mevcuttur. Dolayısıyla bu iki önemli ve kutsal 
cümleyi çocuğa kavratmak çok büyük önem arz et
mektedir.

Bu uygulama, dini terbiyenin çok erken başla
dığını gösterir. Çocuğun kulağına okunan ezan ve 
kamet fiili terbiyenin yani pratik olarak yapılacak 
eğitimin erkenden başladığını göstermektedir.

Hz. Peygamberin şu uygulaması, hem metot 
hem de zaman ve öncelik açısından dikkate şayan
dır. O, Abdulmuttalip oğullarından bir çocuk ko
nuşmaya başladığında "*Çocuk edinmeyen, haki
miyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir 
dosta da ihtiyacı olmayan Allahla hamd ederim* 
de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt!”̂  âyetini 
yedi kere okutarak ezberletmiştir.^

Bu âyet, kelime-i tevhidin bir açıklamasıdır. 
Allah’a ortak koşmamak, O’na hamd etmek, O’nu 
yüceltmek, O’ndan başka yüce ve ulu tanımamak 
şeklinde açıklanan prensipler, imanın ve tevhidin 
ana ilkeleridir. Sağlıklı bir çocuğun 1,5-2 yaşların
da konuşmaya başladığını dikkate alırsak, çocukla
ra erken yaşlarda dini terbiye vermenin lüzumunu 
kolayca anlamış oluruz.

“Çocuklarınıza ilk öğreteceğiniz kelime "la ilâhe 
illallah** olsun.”̂  ‘‘Yedi yaşına geldiklerinde çocukla
ra namazı öğretin.”̂  gibi hadisler konumuzu en gü
zel bir şekilde aydınlatmaktadır. Çocukların bu 
yaşta mükellef olmaları elbette düşünülemez. Er
ginlik çağına gelmeyenler dini emirlerle sorumlu 
değillerdir. Ancak çocuğa, küçük yaşlarda namaz 
öğretilmeli ve alıştırılmalıdır. Yedi yaşında çocuk
lara namaz kılmak farz değildir. Fakat hadiste “öğ
retiniz” emri bulunmaktadır. Buna göre hadisin 
verdiği mesajı ‘Ey anne-babalar! Her ne kadar bu

yaşta çocuklara namaz farz değilse de, siz onlara bu 
yaşta namazı öğretiniz, bunu bir emir kabul ederek 
meselenin üzerinde ehemmiyetle durunuz’ şeklinde 
anlamak mümkündür. Nitekim bu yorumumuzu, 
Ebû Davud’un “Çocuklannız, yedi yaşına ulaştıkla- 
nnda onlara namazı emrediniz”'̂ rivayeti teyit et
mektedir.

Kıraat yani, Kur’ân okumak namazın farzların- 
dandır. “Yedi yaşına ulaştıklarında çocuklara na
mazı öğretiniz” buyurulurken, aslında zımnen “yedi 
yaşlarındaki çocuklara Kur’ân’ı öğretiniz” tavsiyesi 
ve emri de vardır. Zira kıraatsiz, namaz caiz değildir.

Buharî’nin rivayetine göre İbn Abbas şöyle der: 
“Hz. Peygamberin vefatında ben 10 yaşında idim ve 
el-muhkemi okudum, cem ettim(ezberledim).” Kendi
sine muhkemin ne olduğu sorulunca “el'mufas- 
sal”® cevabını vermiştir.^

Amr b. Selem şöyle anlatır: “(Bizim beldemize) 
gelip geçen kervanlar uğrardı. Biz, onlardan Kur’ân 
öğrenirdik. Babam Peygamber(s.)’e uğradı. Hz. 
Peygamber “içinizde kim daha çok Kur’ân biliyorsa, o 
imam olsun” buyurdu. Babam geri geldiğinde “Re- 
sûlullah Hçinizde en çok Kur*ân bilen iınam ol
sun* buyurdu”, dedi. Sonra düşünüp danıştılar. Ben 
onlardan daha fazla Kur’ân biliyordum. Ben onlara 
imam olduğumda sekiz yaşında idim.”io

Bu hadis, Kur’an’ı öğrenme yaşı hakkında bizle- 
re önemli ipuçları vermektedir. Hz. Peygamberin, 
konuşmaya başlayan akrabalarından bir çocuğa ye
di kere okutturarak bir Kur’ân âyetini ezberletme
si, yedi yaşındaki bir çocuğa, namazı öğretiniz, em
rediniz şeklindeki tavsiyesi, sekiz yaşındaki bir ço
cuğun, Kur’ân’ı daha fazla bildiği için imam tayin 
edilmesi, İbn Abbas’ın on yaşında iken Hucurât 
sûresinden Nâs sûresine kadar ezberlemesi gibi de
liller, Kur’ân’1 öğrenme yaşının çok erkenden baş
ladığını, en azından temyiz yaşına gelir gelmez ço
cukların, Kur’ân eğitimi ve öğretimine başlatılma
sının gerekli olduğuna işaret etmektedir.

Sünnetteki uygulama, ihtilafa ve şüpheye ma
hal bırakmayacak şekilde çocukların Kur’ân öğren
meye başlama yaşını tayin etmiştir. Buna göre 
Müslümanların, 02-10 yaş arasında çocuklarına 
Kur’ân öğretmede kararlı ve ısrarlı olmaları ve yu
karıda anlatılan metodu takip etmeleri gerekir. Bu
gün ilköğretimde eğitim yaşının 06-07’de başladı
ğını nazarı itibara alırsak, Hz. Peygamberin, on beş 
asır önce çocukların eğitim yaşını pratik olarak 
göstermesi, önemli bir uygulama olduğu gibi aynı 
zamanda eğitim ve öğretim tarihinde büyük bir in
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kılaptır. Ayrıca, Kur’ân öğrenme yaşını 
tespit etmek, sadece Allah’a ve O’nun 
Resûlüne aittir. Bunun dışındaki tasar
ruflar, şu veya bu şekildeki düşünceler, 
dayatmalar ve telakkilerin hiçbir şekilde 
haklılığı ve tutarlılığı yoktur. Böyle bir 
hakkın kendilerinde olduğunu sanarak 
Kur’ân öğrenme yaşına bir tahdidin ko
yulması hem büyük bir günah, hem de 
Müslümanların hakkına tecavüzdür.

2'  Kurbân Okumayı Sevdirmek

Kur’ân okumayı, öğrenmeyi ve ezberle
meyi neslimize sevdirmek gerekir. Tarih 
boyunca Kur’ân eğitim ve öğretimi, çe
şitli İslam ülkelerinde bütün eğitim ve öğretim fa
aliyetlerinin temelini oluşturmuştur. Çünkü İslam 
Dinine göre onun talimi, inancın sağlamlaştırılma
sında ve imanın yerleşmesinde en önemli unsurdur.

Hz. Peygamber’in bu konudaki beyanı oldukça 
önem arz etmektedir. “Çocuklannızı üç hususta yetiş
tiriniz. Birincisi peygamberinizin sevgisi, İkincisi Hz- 
Peygamberin aile halkınm sevgisi, üçüncüsü Kur'ân 
okuma sevgisi. Çünkü Kur’ân’m hamilleri(hafızlan) 
hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet gününde) pey
gamberlerle ve asfiyalar(seçkinler) la birlikte Allah’ın 
gölgesindedir. ” ̂  ^

Görüldüğü gibi hadisi şerifte, üç temel prensip
ten söz edilmektedir. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt 
sevgisi, Kur’ân sevgisi. Biz konumuz itibariyle 
Kur’ân sevgisini anlatmaya çalışacağız. Aslında di
ğer iki sevginin temelini de Kur’ân sevgisi oluştur
maktadır. Çünkü Kur’ân’ı sevmeyen, diğer iki sev
giye de ulaşamaz. Hadis-i şerifte Kur’ân’ı sevmek, 
tilâvete(onu okumaya) bağlanmıştır. Kur’ân’ı öğ
renip okumadan, onunla buluşmadan, Kur’ân’ı an
lamak ve sevmek mümkün değildir.

Müslümanlar, çocuklarına Kur’ân’ı öğrenme, 
okuma sevgisini aşılamalıdır. Çünkü Kur’ân, Müs
lümanların temel kitabıdır. Ailede, okullarda, bü
tün eğitim ve öğretim kurumlarında yetişen çocuk
lara ve genç nesle Kur’ân’ın muhabbeti verilmeli, 
onunla meşgul olmanın kıymet ve değeri anlatıl
malı, itikat, ahlak, ibadet ve amel konusunda, 
onun asıl ve temel kitap olduğu özenle öğretilmeli
dir. Ancak bu konuda çok büyük sıkıntı olduğu 
herkesin malumudur. Gençliğimize Kur’ân’ın sev
gisi, önemi ve kıymeti anlatılmamaktadır. Yapılan 
uygulamalarla talebesi alabildiğine azalan İmam-

KUR’AN’LA TANIŞTIRMAK / BULADI

Hatip Liseleri ve Kur’ân kursları hariç, örgün eği
tim içerisinde bırakınız müfredat olarak kutsal ki
tabımızın eşsizliği ve üstünlüğünün anlatılmasını, 
teşviki bile yapılmamaktadır. Anaokulundan tu
tun da üniversiteye kadar, bir yabancı dile, bir 
sportif faaliyete, bir meslek edinmeye yönelik teş
vik maalesef Kur’ân’dan esirgenmektedir. Halbuki 
Müslüman ana-babadan doğan bu neslin, bu genç
liğin fıtratının yeşermesi ancak Kur’ân’la müm
kündür.

Gençliğimizin, iyi bir Müslüman, iyi bir insan 
olarak yetişmeleri, Kur’ân’ın cihanşümul prensip
leriyle eğitilmelerine, terbiye edilmelerine bağlıdır. 
Kur’ân’la buluşmak, tanışmak, kaynaşmak ve ku
caklaşmak onların fıtratındaki iman cevherinin 
vazgeçilmez ilkesidir. Müslüman çocukların 
Kur’ân’la hemhal olmaları ve onunla barışık bir 
hayat sürmeleri, onların doğuştan gelen en önemli 
temel hakkıdır. Onları bu temel haktan mahrum 
etmek ve uzak yetiştirmek kadar büyük bir vebal ve 
haksızlık yoktur. Onların fıtratında bulunan ima
nın muhafazası, gelişmesi ve aksiyoner hale gelme
sinin, doğruluk, sadakat, ahde vefa, adalet, şefkat, 
merhamet, cömertlik gibi üstün ahlakî faziletlerin 
kazanılmasının temel düsturu Kur’ân’dır. 
Kur’ân’sız neslin fıtratında ve özünde bulunan 
iman cevherini kaybetmesi kaçınılmazdır. Fıtrat
tan uzaklaşmanın neticesinde, istikametten sap
malar başlar ki, bu takdirde gençlik dümensiz bir 
gemi gibi ne tarafa yöneleceği, savrulacağı, çarpa
cağı belli olmaz ve parçalanıp gider. Gençliğin ro
tasını kaybetmesi, onlara Kur’ân’ın sevdirilmeme- 
si, bir rehber olarak tanıtılmamasından kaynaklan
maktadır.
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Örgün eğitim içerisinde böyle bir faaliyet, istek 
ve yönlendirme olmadığına göre, burada en büyük 
ve en ağır görev anne-babalara düşmektedir. An
ne-baba, aile kurumunun öğretmenleri, eğiticileri 
ve terbiyecileridir. Herhangi bir kuruma bağlı ol
mayan ve ebeveyn olarak doğrudan doğruya Al
lah’a karşı sorumlu olan bu muallimlerin görevi 
kutsal ve yükümlülükleri ağırdır. Tabiri caizse on
lar, Allah tarafından aile kurumunun başına ata
nan eğitici ve öğreticilerdir. Onların ücreti, ödülü 
sadece Allah’a aittir. Onlar, bir yerden maaş almaz, 
sevap ve mükafatı yalnız Allah’tan bekler ve umar
lar. Bu sebeple kendilerine tevdi edilen ilahî vazi
feyi yerine getirmek anne-babanın en başta gelen 
görevlerindendir. Hz. Peygamberimizin şu hadisi, 
anne-babalara önemli bir müjde olduğu gibi, onla
rın bu hizmeti yürütmesi için de mühim bir teselli 
ve teşvik kaynağıdır.

“Çocuğuna Kur’ân öğreten kimseye kıyamet günü 
cennette taç g iydirilir."Bir başka hadiste ise “Ku- 
ran’ı okuyan ve içinde bulunan §eylerle(hükümlerle) 
amel eden kimsenin anne-babasına kıyamet günü dün
ya evlerinize vuran güneşin aydınlığından daha fazla 
aydın olan bir taç giydirilir.

İmam Gazali’nin belirttiği gibi çocuk, anne-ba- 
basmın yanında ilahi bir emanettir. Onun kalbi saf 
bir cevherdir. Her türlü nakış ve suretten boş, nak
şedilen her şeyi kabule müsaittir. Kendisine yöne
len her şeye meyleder vaziyettedir. Şayet hayır ile 
alıştırılıp yetiştirilir ve terbiye edilirse, dünya ve 
âhirette mutlu olur. Onu böyle yetiştiren anne-ba- 
ba, öğretmen ve terbiyeci de sevapta ona ortak 
olur. Eğer şer ile (kötü telkinle) yetiştirilir ve hay
vanlar gibi ihmal edilirse, kötü olur ve helak olur. 
Çocuğun muhafazası, onu eğitmek, terbiye etmek, 
Ona ahlaki faziletleri öğretmek ve kötü arkadaşlar
dan korumakla olur.̂ ^

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir iman der
si almazsa, daha sonra çok zor bir şekilde İslamiyet 
ve imanm rükünlerini ruhuna alabilir. Adeta Müs
lüman olmayan birisinin İslamiyet’i kabul etmekte 
zorlandığı gibi zorlanır ve yabancı kalır. Özellikle 
baba ve annesini dindar göremezse ve yalnız dün
yevî fenlerle zihni terbiyeyi alırsa, daha ziyade ya
bancılık çeker.

Bir efendinin hizmetçisine, bir anne-babanın 
çocuğuna farzları eda edebilmesi için ihtiyaç duyu
lan miktarda Kur’ân ve ilim öğretmesi gerekir. 
Farzları yerine getirebilecek, hakkı batıldan, helali 
haramdan ayıracak kadar ihtiyaç duyulan miktarda

ilim öğrenmek f a r z d ı r . ı ^

Bu açıklamaların ve değerlendirmelerin ışığın
da şunu söylememiz mümkündür. Anne-babanın 
çocuklarına dini terbiyeyi vermesi, Allah’ın emir
lerini yapabilecek ve yasaklarından kaçınabilecek 
malumatı öğretmesi asli görevidir. Bunun temeli 
de yine Kur’ân öğrenmeye, Kur’ân’ı sevdirmeye 
bağlıdır. Bu sebeple anne-baba, her türlü fedakarlı
ğa katlanarak bu ulvi görevi yerine getirmeli, şu 
veya bu kimselere güvenme yerine öncelikle ken
disine güvenmeli ve bütün meşru tedbirlerle adeta 
bir seferberlik ruhu içerisinde hareket etmelidir. 
En azından yaz tatillerini fırsat ve ganimet bilmeli, 
gerekirse istirahatinden, tatilinden fedakarlık yap
malıdır. Çünkü her yaz, çocuklar bir yaş daha bü
yümekte ve bir sene daha geride kalmaktadır. Ço
cukların isyan, itiraz ve karşı koyma duyguları ge
lişmeden Kur’ân öğrenmelerini sağlamalıyız. 
“Ağaç yaş iken eğilir” atasözünün verdiği mesaj ile, 
elimizi çabuk tutmaktan başka çare yoktur. Aksi 
taktirde, çocuklarımızın, gençlerimizin ve neslimi
zin istikamet bunalımı ile elimizden çıkması muh
temel ve mukadderdir. ■
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İSMAİL KAZDAL VE 
“KUR’ÂN’LA BİRLİKTE DÜŞÜNMEK”

A BD U LLA H  YILDIZ

1 935’te Batum’da başlayıp aynı yıl İstan
bul/Çengelköy’deki Sultan Vahdettin’in 
köşkünde “saraylılar”\a iç içe devam eden bir 

hayat... 1961 İhtilali’ne muhalif fikirleri nedeniyle 
Balmumcu hapishanesinde ve tabutluklarda çile 
dolduran, sonra Necip Fazıl’la tanışıp birlikte Bü
yük Doğu mecmuasını çıkaran, ardından Hilâl der- 
gisi ve yayınlarının editörlüğünü yapan, Kazdal ve 
İhya yayınevlerini kurup yazdığı yazılar ve yayınla- 
dığı kitaplarla tabular yıkan, zincirler kıran bir şah
siyet: İsmail Kazdal... Böylesine renkli bir kişilik 
yazılmaya değmez mi? İsmail ağabeyin **geçmi§”ten 
günümüze ve "geleceğe” söyleyeceği şeyler olmaz 
mı?

‘70’li yıllarda ilk kez İbn Teymiye’nin "Kulluk” 
isimli kitabının yayıncısı olarak hafızama kaydet
miştim “Kazdal” soyadını. Sonra Beyaz Saray kitap
çılar çarşısı, Kitap dergisi, haftalık sohbetleri, 
“ K u r ^ â n ’ ı  Anlamak** meal-tefsiri ile tanıdım İsma
il ağabeyi. Nihayet tanışıklığımız dostlukla, dostlu
ğumuz komşulukla, komşuluğumuz akrabalıkla de
vam etti.

İsmail ağabey, Umran’ın ^*Qeçmi§ten Çeleceğe 
Ko(nu)şanlar** sayfalarına ilk konuk edilecekler 
arasındaydı; kendisiyle sık sık göz göze geliyor, soh
bet ve yârenlik ediyorduk, meskenlerimiz arasında
ki mesafe birkaç metrelik irtifâdan ibaretti... Ama 
ben, mülâkâtımızın hem zamanını hem de mesafe
sini biraz uzatmayı tercih ettim. Evvelen; bu yazı İs
mail Kazdal’ın hayat hikâyesini anlattığı Seren- 
cârn’ının yayınlanmasına tekaddüm etmeli idi. (Se~ 
rencâm Pınar Yayınları tarafından yeni yayın döne
minde basıma hazırlanıyor.) Saniyen; İsmail ağa
beyle, ömrünün kısm-ı azâminin geçtiği Çengel

köy’de ve özellikle “Dergâh-ı İsmail Kazdal” diyebi
leceğimiz Çınaraltı’nda (kendi tabiriyle Çınaraltı 
Akademisi’nde) görüşmeliydim. Eh, yakışık alan da 
“üstad"ımızın ayağına gitmekti.

Ses kayıt cihazımı ve dijital fotoğraf makinemi 
çantama yerleştirip Çengelköy’ün yolunu tutuyo
rum. (Yeni mahallesini ve muhitini çok sevmiş ol
masına rağmen, gönül ve ruh olarak Çengel’den bir 
türlü kopamayan İsmail ağabey sık sık kadîm mekâ- 
nındadır.) Buluşma noktamızda yüzyüze geldiğim
de, ilk intibâ olarak “farklı” bir İsmail Kazdal’la kar
şılaştığımı ifade etmeliyim. Çengelköy'ün bilgesini 
kendi “kö)i”ünde babacan bir ağa, müşfik bir eşrâf, 
cömert bir ev sahibi, her zamankinden daha neş’eli, 
daha coşkulu, daha dinamik bir ihtiyar delikanlı ola
rak gördüm. Caddesi, sokakları, kaldırımları, sahili, 
esnafı, insanları, hatta binaları, ağaçlan... ile bü
tünleşmiş bir insanın sımasındaki âsûdeliği daha ilk 
bakışta fark etmemek mümkün değildi; ama bazı 
kadîm mekanları, dükkanları, özellikle de Vahdet
tin köşküne çıkan yolu gururla işaret ederken daha 
bir belli oluyordu bu hâli...

"Çınaraltı”mn  hayli kalabalık ve sıcak olması 
nedeniyle sohbetimizi bir başka çınar altında ger
çekleştiriyoruz. İsmail ağabeye Batum’dan Çengel
köy-Vahdettin Köşkü’ne uzanan ilginç macerasını 
sorarak söyleşimizin kapısını aralıyorum:

Batum’dan Vahdeddin Köşkü’ne

Kazdal sülalesi aslen Rizeli olup Batum’a yerleşmiş
ler. Merhum pederleri Osman Bey, gençlik yılların
da, Çengelköy ve Amavutköy başta olmak üzere 
boğaz kıyısındaki verimli bahçelerde çilek, karanfil,
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salatalık vb. yetiştirirmiş. Sultan Vahdeddin’in ve
kilharcı Kemaleddin Bey, köşkün ihtiyacını temin
de sık sık kendisine müracaat edermiş. ‘30’lu yıllar
da Komünist rejimin Müslüman halklar üzerindeki 
baskısı artınca, dayanamayıp maaile İstanbul’un 
yolunu tutmuş. O zaman henüz altı aylık olan be
bek İsmail de anne kucağında İstanbul’a gelmiş. 
Vekilharç Kemalettin Bey’le anlaşan Osman Bey 
Vahdettin köşkünün bahçesini kiralayıp işletmeye 
başlamış...

‘50’li yıllarda çıkarılan bir yasa ile Osmanlı aile
sine mensup hanımlar Türkiye’ye dönmeye başla
mışlar. “Böylece” diyor İsmail ağabey, “Osmanlı hâ- 
nedânınm bakiyeleri ile tanışma fırsatı buldum; on
larla iç içe yaşadım. Vahdettin’in iki kızından biri 
olan ve gelip köşke yerleşen Ulviye Sultan teyze 
başta olmak üzere, şehzâde Ertuğrul’u doğuran Gö- 
nenli Çerkez Kadınefendi (ki, kardeşimin ismini o 
koymuştur), Haremağası Hayreddin (Anber) Ağa, 
onun kalfakadını Zehra Hanım ve diğerleri...”

Hanedan mensuplarının köşkten başka bir var
lıkları kalmadığı için, köşkün müştemilâtının bü
yük bölümünü varlıklı ailelere kiraya vererek ge
çindiklerini öğreniyoruz İsmail ağabeyden. Yazlık 
sayfiye yeri olarak köşkün bir bölümünü kiralayan 
ailelerden biri de Kongarlar imiş; Prof. Emre Kon- 
gar’ın babası, felsefe kitapları yazarı İhsan Kon- 
gar’ın ailesi... İsmail ağabey, kendi akranı ve ço
cukluk arkadaşı müteveffa Engin Kongar’dan ve bu 
ailenin köşke getirdiği “kamyon dolusu kitap- 
lar”dan söz ediyor sitayişle. Neredeyse tümünü de
virdiği bu kütüphanenin kendi hayatında, yetişme
sinde çok önemli bir yeri olduğunu söylüyor. 
“Ama” diyor, “bunlar arasında bir tane ‘İslâmî’ di
yebileceğiniz eser yoktu.” Ve ekliyor: “Bütün kla
sikleri, romanları, Haşan Ali Yücel döneminde çı
kan Maarif yayınlarının neredeyse tümünü daha o 
yıllarda okumuştum. Gece yarılarına kadar kitap

okurdum; bu yüzden babamdan hayli de dayak ye- 
mişimdir.”

İsmail ağabey, geriye dönüp o yıllarını değerlen
dirirken; bir yandan “saray terbiyesi” almış insan
larla iç içe yaşamanın kendisine kazandırdığı artıla
rın ve “Osman/ı-cıhğı”nın altını çiziyor; öbür yan
dan da o yıllarda okuduğu kitapların kendi kişiliği 
ve bilgi birikimi üzerindeki belirleyici etkilerini 
vurguluyor.

Bu yazının amacı, kapsamlı bir İsmail Kazdal 
portresi çıkarmak olmadığından, burada onun ha
yatının bu dönemlerine ilişkin detayların ‘Seren- 
câm’dan öğrenilebileceğini belirtmekle yetiniyo
rum.

“GeçTni|ten Geleceğe Ko(nu)şanlar” dizisinin 
misyonu doğrultusunda, asıl olarak İsmail ağabeyin 
Türkiye’deki 1960 sonrası İslâmi dönüşüme katkı
larını öğrenmeye çalışıyorum ve kendi İslâmî dönü
şümünün hikâyesini sorarak bu yöndeki sohbetimi
zin önünü açıyorum:

Vahdet'i Vücûd’dan Vahdet-i Şühûd'a Geçiş

İsmail Kazdal ağabey, İslâmî yayınlarla ilk kez tanış
masını sağlayan, mahalle büyüklerinden Urfalı 
Hakkı Abi’yi hayırla yâd ederek başlıyor söze. Hak
kı beyin kendisine verdiği ilk kitap. Ziya Uygur’un 
“îhtilaller, İnkılaplar ve Siyonizm” isimli eseri olmuş. 
“Talihe bakın ki” diyor, “sonradan bu kitabı İhyâ 
Yayınları arasında yeniden basan da ben oldum.” 
İtiraz ettiği çeşitli yönlerine rağmen, bu kitabın 
kendisini o günlerde anti-siyonist söylemi dillendi
ren Büyük Doğu ile tanıştırdığını ifade ediyor. 
“1950’lerin Büyük Doğularını böylece okumaya 
başladım. Tabi eski sayılarını da arayıp buluyor ve 
okuyordum. Öylesine tiryakisi olmuştum ki, her 
hafta iskelede beklerdim mecmuanın gelmesini; iki 
tane gelirdi; birini rahmetli Hakkı Abi alırdı, öbü
rünü de ben...” Büyük Doğu’nun, çocukluktan 
edindiği “Osmanlıcı” daman beslediğini, hatta res
mi ideolojiye yönelik eleştirel görüşlerini etkiledi
ğini, ama asıl itibariyle kendisini İslâm’la tanıştırdı
ğını söylüyor İsmail ağabey. Bunun ardmdan Necip 
Fazıl’ın kendi eserlerini ve sonra da tasavvufi kitap
ları okumaya başlamış. Tâ ki 1960’lara kadar.

27 Mayıs 1960 ihtilâlinin ertesi yılında İsmail 
Kazdal, karşıt fikirleri nedeniyle, bir grup arkadaşıy
la birlikte “Milli Birlik Komitesi hükümetini devir
mek için örgüt kurmak”la suçlanarak tutuklanmış. 
Tam 28 gün “tabutluk”ta yatmış. Bu sırada kendile
rine tanman kitap okuma fırsatını çok iyi değerlen
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dirmiş; İmam Rabbani’nin Mektûbât’ı başta olmak 
üzere ciltler dolusu kitap okumuş. İsmail ağabey, ta- 
savvufi kitaplardatn öğrendiği İslâmî anlayışın Mek- 
tûbât’h  köklü bir değişikliğe uğradığmı hatırlatıyor: 
“Mektûbâty kelimenin tam anlamıyla çarpmıştı be
ni; zira Rabbani, tasavvuf geleneğinin *vahdet'i vü- 
cûd’ anlayışının karşısına *vahdet'i §ühûd*u diki
yordu. Yani kainattaki her şey O’nun varlığına şâ- 
hitlik eder. Böylece müteâl/aşkın bir Allah inancı
na ulaşıyor ve ferdi sorumluluğumu idrak ediyor
dum.”

Sonra Balmumcu hapishanesine geçen İsmail 
ağabey, Yassıada Mahkemesi’nde yargılanan siyasi
ler ve bürokratlarla birlikte beş ay da burada kalmış. 
Balmumcu’da da bir hayli kitap devirmiş. “Hasılı, 
bir tasavvufçu olarak girdiğim hapishaneden bir ta
savvuf karşıtı olarak çıktım” diyor ve devam ediyor: 
“Çoğu insanı tasavvufa götüren İmam Rabbani, -il
ginçtir- beni tam tersine tasavvuftan kopardı.”

Necip FazıPla Büyük Doğu’nun “Solo” Dönemi

1961 sonlarında hapishaneden çıktıktan sonra kısa 
bir süre boşlukta kalır İsmail ağabey. Bu arada Çen- 
gel’in meşhûr sîmâlarından merhûm Hilmi Oflaz 
ağabeyle tanışır: “Şurada” diyor, eliyle işaret ede
rek; “iskelenin yanıbaşında bir kıraathane vardı. 
Orada bir grup arkadaş, yüksek sesle bir konuyu tar
tışıyoruz. Yan masadaki biri de dikkatle bizi dinli
yor. Masamıza davet ettim; hemen geldi ve kendini 
tanıttı: -‘Ben’ dedi, ‘Hilmi Oflaz!’ Uzun uzun soh
bet ettik... Bütün arkadaşlar kalkıp gitti, ikimiz 
kaldık; sohbetimiz gece yarısına kadar sarktı. Kalk
tık, Vahdettin köşküne kadar beraber yürüdük. Ay
rılırken, ‘Sen’ dedi; ‘yazmalısın, mutlaka yazmalı
sın...’ ‘Yazacağım da ne olacak’ dedim. ‘Neşrettire
ceğim’ dedi: ‘Yarın sabah buradan geçeceğim ve ya
zını alacağım.’ Ve gitti. O gece uyuyamadım. Bu 
adam ne yapmak istiyordu? Uykularım kaçtı. Otur
dum ve yazdım; başlığı hala hatırımda: Kavram  
Kaosu! Ertesi gün geldi; ‘yazdın mı?’ dedi. Utana- 
sıkıla yazıyı uzattım kendisine; şöyle bir baktıktan 
sonra katlayıp cebine koydu.”

Yazı hayatına ilk adımını atışının hikayesini 
şöyle sürdürüyor İsmail ağabey: “O sıralar, rejime 
muhalif tek gazete olan Yem İstanbul’u okurduk. 
‘Düşünenlerin Düşüncesi’ köşesinde her gün farklı 
bir fikir adamanın yazıları yayınlanırdı: Ali Fuad 
Başgil, Necip Fazıl, Nurettin Topçu gibi isimlerin 
yazıları... Ertesi gün gazeteyi açtığımda ne göreyim: 
İsmail Kazdal: Kavram Kaosul Böylece 1962’de yazı

hayatına girmiş olduk... Başladık haftada bir yaz
maya. .. Ve yetmiş yaşıma geldim, hâlâ kavramlarla 
uğraşıyorum; çünkü medeniyetler kavramlar üzeri
ne binâ edilir...”

Ve üstad Necip Fazıl’la tanışmasına geliyor, sı
ra: Hilmi ağabey, bir gün “hadi” diyor, “gel seni Ne
cip Fazıl’la tanıştıracağım” ve alıp üstadın evine gö
türüyor kendisini. Tanışıklık samimiyete dönüşü
yor giderek. Derken, üstadın evini Altunizade’ye 
taşıyorlar ve sık sık gidip gelmeye başlıyorlar; hayli 
içli-dışlı oluyorlar. Ardından da 1963 dönemi Bü
yük Doğu’nun yayın hazırlıklarına başlıyorlar: 
“Abone kampanyası için Anadolu’yu turlayıp bir 
miktar para topladıktan sonra, ilk kez tabloid boy 
olarak Büyük Doğu’yu neşretmeye başladık” diyor, 
İsmail ağabey: “İlk sayıda üstad, yazısına şöyle bir 
başlık atmıştı: ‘Artık Solo*. Ve isim vermeden ‘bir 
tek genç’ diyerek benden söz ediyordu. Bu benim 
için gurur verici bir şeydi... Ama birkaç sayı çıkara
bildik. Allah rahmet eylesin, üstada katlanmak zor
du... Nihayet sert bir tartışmadan sonra ayrıldık. 
Hatırladığım kadarıyla, dedim ki üstada; ^Bugüne 
kadar Necip Fazıl isimli bir dostum vardı; §imdi 
ise ceberrut bir patron görüyorum karşımda! İra' 
dî tavır beklediğiniz insanların iradelerini yok 
ediyorsunuz! Unutmayın ki, sizin büyüklüğünüz, 
bizim küçüklüğümüzden geliyor,./

Hilâl Dergisi ve “İslâm Nizâmı’' Serisi

Kısa süren Büyük Doğu macerasının hemen aka
binde Hilâl dergisini çıkarmakta olan Nihat Arma  ̂
ğan ağabeyden, birlikte çalışma teklifi alır. Dergi
nin patronu Salih Özcan’la tanışarak ’63 sonların
da Hilâl’e geçer. Salih Bey, ona bir liste uzatarak, 
‘bu isimlerden gelen yazıları yayınla; gerisini de na
sıl yaparsan yap, ben karışmam’ der. Listede Sama- 
haddin Cem, Kemal Pilavoğlu, Hüsnü Dikeçligil... 
gibi isimler vardır. İsmail ağabey, ‘Hilâl’ imzası da
hil, Zafer Karib, Selahaddin Saçlı, Hazma Asyalı, 
Kâmil Kazdal, Osmanzâde.. müstearlarıyla derginin 
neredeyse üçte birini kaleme alır. Hilâl, İsmail Kaz- 
dal’la birlikte kabuk değiştirmeye başlar. İlk kez, İs
lâmiyet’i kuşatıcı bir olarak takdim eden
yazılar yazılır. Bu çerçevede Seyid Kutub’dan ilk 
çeviriler yayınlanır. Ardından S.Kutub, Muham- 
med Kutub, Mevdûdî, Süleyman ve Haşan en-Ned- 
vî. Haşan el-Bennâ’nın kitapları tercüme edilerek 
Hilâl Yayınlan arasında basılır. **İslâm*da ... Ni- 
zâmı** üst başlığını taşıyan bu serîden ilk olarak 
neşredilen kitab da Seyyid Kutub’un İslâm’da Sosyal
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Adalet isimli kitabıdır. Sonra Mevdûdı’derı İslâm’da 
îhyâ Hareketleri ve diğerleri basılır. Bu kitapların 
pek çoğunun önsözü/takdîmi İ.Kazdal’a aittir. Ba
zen, öyle uzun dibaceler yazar ki, kitabın asıl met- 
ninden fazladır; S.Kutub’un İstikbâl İslâm’ındır ese- 
rinde olduğu gibi... Şehîd Seyyid Kutub, Yoldaki 
İşaretler isimli köşetaşı niteliğindeki eserinin Türk
çe’ye çevrilip yayına hazırlandığı yıl(1967) idam 
edilir. Kazdal, Hilâl’de Kutub un şehâdetiyle ilgili 
âteşin yazılar yazar...

Bu tür yazılara, kitaplara neden ihtiyaç duyul
duğunu öğrenmek sâdedinde, “neden Seyyid Ku- 
tub’la başladınız?” diyorum. Açıklıyor: “Bir tavrı bi
zi etkiledi: İslâm’da Sosyal Adalet kitabında gördü
ğümüz bir şey vardı: Seyyid Kutub, ilk defa âyetler 
kullanıyordu; İslâmiyet’in adalet nizamına dair bü
tün tezlerini Kur’ân’a refere ediyordu. Bu bizi adeta 
çarptı!.. Yani, bir bakıma Seyyid Kutub, bizi -özel
likle beni- Kur’ân’la tanıştıran, Kur’ân’a yöneltip 
yönlendiren adamdır.”

İsmail ağabey, hemen Arapça öğrenmeye karar 
verir; Kur’ân Arapçası: “Aldım bir Emsile ve başla
dım okumaya” diyor ve devam ediyor: “Kur’ân’a 
muhatap olmaya çalışıyordum. Bir yandan H. Basri 
Çantay’ın, O. Rıza Doğrul’un, Elmalılı Hamdi Ya- 
zır’ın meâllerini, tefsirlerini okuyordum; öbür yan
dan da Arapça dersi alıyordum. Arapça’yı iyi öğren
dim diyemem, ama o günden beri hep Kur’ân oku
dum, düşündüm, anlamaya çalıştım...”

“Kur’ân’ı Anlamak” İçin...

İsmail Kazdal ağabeyin, Türkiye’deki İslâmî dönü
şüme en önemli katkısı; belki de Müslümanların bi
datlerden, hurâfe ve bâtıl anlayışlardan kurtulup 
doğrudan Kur’ân’a yönelmelerini teşvik eden ya
yınlar yapması, yazılar ve kitaplar kaleme alması ol
muştur. 1969 ve 70’lerde kurduğu Kazdal ve İhyâ 
yayınlarının en temel işlevi de budut. Dahası Çına- 
raltı kıraathânesinde yapılan kesintisiz sohbetler de 
aynı hedefi dövmüş, birçok insan bu ‘akademi’den 
feyz-yâb olmuştur. Müslüman dünyanın elini-kol- 
unu bağlayan bidat ve hurâfelere amansız bir savaş 
açan Şeyhülislâm İbn Teymiye’nin Kulluk isimli 
eseri, Türkiye’de İslâmî akîde ve düşüncenin ber
raklaşmasında büyük paya sahiptir. M. Ebû Zeh
ra’nın Kur’ân Nizâmı, kendisinin kaleme aldığı Bir 
İhtar ve diğerleriyle liste uzatılabilir. Ancak, bu 
kitaplar bir geleneksel tepki ve blokajla karşılaşır; 
bu yüzden her iki yayınevi de uzun süre dayanamaz 
ve batar.

Ama İsmail Kazdal ağabeyin literatüründe “pes 
etmek” diye bir kavrama asla yer yoktur; o bık
madan, usanmadan düşüncelerini anlatır, fırsat bul
dukça yazar, kitaplaştırır. ‘90’lı yıllarda Kitap der
gisini çıkardığı ve haftalık sohbetler düzenlediği 
dönemde özellikle Kur’ân’ı anlama noktasında 
yoğunlaştırır çabalarını. Bu konuda dinamik bir 
metodoloji geliştirir: **Kur^ân*la Birlikte Düşün- 
meîc” isimli eseri, ‘Kur’ân’ı nasıl anlamalı?’ 
sorusuna cevap teşkil eden bir manifesto niteliği 
taşır. Ardından da ^*Kur*ân*ı Anlamak^* ismi altın
da dört ciltlik bir meâl/mini tefsir yayınlar.

İsmail ağabeyin, yarım asrı aşan tetkik ve teteb
bu birikimini, "Kur*ân*î hakikatleri nasıl hayata 
tatbik edebilir; -sünnetullah çerçevesinde- 
Kur*ân^la hayatı nasıl telif edebilirizV' sorusunu 
cevaplamak için kullandığını söyleyebiliriz. 
Yukarıdaki eserleri de bu çabanın bir ürünü olarak 
görülebilir.

Bu sebeple, İsmail Kazdal’ın hayatına ilişkin 
diğer detaylar için ‘Serencâm’ı beklemeyi öneriyor; 
sohbetimizi, onun “Kur’ân’ı anlama metodolojisi”ne 
ilişkin pratik tavsiyelerinin özetiyle bitiriyoruz:

Kur’ân’ı, yine Kur’ân’da buyunılduğu üzere, Al
lah’ın “enfüs ve âfâktaki âyetlerini” keşfederek an
layabiliriz. Çünkü Kur’ân insanın fıtratıdır, 
doğasıdır; hayatın ta kendisidir. Din doğaya/hayata 
ters olamaz; öyle olursa hayatın dışında kalır. 
Kur’ân’ı anlamada en önemli ilkemiz budur. İkin
cisi, din/Kur’ân asla ‘dogma’ değildir; kaynağı belli 
olmayan, delili olmayan, hayatta bir yeri/karşılığı 
bulunmayan, tartışmasız kabul edilen bir bilgi 
değildir. Hayatta bir yeri/karşılığı olmayan din, 
“din” olmaz. Din hukuktur, hukuku beraberinde 
getirir; ahlâkî ilkelerin, emirlerin, nehiylerin, tav
siyelerin yasalaşmasıdır. İslâm ahlâkı da fıtratın, 
yaratılışın dilini yakalama olayıdır. Bu ahlâkın 
hukukîleşmesiyle; insanların aynı ahlâkî koordinat
larla hareket etmeye başlamasıyla ^ümmet* teşekkül 
eder. Ümmetin hayata aynı adeseden bakması, ay
nı ilkeleri hayatına hakim kılması ile "millet* 
oluşur. Kur’ân 'millet-i İbrahim’ demiyor mu? Yani 
millet; bir hayat tarzıdır, bir sistemdir. Dolayısıyla, 
Kur’ân’a muhatap olurken kavramları yeniden 
tanımlamamız, zarfların mazrûfunu yeniden doldur
mamız gerekiyor, vesselâm...

“İlk yazınızın başlığı da bu değil miydi?” diye 
hatırlatıyorum İsmail ağabeye! "‘Kavram Kaosu**. 
Yine başa dönüyoruz: “Evet” diyor; ""kavramları 
yeniden tanımlamadan bir medeniyet inşâ ediU
mez V*
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TEVÂFUK MUCİZESİ-2

ila h i İKRAMI PAYLAŞMAYA DAİR,..
♦ / V  y y  ♦

M Ü N IB ENGİN N OYAN

K uşku yok, İslâm ve Kur’ân âlimlerinin hepsi 
de tevâfuk İlâhî İkramını bilir ve bu mucize 
karşısında da, Alemlerin Rabbi Yüce Ah 

lah’ın(c.c.) bütün mucizeleri karşısında dudyduğu 
derin hayranlığı duyar.

Peki, ya mübarek Kur’ân’ın herkes tarafından bi
linmesi, okunup anlaşılabilmesi için o’nun bir me
alini yapma cihâdında bulunmuş olan âlimlerimiz, 
Arapça bilmeyen, öğrenme imkânına da sahip olma
yan mü’min ve mü’mine kardeşlerinin tevâfuk muci
zesi karşısında, aynı hayranlığı duyabilmeleri için ge
rekli çabayı ortaya koymuşlar mı? Yani, lafzen, keli
mesi kelimesine hatta harfiyyen biribirinin tekrarı 
olan bazı mübarek âyetleri Türkçeye tercüme eder
ken, İlâhî Üslûba gereken saygı ve sadakati göster
mişler mi?

Mübarek Kur’ân’ın lisanî mucizesinin, yani anla
tımdaki İlâhî Letâfetin, Yüce Üslûbun, nâzil olduğu 
lisanın dışında başka bir lisana hakkıyla aktarılması- 
nın asla mümkün olmadığı konusunda, elhamdulil- 
lâh, bilâ istisnâ, bütün İslâm âlimleri hemfikirdir. 
Ne var ki bu yerinde ve son derece doğru tesbit, mü
barek Kur’ân’ın bazı lisanî özelliklerini, tercüme 
edildiği herhangi bir lisanda mümkün olduğunca 
yansıtmaya çalışmak konusunda azamî gayretin sar- 
fedilmemesi, titizliğin gösterilmemesi anlamına gel
mez, asla gelmemelidir de!

Geçen ayki “Kur’ân Günlüğü” köşemde, sözgeli
mi, mübarek Bakara suresinin beşinci âyet-i kerîme
si ile mübarek Lokmân suresinin beşinci âyet-i kerî
mesinin harfiyyen aynı olduklarına değinmiştim. 
Bunun ötesinde, her iki âyet-i kerîmenin siyâk ve si- 
bâkı da aynı anlam bütünlüğünü yansıtır:

(1) Elif-Lâm-Mîm.

(2) Bu İlâhî kelâm -ki üzerinde hiçbir şüpheye yer yoktur- 
Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanla- 
ra/takvâ sahiplerine bir rehber [olarak indirilmiş]tir,

(3) onlar ki, insan idrakini aşa[n olguların varlığı]na/ğay- 
ba inanırlar ve namazlarında dikkatli ve devamlıdır
lar; kendilerine verdiğimiz nzıktan başkaları için har
carlar;

(4) ve onlar (ey Peygamber), sana indirilene de senden 
önce indirilmiş olana da iman ederler: çünkü onlar 
âhiret hayatının varlığından, ruhlarının derinliğine iş
lemiş bir kesinlikle emin olanlardır !

(5) Rablerinden gelen rehberliğe uyanlar işte onlardır ve 

mutluluğa erişecek olanlar da işte onlar olacaktır!
(Bakara Suresi)

(1) Elif-Lâm-Mîm.

(2) Bunlar, ilahı kelâmın hikmet dolu mesajları/âyetleri
dir,

(3) güzel işler yapanlar için rahmet ve hidayet kaynağı 
(olan mesajlar/âyetler);

(4) onlar ki namazlarında dikkatli ve devamlıdırlar ve 
karşılıksız yardımda bulunurlar. Çünkü işte onlardır 
âhiret hayatının varlığından, derine işlemiş bir kesin
likle emin olanlar!

(5) Rablerinden gelen rehberliğe uyanlar işte onlardır ve 
mutluluğa erişecek olanlar da işte onlar olacaktır!

(Lokmân Suresi)

O halde, her iki mübarek surenin beşinci âyeti
kerîmelerinin, harfiyyen aynı olmalarına rağmen, si
yâk ve sibaklarından dolayı, ayrıntıda da olsa, fark
lı bir anlama işaret ediyor olmaları hiçbir şekilde söz-
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konusu değildir- yani, tercüme edildikleri iıerhangi 
bir lisanda da harfiyyen aynen tekrarlanmaları ve 
dolayısıyla onları okuyan kişinin tevâfuk mucizesini 
hemen keşfetmesini, en azından hissetmesini sağla
maları gerekir.

Bakalım, durum Türkçe meallerimizde böyle 
midir?

Araştırmamıza ,̂ meal ve tefsîr klasiğimiz olan, 
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır hocaefendiden 
'Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın(c.c.) rahmeti üze
rine olsun ve onu cennetinde peygamberlere kom
şu ederek ağırlasın!- başlayalım:

(Bakara 5): Bunlar işte, Rab^erinden bir hidâ  
yet üzerindedir ve bunlar işte, bunlar o murada 
eren müflihîn.

(Lokmân 5); İşte bunlar, Rab’lerinden bir hi
dayet üzeredir ve işte bunlardır o felah bulanlar.

Sonra yolumuza rahmetli Haşan Basrî Çantay 
hocaefendinin mealiyle devam edelim:

(Bakara 5): İşte onlar Rablerinden (gelen) hi
dâyetin tam üzerindedirler. Asıl muratlarına ka
vuşanlar da işte onlardır.

(Lokmân 5): İşte onlar Rablerinden bir hidâ
yet üzerindedirler ve işte onlar, (evet) onlar felâ- 
ha erenlerdir.

Türkiye Diyânet Vakfının altı yetkin âlime, 
Prof.Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Ali Özek, 
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, Prof. Dr. Mustafa 
Çağrıcı, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş ve Doç. Dr. Ali 
Turgut hocalara yaptırmış olduğu mealde:

(Bakara 5): İşte onlar, Rablerinden gelen bir 
hidâyet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak 
onlardır.

(Lokmân 5): İşte onlar, Rableri tarafından gös
terilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa 
erenlerdir.

Aynı heyetin Suudi Arabistan Krallığı için ha
zırlamış olduğu mealde:

(Bakara 5): Onlar, Rablerinden bir hidayet üz- 
redirler ve kurtuluşa ermişler ancak onlardır.

(Lokmân 5): İşte onlar, Rableri tarafından gös
terilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa 
erenlerdir.

Prof. Dr. Süleyman Ateş hocanın mealinde:
(Bakara 5): İşte onlar, Rablerinden bir hidayet 

üzeredirler ve umduklarma erenler, işte onlardır!
(Lokmân 5): İşte onlar, Rableri tarafından 

(gösterilen) doğru bir yol üzerindedirler ve onlar, 
umduklarına ereceklerdir.

M. Beşir Eryarsoy ve Ahmed Ağırakça hocala
rın (ki akademik sıfatlarını kullanmama tevazuunu 
gösterdikleri için, ben de burada bu son derece say
gıdeğer tutuma uyuyorum) hazırladıkları mealde:

(Bakara 5): İşte bunlar Rabblerinden (gelen) 
bir hidâyet üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenle
rin ta kendileridirler.

(Lokmân 5): İşte onlar, Rabblerinden bir hidâ
yet üzeredirler ve onlar felâh bulanların ta kendi
leridir.

Dr. Abdülvehhap (kendi imlâsıdır) Öztürk ho
canın mealinde:

(Bakara 5): İşte Rablerinin doğru yolunda 
olanlar ve kurtuluşa erenler onlardır.

(Lokmân 5): İşte Rablerinin doğru yolunda 
olanlar onlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlar- 
dır.

Hüseyin Atay hocanın (ki o da akademik sıfatı
nı kullanmama tevazuunu gösterdiği için, ben de 
burada bu son derece saygıdeğer tutuma uyuyorum) 
mealinde;

(Bakara 5): Rablerinin yolunda olanlar bunlar
dır. Ve işte bunlar başarıya ulaşacaklardır.

(Lokmân 5): Onlar Rablerinin yolunda olan
lardır. İşte onlar başarıya ulaşanlardır.

Ali Bulaç hocanın mealinde:
(Bakara 5): İşte bunlar, Rab’lerinden olan bir 

hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlar
dır.

(Lokmân 5): İşte onlar, Rabblerinden bir hida
yet üzerindedirler ve felah bulanlar da onlardır.

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk hocanın mealinde;
(Bakara 5): İşte bunlardır Rablerinden bir hi

dayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda 
kurtuluşu bulanlar.

(Lokmân 5): İşte onlardır Rablerinden bir kı- 
lavuzlama üzere olanlar, işte onlardır gerçek kur
tuluşu bulanlar.

Rahmetli Ahmed Davudoğlu hocanın mealin
de:

(Bakara 5): İşte Rablerinin yolunda olanlar 
bunlardır. Saadete erecek olanlar da bunlardır.

(Lokmân 5): İşte onlar, Rablerinden bir hidâ
yet üzeredirler ve işte onlar kurtulanların ta ken
dileridir.

Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın mealinde:
(Bakara 5): İşte bunlardır Rableri tarafından 

doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah 
bulanlar.
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(Lokman 5): İşte onlardır Rablerinden bir hi' 
dayet üzere olanlar ve işte onlardır felah bulanlar.

Şaşırtıcı, değil mi?
Şimdi biraz da, çok yakın zamanlarda yapılmış 

olan bazı meallere bakalım:
İşte Abdullah Parlıyan hocanın “Kur’an-ı Kerim 

ve Özlü Tefsir -  Tefsirlerin Özü” adını verdiği ese
rindeki meallendirme:

(Bakara 5): İşte Rablerinin gösterdiği cennet 
yolunda yürüyen ve gerçek mutluluğa erecek 
kimseler de onlardır.

(Lokmân 5): İşte onlardır Rablerinin doğru 
yolunu bulanlar, işte onlardır kurtulup muratları
na erenler.

Salih Parlak hocanın “Bilgi Toplumuna Doğru 
Kur’ân-ı Kerim Meal-Tefsiri” adlı eserinde:

(Bakara 5): İşte onlar, rablerinin mefkûresi 
üzerinde ve mefkûreyle bütünleşen idealize cema- 
attır.

(Lokmân 5): Onlar Rabblerinin mefkûresi 
üzerinde, yine onlar mefkûresiyle bütünleşenlerin 
ta kendisidir.

Ahmet Tekin hocanın “Kur’ân’ın Anlaşılması
na Doğru Tefsîrî Meal” adını verdiği eserinde:

(Bakara 5): İşte bunlar yaratan, yaşama kabili
yeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koru
yan, kontrol eden Rablerinin gösterdiği doğru 
yolda yürüyen, faaliyet gösteren erlerdir. İşte 
bunlar kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa 
erenlerdir.

(Lokmân 5): Onlar, işte onlar, Rablerinin gös
terdiği yolda yürüyen faaliyet gösteren erlerdir. 
Onlar, işte onlar kurtuluşa, ebedî nimetlerle mut
luluğa erenlerdir.

Bunlar yalnızca kütüphanemden rasgele çekip 
aldığım bazı meallerden örnekler...

Gerçekten de çok şaşırtıcı, Alemlerin Rabbi Yü
ce Allah’ın (c.c.) harfiyyen aynı olmasını irâde bu
yurduğu iki mübarek âyetin meallerimizde ne halle
re geldiği! Elbette ki mânâda bir kayma, -hâşâ! - ay
kırı düşme ya da çarpılma yok! Meal yapmış olan 
âlimlerimizin hepsini böyle bir gaflete düşmüş ol
maktan tenzih ederim!

Peki ya üslûb?
O eşsiz ve benzersiz tevâfuk lezzeti, letâfeti, mu

cizesi? Bu kadar özensizliğe lâyık mı?
Korka korka, o çok sevdiğim hatta neredeyse 

tutkunu olduğum, rahmetli Muhammed bin Hamza 
hocanın Milâdî onbeşinci yüzyıl başlarında yapmış

olduğu, dünyalar güzeli “Satır-Arası Kur’an Tercü- 
mesi”ne baktım, acaba bu özensizlik hastalığı çok 
eskilere mi dayanmaktadır diye...

(Bakara 5): Şunlar toğru yol üzeredür, Çala- 
bı’larmdan; dakı şunlar kurtılmışlardır.

(Lokmân 5): Anlar toğru yol üzeredür Çala- 
bı’larından; dakı anlar, anlardur kurtılıcılar.

Yâ Rabbi! Hiç mi olmamış âlimlerimiz arasında 
İlâhı Üslûbu, hiç olmazsa tevâfuk mucizesinin apa
çık ortada olduğu mübarek âyetlerde, hakkını vere
rek tercüme etmek ve biz sıradan mü’minler ve 
mü’minelere bu büyük zevki tattırmak konusunda 
ciddî ciddî titizlenen? Yani en azından şu hidâyet te
rimini nasıl kullanacağı konusunda kararlılık ve tu
tarlılık ortaya koyan?

Elhamdulillâh!
Meal olarak mübarek Kur’ân metnine sadakati 

konusunda hayranlık duyduğum ve Hayrât İlim 
Araştırma Merkezinin, isimlerin zikretmediği bir 
hey’ete hazırlatmış olduğu “Kur’ân-ı Kerîm ve 
Muhtasar Meâli” adlı eserde her iki mübarek âyet 
de, deyim yerindeyse zımba gibi, harfiyyen aynı, 
sağlam meallendirmeyle teselli ve teskîn etti beni: 

(Bakara 5) / (Lokmân 5): İşte onlar, Rablerin
den bir hidâyet üzeredirler ve yine onlar, gerçek
ten kurtuluşa erenlerdir.

... ve tabiî ki sevgili ve dahi muhterem Mahmut 
Toptaş hocaefendi ağabeyimin “Şifa Tefsiri” ndeki 
meallendirmesi de beni hayal kırıklığına uğratmadı
-  Âlemlerin Rabbi Yüce Allah (c.c.) sırf bu yüzden 
ayrıca râzı olsun ondan:

(Bakara 5) / (Lokmân 5): İşte bunlar Rablerin
den olan bir hidayet üzeredirler ve işte bunlardır 
kurtuluşa erenler.

Mübarek Kur’ân’ı Türkçe dışında, en azından 
benim vâkıf olduğum lisanlara, yani, İngilizce ve 
Almancaya tercüme etmiş olanlar acaba bu konuda 
ne dürümdalar?

Onu da, inşaallah, ömrüm olur, nefesim yeterse, 
gelecek yazımda ele alıp irdelemeye çalışacağım!

Bu arada, siz de dilerseniz Türkçe meallerde te
vâfuk konusuna titizlik gösterme meselesini araştır
maya devam edin; elde ettikleri ilginç neticeleri be
nimle paylaşmak isteyen kardeşlerim için e-postamı 
veriyorum: ■

mun ibenno@hotmail. com

1- Meallerdeki mevcut imlâya sadık kalarak!
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K ullar için hayat inişli ve çıkışlı çetin bir 
yürüyüşten ibarettir. İnsanlar emelleri, 
idealleri ve inandıkları değerleri için sü' 

rekli yol alırlar. Ancak bu yolda hedeflerine ula
şabilenler olduğu gibi tüm çabalarına rağmen he
defi yakalayamayanlar ise daha çoktur. Yaşam sa
vaşı; acı, umut, zafer, ye’s, hüsran, hicran içeren 
zorlu bir sınavdır. Bu sınavda galibiyet de, mağlu
biyet de mukadderdir. Kullardan istenen de her 
durumda ayakta kalabilmek, yaratılış gayesinden 
sapmamaktır. Esas olan bu seyir çizgisinde ara so
nuçlara takılmadan ana hedefe kararlılıkla yöne- 
lebilmektir. Çünkü îlahi yasanın doğasında bu 
vardır. Zamanın devinimi böylesi bir sünneti ikti
za ediyor. İşte evrende cari olan rabbani kural: 

" . . .  O günleri biz insanlar arasında döndü' 
rür dururuz» (Zaferi bazen bir topluma bazen  
öteki toplunm nasip e d e r i z (Ali İmran-140) 

Hiçbir toplum ilelebed ne galip ne de mağlup
tur. Zamanın çarkı sürekli mü’minler lehine dö
necek diye bir kural söz konusu değil.

" . . .  Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle 
de imtihan  ederi:?:...’’(Enbiya- 35)

İman edenler kendilerini hayra şartlandırma
dan, şerle sınanmayı da göğüsleyebilecek bir özgü
veni kuşanmaları kaçınılmaz oluyor...

^*Doğrusu güldüren de ağlatan da 0 *d u r/’ 
(Necm - 43)

Müslümanlar hep gülecektir diye bir güvence 
yok. Fayda ve zarar da yine O’nun iradesi ve kud- 
retiyledir. “Fayda bize, zarar onlara” sünnetullah

böyle bir hüküm içermiyor.
Anlaşılıyor ki; Allah’ın yolunu tercih edenler 

içinde, mağlubiyet, mahrumiyet, zarar ve acı kaçı
nılmaz oluyor... Allah yolunda olmak, mutlaka 
yenmek, galip gelmek anlamına gelmiyor. Ancak 
bu yolda olmanın kazanımı şöyle gerçekleşiyor: 

" . . . .  Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür 
veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mü' 
kafat vereceği?:.”(Nisa -74)

Burada mücadelenin dünyevi sonuçları, galibi
yet, mağlubiyet öne çıkmıyor fakat “rıza-i Bari” ve 
“ecr-i azim” öncelikli bir hedef olarak sunuluyor. 
Bu taktirde zaferden nasibimizi değil, seferdeki pa
yımızı soracağız. Ve biz nasıl bir galibiyet peşinde
yiz? Yenilgiyi nasıl yorumluyoruz? Nasıl karşılaya
cağız? Yenilgiden “her şey bitti” sonucunu çıkar
mak mümkün mü? Yoksa eksikliklerimizi görme, 
tevbe ve toparlanma vesilesi midir mağlubiyet? 
Bü soruların en net ve çarpıcı cevabını peygam
berlerin örnekliğinde görüyoruz:

Bin yıldan elli yıl noksan gibi uzun bir süre 
tevhid mücadelesini sürdüren Hz. Nuh(as), kav- 
minin tepki ve tekzibine muhatap oldu. İnsanla
rın ilgisizliği ve isyanı karşısında şöyle diyordu: 

"Bunun üzerine Rabbine "Ben yenik düş
tüm, bana yardım eti” diyerek yalvardı/* (Ka
lem- 10)

Hz. Nuh(as)’un dile getirdiği “yenilgi” nasıl 
bir yenilgiydi? Her şey sona ermiş miydi? Hayır. 
Ancak saklanamaz bir gerçek var ortada. Bir itiraf 
var... Bir peygamber “ben mağlubum” diyor...
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Valiiyle desteklenen nebi de yenik düşebiliyordu. 
Fakat bu durum tesbiti onu Rabbine daha da ya- 
kınlaştınyor ve yardım talebinde bulunuyor... 
Mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor... 
Mağlup olan Nuh (as) büyük bir azimle geminin 
inşasına başlıyor. Akabinde yenilgi ile gelen zafe
ri görüyoruz... Tufan ile yeryüzü tüm müşrikler
den arındırıldı, kirlilikler temizlendi... Arzın ikti
darı gemiye binen bir avuç muvahhidin temiz el
lerine tevdi edildi... Yenilginin acı ve hüznü ile 
beliren yeniden inşa 
ve ihya çabası...
Geminin yapımı...
Yeşeren umutlar....
Açılan ufuklar...

Hz. Yunus(as) da 
Ninova’da yıllar ydı 
süren bir mücadele
den sonra yalnızlı
ğın, red edilmişliğin 
verdiği kızgınlıkla 
başını alıp gidiyor.

"Zunnûn^u da  
(Yunustu da  zikret)
O öfkeli hir halde
geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmaya^ 
cağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar için
de (balığın kam ında): ^Senden başka ilah yok
tur, Seni tenzih ederim, Çerçekten ben zcdimler- 
den oldum*** diye niyaz etti. Bunun üzerine 
onun duasını kabul ettik ve onu kederden kur- 
tardık, İşte biz müzminleri böyle kurtarı- 
n^.”(Enbiya 87-88)

Yenilginin ye’se, yok oluşa, vazgeçişe dönüş
memesi gerektiğini öğreniyoruz... Yenilgiden 
sonra yeniden dirilmek... Tevbe, teşbih ve tazar- 
ruya tutunmak.... Ninova’ya tekrardan dönmek, 
mücadele alanında yeniden doğmak... Mümkün
dür ki, mağlubiyetimiz bizi Allah’a yaklaştıra
cak... O’na daha fazla ihtiyaç duyacağız... Ve so
nuçta şiddetle karşı çıkan yığınların fevc fevc İs
lam’a yöneldiklerini belki göreceğiz...

Hz. Zekeriya (as) da yenik düşmüştü. Terk 
edilmişliğini, yalnızlığını Rabbine arzediyordu:

^*Zekeriyya*yı da (an). Hani o, Rabbine şöy
le niyaz etmişti: Rabbim! Beni yalnız bırakma! 
Sen, varislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda

şenindir),**(Enbiya' 89)
Bu mağlub nebiyi, Rabbi şehadetle taçlandırı

yordu. “Kaybettim” diye düşünürken şehitliği ka
zanıyordu. Aynı güzel akıbet oğlu Hz. Yahya’ya 
(as) da nasib oluyordu.

Rasûlüllah(sav) de böylesi bir sınavdan uzak 
değildi. Çilenin, acının, hüznün her türlüsüne 
maruz kalmıştı. Taif in beyinsizleri onu kan ve ız- 
dırap içinde bırakmışken o aczini Rabbine şöylece 
arz ediyordu:

“Ey Allah’ım! 
Kuvvetimin zayıflı
ğını sana şikayet edi
yorum. Çaresizliği
mi ve halk arasında
ki küçük düşürülme
mi sana şikayet edi
yorum. Sen acıyan
ların en merhametli- 
sisin. Sen zayıflann, 
ezilmişlerin Rabbi- 
sin. Sen benim Rab
bimsin. Beni kime 
terk ediyorsun? Ba
na suratını asan 

uzak kimselere mi? Yoksa işimi eline verdiğin düşma
na mı? Eğer bana gazabın yoksa verdiğin afiyet bana 
yeter, başkasına aldırmam."

Yenilgi ile eriyen değil, yenilenen irade... Az
min bilenmesi... Olgunlaşma süreci, kararlılık ifa
desi...

Yenilgiyi bizler için en güzel tanımlayan Hz. 
Ömer(ra) değil miydi?

Uhud’un en çetin dakikalarında, müslümanla- 
rın akıtılan sıcak kanları henüz kurumadan o sı
cak atmosferde Ebu Süfyan’la Hz. Ömer(ra) ara
sında geçen şu muhavere bu konunun en çarpıcı 
izahıdır:

Ebu Süfyan zafer sarhoşluğu ile panik içindeki 
İslam saflarına yönelerek:

“Savaşta beraberiz. Uhud, Bedir Günü’nün 
intikamıdır. Yaşasın Hübel!” dedi.

Rasûlüllah(sav) Hz. Ömer’e cevap vermesi 
için işaret etti. Ömer(ra) haykırdı:

“Allahu Ekber! Bizim ölülerimiz cennette, si
zin ölüleriniz cehennem.dedir!”

Evet, yenilgi cennetle sonuçlanacaksa, şeha-
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detle buluşturacaksa buna razı olunmaz mı?
Yenilgi, gerçekle yalanm... İmanla nifakın... 

İhlasla riyanın belirginleşmesi, bilinmesi açısın
dan önemlidir... Yenilgi kaliteyi, niteliği, netliği 
ortaya çıkarır... Sahteliği, yapaylığı gösterir... Ya
şanan darbeler, alman yaralarla sabrımız, metane
timiz, sadakatimiz test ediliyor olabilir... İlke, de
ğer ve kabullerimizdeki kararlılığımız, tutarlılığı
mız ancak mağlubiyetin acı gerçeği ile yüzleştiği
miz zaman ortaya çıkacaktır...

Zafer çoğu zaman kusurları örter, mağlubiyet 
ise gizlilikleri, yetersizlikleri, gün yüzüne çıkarır... 
Ayrıca zaferin kıymetini öğreten de yenilgi değil 
midir? Kişiler ve toplumlar özeleştiri gereğini ço
ğu zaman ciddi yenilgilerden sonra duymuşlar
dır... Yeniden doğuşun sancısı o safhada başla
mıştır...

Hezimetin ne gibi hikmetleri, ibretleri gizlediği
ni öncesinden bilebilmek mümkün mü?

Yengi mi, yenilgi mi? Hangisi hayırlara gebe? 
Bilinmez ki!

Yenilgideki metanetin, galibiyetteki rehavet
ten evla olduğunu ifade etmek istiyoruz... Ancak 
mağlubiyetin dirilişe, mazlumiyetin direnişe dö
nüşmesi kaydı ile...

Bunu yakalayabilmek için de yenilginin ne
denlerini sağlıklı sorgulamak... Vakıayı öğretici, 
eğitici, uyarıcı yönü ile değerlendirmek... Ye’se, 
korkuya, kuşkuya mahal bırakmamak... Umudu, 
aşkı, azmi ve iradeyi canlı tutabilmek oldukça 
önemlidir...

Ve sorabilmeliyiz kendimize, bizdeki yenilgi 
nereden başladı? Önce, “yenilgiye” yenik düş
tük... “Yenilgi”yi yenecek irade ve heyecan yiti
mine uğradık... Psikolojik yılgınlık, ruhi çöküntü, 
içten çözülme ve çürüme... Gri propagandaya tes
limiyet... Nefsine yenik düşenler... Hırs, öfke, 
şehvet, bağy ve hevâ kuşatmasına teslimi silah 
edenler... Türkçesi başkasına değil kendimize 
mağlubuz... İşte iflah olmaz yenilgi... Zaaflarımı
za, günahlarımıza yenik düşüyoruz...

Rasûlüllah (sav) uyarmıyor muydu?
‘‘Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öf

kelendiğinde öfkesini yenendir” diye...
Çok boyutlu çözülmenin, çürümenin, erime

nin ana nedeni galibiyete yüklediğimiz anlam sap
ması değil midir? Suyun akıntısı karşısında çer

çöp misali çözülmenin arka-planını çözümlemek 
gerekiyor... “Vehen” menşeli sapmaların, savrul
maların nedenlerine inmek... Aksi taktirde yenil
ginin arkasına sığınıp iddialarından ve ideallerin
den vazgeçme... Çark etme... Öz eleştiri diyerek 
özünden kopmanın önü alınamaz... Artık havlu 
atan atana... Ric’at edenler bile realist olmaktan 
konu açacaklar...

Evet, yenilgi ile gelecek zilleti kabullenme
mek... “Mağlubum fakat eğilmeyeceğim, yamul- 
mayacağım... Geçmişimden nedamet duymuyo
rum.... Söylemimden, yaşamımdan ötürü mahcup 
değilim” diyebilmek... Yenilgi kimliksizleşme, ki
şiliksizleşme sonucuna götürmemeli...

“Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer...” tesellisi 
ile avunurken gerçekte ise yenilgi yenilgi tükenen 
bir toplumun hazin öyküsüne tanık olmuyor mu
yuz?

Görece galibiyetlerle hedef küçültmek yerine, 
bizi sonsuza taşıyacak kararlı adımlarla yaşamı an
lamlandırmak ve onurlandırmak oldukça önem
li. .. Dünyevi, fiziki, maddi değerleri çok aşan aş
kın bir galibiyet, ulvi bir mazhariyet hedefine ki
litlenmek. ..

Ve unutmamak!
"Çevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılma' 

yın. Sizler eğer gerçek müzminler iseniz, şüphc' 
siz üstün olan  sfesini?;."(Ali İmran-139)

"Kim Allah’ı, Rasulü^nü ve iman edenleri 
dost edinirse (bilsin ki) galip gelecek olan şüphe 
yok ki Allah taraftarlarıdır/’(Maide- 56)

"Allah, size yardım ederse, artık size galip ge
lecek olan yoktur...”(Ali İmran- 160)

Şimdi sorabiliriz, kim galip, kim mağlup?
Kabil mi, Habil mi?... Hendekçiler mi, hen

deklerde akideleri uğrunda ölümsüzleşenler mi?... 
Dekyanus mu, mağaradakiler mi?... Filciler mi, 
kuşlar mı?... İhanet ve haset çetesi kardeşler mi, 
kuyunun dibinde, zindanın derinliklerindeki kar
deş mi?... Kızıldeniz’in galibi ve mağlubu kimdi? 
Hatırlamaya çalışalım... Mekke mi, Medine mi? 
Sizce hangisi galip?

Bu soruların yanıtını verebiliyorsak, yaşadığı
nız çağın galiplerini ve mağluplarını tespit etmek 
zor olmayacaktır...

"Akıbet muttakilerindir/'(Araf'128) ■
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SİYASALIN iadeli İTİBAR 
İHTİYACI

YASIN A K TA Y

İ ktidar olmak ile iktidar dili geliştirmek arasın
daki illiyet ilişkisi göründüğünden çok sorun
lu bir ilişkidir. Bunlar biri diğerini mutlak an

lamda önceleyen eylemler olarak ele almamasa da 
iktidar talebi, arzusu veya pratiğinin kendi dilini 
“zaten” üretip dayattığı gerçeği her zaman için da
ha geçerli bir durumdur. Buna rağmen iktidar ola
bilmek için öncelikle bir iktidar dili geliştirmenin 
gereği, bu ilişkiye dair naive bir inanca dayanıyor. 
Tarihte hiçbir iktidar olgusu veya siyasi veya ide
olojik hegemonya önce kendine ait bir dil gelişti
rip yola öyle koyulmuş ve siyasi başarısını böyle bir 
sıralamaya borçlu olmuş değildir. Totolojik bir ifa
de gibi gelebilir ama, iktidar olacak bir kalite ser
gilendiğinde, iktidar kendi dilini konuşmaya baş
lar zaten.

Ancak burada daha önce sorulması gereken so
ru, Müslümanların bu dünyadaki mücadelelerinin 
“iktidar” kavramıyla olan ilişkisine dair bir soru
dur. Yanlış anlaşılmasın, Müslümanların ahlaka 
öncelik verip iktidar talep edemeyecekleri, dolayı
sıyla siyasal olana mesafeli durmaları gerektiği yö
nünde son zamanlarda şaşılacak derecede prim 
yaptığını gördüğüm bir argümanı kast ediyor deği
lim. Aksine bu dünyada salt varoluşu itibariyle bi
le iktidar talep etmeyen hiçbir canlının mevcut 
olmadığını düşünüyorum. Bu durumda Müslüman
ları Müslümanlar olarak iktidar talebine karşı so
ğutan her türlü ahlak-siyaset ikileminin, Müslü
man varoluşunu şinikleştiren (kinikleştiren değil) 
tuzaklar içerdiği bile söylenebilir, iktidar insanın 
doğasında var olan bir şeydir. Siz iktidar istemiyo
rum deseniz bile nefes alıp verdiğiniz ölçüde, ken
di hayat şartlarınızı iyileştirme yönünde gösterdi

ğiniz her çabayla daha da belirginleşen bir iktidar 
talebinin öznesi oluyorsunuz. Bunu Müslümanlara 
yakıştırmamak, Müslümanların insan tekleri veya 
toplulukları olarak kendi hayat şartlarını iyileştir
meye dair bir çaba içerisinde bulunmalarına karşı 
olumsuz bir söylemi dillendirmek en iyimser ifade
siyle iktidarın ve insanın doğasını anlamamak an
lamına gelir.

Kuşkusuz daha az iyimser olmamızı gerektiren 
durumlarda, Müslümanların Müslümanlık vasıfla
rını her türlü siyasal iradeye müdahil olmaktan 
uzak tutmaya çalışan bir irade söz konusudur. İs
lam ve iktidar ile İslam ve siyaset ilişkisi sözkonu- 
su olduğunda genellikle ikisini bir arada düşünme
ye dair çok olumsuz bir tavır sözkonusu olmakta
dır. İşin tuhafı bunun sadece Müslüman olmayan
lar veya dünyadaki varoluşunda Müslümanlık vas
fını ön planda tutmayanlar tarafından dillendiril
miyor olması. Bazen bizzat Müslümanların “pür di
ni” kaygılar öne sürerek bu temyiz üzerinde ısrar 
ediyor olmaları gerçekten de tuhaf kaçıyor. Dün
yanın hiçbir yerinde hiçbir dinsel mensubiyet bir 
siyasal beden tasavvurundan yoksun değildir. Eğer 
yoksun olma iddiası taşıyorsa, bu dinsel mensubi
yette bir sorun var demektir. Kaldı ki, siyaset ile 
din arasındaki bu kadar ısrarlı ayırımın altında din 
hakkındaki bu naif tasavvurlar bir yana bırakılsa, 
siyaset hakkındaki aşağılayıcı tavırlar daha ilginç 
kompleksleri barındırıyor.

Kutsal ve dokunulmaz bir alana ait varsayılan 
din ile dünyanın her türlü süfliliğine yakıştırılan 
siyaset arasındaki mesafe arttıkça, siyaset yani biz
zat insanın kendisi için din o ölçüde saflığın, te
mizliğin, ama aynı zamanda ulaşılmazlığın alanı
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olarak temyiz edilmiş olur. Siyasal alan ise onu bu 
saflığm bulaşmaması gereken süfli bir alan olarak 
alçaltıldıkça alçaltılır. Siyaset ile dinin özenle ay- 
nştınlmasında görünürdeki ilk sonuç veya niyet 
bu olsa bile, asıl sonuç, insanın kendi alçalmasına 
bu kadar çok talip olmasındaki şeytani iğva değil 
de nedir? Öyle ya, siyaset dini alana hiç bulaştın- 
lamayacak kadar kötü bir şey ise, bizzat bu ayrıştı- 
rıcı söylemi dillendirenlerin bu siyasette ne iş yap
tıkları hiçbir merakı celb etmez mi? Onlar siyaset
te ne ararlar? Dini yaptıkları kötü işlere bulaştır
mama yönünde sergiledikleri duyarlılıkla, siyaset
lerini mi bir iyilik baskısından uzak tutmuş olmak
tadırlar, yoksa dini bu kötü işlere bulaştırmamaya 
mı özen göstermektedirler?

Bu mesiyanik kaygıların sahteliği ve gizlediği 
karmaşık iktidar talepleri ünlü alman filozofu Ni- 
etzsche’nin Deccal isimli kitabının ağırlıklı konu
sunu oluşturur. Nietzsche, hiçbir iktidar talep et
miyor görünen manastır dindarlığının, bizzat insa
nın tabiatına karşı ne kadar ikiyüzlü bir tavra ön
cülük ettiğini gözler önüne seriyor. Ona göre ikti
dar talebi insanın olmazsa olmaz niteliklerinden 
birisidir. Bedensel varoluşumuzun en doğal, en 
kendiliğinden hallerindendir, iktidar talebi. Her 
bedenin dünyadaki varoluşu, en basitinden kendi 
konforunu artırma arayışına dönüktür. Bedenin bu 
talebiyle boğuşmak insanın tabiatını yine en basit 
ifadesiyle “bozar”. Siyasal beden tasavvuru da in
sanların bu dünyada başkalarıyla olan birliktelik
lerine atfettikleri bütünlük ve mensubiyet duygu
suyla başlar. Bu birlikteliğin bedensel niteliği şayet 
kendi konforunun peşinde değilse zaten bir birlik
telik de değildir. Yok, birlikteliğin tabiatı gereği 
böyle bir konfor arayışı var da aksi söyleniyorsa, bu 
da ya kendi durumunu yeterince iyi tahlil etme
mekten ileri geliyor veya ikiyüzlü bir mesiyanizm 
sendromundan ileri geliyordur.

Esasen tümüyle beşeri bir kulvarda cereyan 
eden iktidar ilişkilerinde İslam’ın İslam olarak bir 
aktör olamayacağını hesaba katmamız gerekiyor, 
ki genellikle Müslümanın siyasi eylemiyle sürekli 
atıfta bulunduğu İslam’ın hiçbir zaman mükemmel 
haliyle dünyada varolmayacağı aşikardır. Her ha
lükarda, İslam’ın ulvi değerlerini yükseltme az
mindeki beşerden bir topluluk olarak Müslüman
ların eylemlerinden bahsetmek durumundayız. Bu 
insanlar, beşerdirler, İslam’ın kendisini değil, İs
lam’dan anladıklarını somutlaştırırlar. Dolayısıyla 
yanılırlar, düşerler, kalkarlar, çatışırlar veya uzlaş

malar yaparlar, kazanırlar veya yenilirler, aşırılık
lar yaparlar veya mutedil davranırlar, dostları olur 
düşmanları olur, müttefikleri olur hasımları olur. 
Tabii ki kendi üzerlerine aldıkları İlahi yükü layı- 
kıyla taşıyıp taşımadıkları yönünde sürekli bir ah
laki baskıya da tabi olurlar. Ancak bu yükü taşıma
yı üstleniyorlar diye, kendilerine bir masumiyet, 
bilgilerine bir vahyin mutlaklığı, hareketlerine ve 
siyasetlerine metafizik bir değişmezlik atfedilemez.

Nitekim, İslamcılığa çoğu kez, modern şartla
rın ürettiği ve dinin dinsel mahiyetinden entelek- 
tüelizme ve siyasala doğru bir çeşit sapma olarak 
da yorumlanan bir patoloji yakıştırılmasında da, 
sonuçları üzerinde yeterince düşünülmemiş kastı 
aşan bu tür atıflar vardır. Oysa bir patoloji olarak 
bile algılansa, bu patoloji, bir (batılı, emperyalist 
virüsün saldırılarından mütevellid) enfeksiyona 
karşı sergilenen bir patoloji kadar sağlıkhiığın ve
ya canlılığın ifadesi olarak görülmeye daha yatkın
dır. Başladığından bugüne kadar düşe kalka, bin 
bir türlü varyasyon ortaya koyarak gelmiş olması
nın yine bin bir türlü eleştirisi yapılmalıdır, ancak 
bunun İslam’a dışsal bir şey olduğunu söylemeyi 
gerektiren hiçbir durum olmadığını söylemek şar
tıyla. Müslümanlar ilahi bir düsturu sürekli olarak 
kendilerine rehber edinmiş olabilirler. Bu onların, 
bu ilahi düsturdan her anladıklarını ilahi kılmıyor. 
Tabii ki çoğu kez kendilerinin de farkında olma
dıkları bir takım konjonktürel, ideolojik etkilerin 
altında bu düsturu görmüş ve yorumlamış olabilir
ler. Buna dair güçlü öz-eleştiri geleneği her dönem 
bu tür etkileri ortaya koyabilir. Ancak her bir du
rumda söylediklerinin zanni bir bilgi olduğuna, 
dolayısıyla hiçbir şekilde mutlak bir konumdan 
neşet etmiyor olduğuna dair güçlü bir bilinç onla
rın tarihsel ve toplumsal sorumluluklarıyla ilgili 
sürekli olarak kendilerini uyarmalıdır.

Bütün bunların sonucunda, Ali Bulaç’ın özgün 
dönemselleştirmesine bir katkıda bulunmak gere
kirse, 3. döneminde İslamcılığın siyasalı keşfetmiş 
olmasının onun en önemli vasıflarından birini 
oluşturacağını söyleyebiliriz. “Siyasal”, beşeriliği, 
dünyeviliği ve medeniliği vasıflarıyla dünyada et
kili olmanın sayısız imkanlarını ortaya koyar. Bel
ki de bu dönemselleştirme içinde ikinci döneme 
denk düşen İslamcılığın en olumsuz özelliği Müs- 
lümanın söyledikleriyle İslam’ın kendisini özdeş
leştiren, söylenen ve eylenen her şeyi İslam’ın bir 
yorumundan ziyade İslam’ın kendisine indirgeyen 
bir naifliğe sahip olmasıdır. Kuşkusuz bu naifliğin
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kendisinin ve dinamiklerinin yorumsaması ayrıca 
yapılmalıdır. İnsanlar İslam adına bir dönem ada
let, bir dönem anti-sömürgecilik, bir dönem eşit
lik, bir dönem Allah’ın mutlak hakimiyeti talebiy
le siyasal rejimlerin topyekun değişimini ve bir dö
nem de demokrasi talep ederlerken bu değişik ta
leplerin hepsine de değişmez dinsel sabitelerin 
ağırlığını da yüklemiş oluyor. Bu anlamıyla bağla
mı gereği dünyevi konulara müdahale eden İslam
cılık söylemi yine de kendini özenle dünyevilikten 
ve toplumsallıktan soyutlamaya, kendi sözüne din
sel veya ilahi bir ağırlık yüklemeye özen gösteriyor. 
Böyle olunca da dünyaya ve topluma dair söylenen 
şey, teknik anlamıyla siyasal müzakereye açık ola
mıyor, baştan başa siyasi olan talepler siyasal sü
reçten muafiyet talebiyle, müzakereye, dolayısıyla 
evrime kapalı oluyor.

Bu bakımdan, İslam adına bir “iktidar dili” ge
liştirme arzusunun veya arayışının bir muhalefet 
diline karşıt bir şey olarak alınması da doğru değil
dir. Muhalefet zaten iktidar talebinden başka bir 
şey değildir. Tabi burada muhalefetle kast edilen, 
eziklik, ikincillik ve sürekli yenilmişlik ve bastırıl- 
mışlık duygusu ise, İslam dünyasının önemli bir 
kısmında bu duygunun önemli bir payının olduğu 
bir gerçektir. Bu duygudan türeyen “hınç”ın 
önemli bir siyasal motivasyon olarak bir “iktidar” 
arzusunu sürekli beslediğinde kuşku yoktur. Türk 
İslamcılığında da bir “öz yurdunda garip, öz vata
nında parya” edebiyatının ne kadar etkili olmuş 
olduğunu herkes bilir. Bu edebiyatın beslediği di- 
asporik ruh halinin de yine benzer bir etkiyle bir 
rövanş beklentisini canlı tuttuğu da söylenebilir. 
Ancak bu tür beklentilerin asıl büyük zararı, nere
deyse süreklilik kazanmış bir duruma atfedilen “ge
çicilik” algısının stabilize olmuş hayat pratikleriy
le bir türlü uzlaştırılamayan çelişkisini kalıcılaştır- 
ması. Genellikle bu tür bir uzlaşmazlığa hitap eden 
radikal hareketlerin büyük paradoksu, hiçbir za
man ulaşılamayacak bir hedefin kutsal stratejisi 
adına başlayarak lanetledikleri ve ilga etmek iste
dikleri “mevcut durum” ile çok kolay uzlaşma yo
luna girmeleridir. Hatta bir hareket ne kadar çok 
radikal söylemlere sahip olursa bu tür bir paradok
su daha derinden tecrübe eder. Sonuçları son de
rece travmatik olan bu paradoksun sonucunda in
sanlar son derece keskin “dönüş” görüntülerine sı
radan olarak şahit olurlar. Esasen Protestan funda- 
mentalizminin gerçek-dışı görünen hayallerinin 
daha sonra sekülerizme yol açmış olmasında ben

zer bir paradoksa işaret edilmiştir.
İslam bağlamında da bu paradoks hiçbir zaman 

geri dönülemeyecek bir duruma, tarihsel bir “Zi- 
on”a yönelik nostaljik bir özlem şeklinde tezahür 
eder. Hiçbir zaman geri dönülemeyecek olması, bu 
Zion’un ontolojik konumundan kaynaklanıyor. 
Öyle bir yol yürünmüştür ki artık başa dönülemez. 
İslamcılık, tekrar Müslümanların eski güçlü konu
muna geri dönmeyi siyasal talebinin ilk şartı sayan 
bir yaklaşıma saplanıp kalmaktansa, tabii ki kendi 
reel konumlarından başlayarak güçlenmenin yol
larını aramalı. Doğrusu bir dönem ataların ulaşmış 
olduğu bir siyasal mesafeyi günümüzde siyasete 
atılmanın şartı sayması veya siyasal konum tale
binde bu seviyeyi referans alması kendi reel konu
muyla bağdaşmıyor. Bu bir sorun değil de, siyasal 
eyleminin önünde sürekli bu seviyenin nostaljik 
ifadelerinin varlığı şizofren bir bilinç yarılmasını 
süreklileştirmeye yarıyor. Oysa Müslümanın atala
rının gücünün bugün kendisine kendiliğinden bir 
şey devretmediğini bilmesi ve ama bu terekeye sa
hiplenmesinin tek yolunun kendisinin bu bakiye
ye sahip çıkma performansından başka bir şey ol
madığını da bilmesi gerekiyor, Müslümanın mu
kadder hicretinin, Yahudiliğin aksine her zaman 
geri dönülecek, kendisine vaat edilmiş bir toprağı 
hedeflemiyor olmasının hikmetleri üzerinde dü
şünmek gerekiyor. Bunun bir anlamı, gidilen ye
rin, ulaşılan seviyenin sahiplenilmesi ise diğer bir 
anlamı, başka insanların başka tecrübelerinin ken
dilerine ait olması, herkesin kendi imtihanını 
kendine ait şartlarda, sadece kendisine sorulmuş 
sorular olarak yaşamak durumunda olmasının bi
linmesi gerektiğidir. Bin yıl önceki Müslümanlara 
sorulmuş sorular bize çıkmamış olabilir. Bizim 
kendi şartlarımızda bize hitap eden soruları bulup 
onları cevaplamaya çalışmamız, imtihanımızın ba
şarısının tek şartıdır. Sorularımızdan bazıları tabii 
ki benzer olabilir, ama onların bu imtihandaki ba
şarılarının bize hiçbir müktesep hak oluşturmadı
ğını da kabul etmek gerekiyor. Müslümanlar, bin- 
bir türlü badirelerden geçerek kat etmiş oldukları 
yolları görerek, gerekirse, yenilmiş olduğunu kabul 
ederek, mevcut gücü nispetinde yeni yolculuklara 
ve yeni imtihanlara talip olmak zorundadır. Sahip 
olmadığı dünyevi güç adına karşılıksız çekler kese
rek, sürekli mahcup olma sendromundan, ve tabi 
daha acısı hacizler yemekten, kurtulmakla başla
mak lazım gelir. ■
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g ü n d e lik  h a y a t in  m e t a fiz iğ i 
VE DİL

M U STA FA  TEKİN

İ nsanların ve/ya toplumlann yaşam biçimi ve 
ana yönelişlerinin izlenebileceği en önemli 
alanlardan biri “gündelik yaşam”dır. Günde

lik yaşam Foucoult’un “ponopticon” kavramı et
rafında anlatmaya çalıştığı bir endişe ve bunun 
sonucu olarak yapmacıklıktan uzak bir “sıra- 
dan”lığı içerir. Bu sıradanlık kendisine tarihin 
ötesinden bakışta çıkarılan dikey kesitte metafizi
ğini deşifre eder. Bir başka deyişle, gündelik ya
şam, sıradanlığı içinde tarihsel birikim ve bu ta- 
rihselliğin üzerinde temellendiği paradigmayı hep 
özünde saklar. Fakat diğer yandan sıradanlık, 
gündelik kullanımdaki anlamına vurgu yaptığın
da bu metafiziğini kaybeder. Bu bağlamda günde
lik yaşam, sosyolojik açıdan veriler elde edebil
menin uygun bir laboratuvar ortamı gibi görün
mektedir.

N için gündelik yaşamın somnsallaştınldığı as
lında raıakale boyunca cevabını arayacağımız bir 
soru olmakla birlikte, bunun İslam ve postmo- 
dernlik arasında sosyolojik olarak muğlak bir ala
na tekabüliyeti sebebiyledir. Bir başka deyişle, 
“gündelik yasSam”ın deşifre ettiği metafiziğin açı
ğa çıkarılması oranında İslam ile postmodemite- 
nin dillendirdiği “gündelik yaşam” vurgusunun 
farkı ortaya çıkabilecek, İslami söylemin bu çer
çevede durduğu yeri görmek de imkan dahiline 
girecektir. Burada “gündelik yaşam” aslında iki 
ayrı nokta eksene alarak ele alınmalıdır. İlkin, 
toplumlann olağan seyri içerisinde devam eden 
hayatlarıdır. İkincisi de postmodemliğin öne çı

kardığı ve bu bağlamda içerimlere sahip olan 
gündelik yaşamdır. Bizim makalemiz de “gündelik 
hayat”ı belirli bir dönemde dikey ve analitik ola
rak tahlil ederken, İslami söylem ve dilin aslında 
postmodern bir dile yaklaşıp yaklaşmadığını orta
ya çıkarmaya gayret edecektir. Bir başka deyişle, 
gündelik yaşam İslami söylem ve dilin konumunu 
çözümlemede bize doneler verebilecektir.

Biz öncelikle burada postmodemliğin, özellik
le dinle ilintili ana başlıklarını verdikten sonra, 
konumuzla ilgili gündelik yaşama bakışını kısaca 
anlatarak, ardından İslami söylem ve dili bu bağ
lamda analiz etmeye çalışacağız.

Postmodernizm

Yeni bir dönemsel adlandırma olmaktan çok mo
dernliğin kendisini anlamaya başlaması ya da 
“new modernity” denilebilecek olan postmodem- 
lik, bugün dünyanın geldiği yer ile de ilintili ola
rak bizim ele alacağımız konuyu ilgilendiren ve 
önemle incelenmesi gereken iki ana başlığa sa
hiptir. Bunlardan ilki, postmodernizmin hakikat 
anlayışı, diğeri ise göreliliktir.

1. Postmodern Hakikat: Hakikat (truth) 
kavramının ilk elden çağrıştırdığı şey ortodoksi 
olmalıdır. Ortodoksiyi burada “sabite” olarak 
kavramsallaştırabiliriz. Buna göre hakikat, belirli 
sabiteleri olan ve bunların sübjektif ve dönemsel 
olarak “yorum” un içinde erimediği bir kavram
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dır. Diğer yandan tam da bu nokta ile bağlantılı 
olarak hakikat, yorumdan bağımsızdır. Dolayısıy
la İslam nokta-i nazarından hakikat, şahıslardan 
bağımsız olarak varolan, insanların aslında bütün 
boyutları ile kuşatamayacakları ancak ona ulaş
mak için çaba harcadıkları bir içeriğe sahiptir. Bu 
hakikatin kendisini dayandırdığı Allah ve vahiy, 
Allah ve bu kavramın içerimleri dolayımıyla ha
kikat kavramının ortodoksisi konusunda oldukça 
aydınlatıcıdır.

Postmodemlikte ise hakikat, parçalanarak or- 
todoksisini kaybetmektedir. Daha doğru bir de
yişle, postmodern hakikat çoğullukların içerisin
de kaybolarak öznenin yorumları içine sıkışmak
tadır. Buna göre İslam nokta-i nazarından yorum
dan bağımsız olan hakikat, postmodern perspek
tifle yorum bağımlı ve parçalıdır. Bu ise keşfedil
mesi ve aranması gereken değil, inşa edilmesi ge
reken bir hakikate işaret etmektedir. Dolayısıyla 
hakikat, kendi öznel kalıplarınız içinde kurduğu
nuz bir çatıdır (framework) ve herkesin hakikati 
kendisinedir.

Postmodemliğin kısaca izah edilmeye çalışı
lan hakikat anlayışı bütün sonuçlarına kadar gö
türüldüğünde, şu temel noktaların altının çizil
mesi gerekmektedir. Öncelikle postmodern haki
kat anthropocentric niteliğini tümüyle deşifre et
mektedir. Bu noktaya bir mim koymak ve konu
yu biraz daha açmak faydalı olacaktır. Hakikatin 
insandan bağımsız olması, öncelikle insanın ken
disi üzerine bir hakikat inşa etmesinin önünde 
duran yegane engeldir, Böylece insani imkanlarla 
bir hakikat arayışı gündeme gelmekte ve sübjek
tivitenin önü tıkanmaktadır. Burada belki sorul
ması gereken soru; postmodern bir hakikat kurgu
suna niçin ihtiyaç duyulduğudur? Şunu belirtme
liyiz ki, vahiyden mesafe alan düşünceler hüma- 
niter niteliklerini meşrulaştırabilmek için haki
kati insan üzerinde inşa etmek zorundadırlar. 
Postmodern hakikat bugün gelinen noktada bu
nun en uç noktasını temsil etmektedir.

Bu noktanm bir gerisine gittiğimizde orada da 
modem hakikati bulabileceğiz. Aslında anthro
pocentric olan modem ve postmodern hakikat 
kurgusu bir medeniyet ya da perspektifin görünen 
iki yüzüdür. Modem hakikat bu bağlamda Batı

aklının merkeze alındığı ve “öteki” hakikatlerin 
dönüşümünün zorunlu kılındığı tarihsel bir tecrü
be iken, postmodem hakikat teoride bütün akıl
lan aynı sayan bir postülaya sahiptir. Böylece 
kimse kendi hakikatinin “doğru” olduğu iddiası 
taşıyamaz. Bu ise sonsuz bir görelilik anlamına 
gelmektedir.

2. Postmodern Görelilik: Eşya ile ilgili yargı
larımızda büyük, küçük, güzel, çirkin gibi sıfatları 
kullandığımızda, bunların göreli ifadeler oldukla
rı zaman zaman vurgulanmaktadır ve bu vurgular 
doğrudur. Bu tür değerlendirmeler dışında göreli
liğin postmodemitenin tam kalbinde oturduğunu 
söylemeliyiz. Hakikat/gerçek parçalandığından 
sonsuz sayıda hakikat/gerçek vardır ve herkesin 
doğrusu kendisinedir. Bu bağlamda postmodem 
görelilik, insan hayatına dair ne varsa bunların 
doğruluk iddialarını ortadan kaldırmaktadır. Bir 
başka deyişle, doğruluk ancak sübjektif ve kon- 
jonktürel bir anlam taşır. Böylece vahiy ve kadim 
gelenekler postmodem dünyada “ortak” (objek
tif) bir iddiaya sahip olamazlar.

Burada özellikle görelilik kelimesinin başma 
“postmodem” sıfatını getirmemizin özel bir anla
mı vardır. Zira biz postmodern göreliliği diğer gö
relilikten ayırmaktayız. Aslında postmodem gö
relilik kökenleri bilinen tarihiyle Gorgias’a kadar 
geri götürülebilecek bir içerime sahiptir. Gorgias 
hiçbir şeyi bilemeyeceğimizi, bilsek bile ifade 
edemeyeceğimizi söyler. Böylece sonsuz bir süb
jektivitenin önü açılarak aklın “bağ”ı kopmakta 
ve her şeyi meşmlaştırıcı bir işlev kazanmaktadır.

Kanaatimizce postmodem bir göreliliğin mo
dem insan için bir anlamı da şudur; hiçbir ilkeye 
bağlanmadan, hiçbir ilkenin bağlayıcılığını kabul 
etmeden mevcudun verilerinin belirleyici işlevle
rinin önünü açabilmektedir. Bu çerçevede değer
lendirildiğinde dini argümanların postmodem 
görelilik içinde eriyeceğini söylemek mümkün
dür.

Postmodemizmde teoriler arasında (inter-te- 
ori) bir değerlendirme değil, teori içi (intra-teori) 
değerlendirme bulunmaktadır. Bunun anlamı; 
herhangi bir meta-anlatı ya da dinler arasında 
tercih yapmanın imkanının kalmamasıdır. Diğer
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yandan din ve vahiy gibi kavramlar eski anlam ve 
işlevlerinin dışında bir hüviyet kazanarak iddiala
rından geri çek(tir) ilmektedir.

3. Postmodernizm ve Gündelik Hayat: Post- 
modemizmin gündelik hayatla ilintili olarak vur- 
gulanması gereken ilk yönü üst ve alt kültürler 
arasındaki hiyerarşinin kaldırılmasıdır. Bunu da
ha genişleterek ifade edecek olursak tüm hiyerar
şilerin yerinden edilmesidir. İkinci olarak, yerel- 
liklerin tanınmasıyla birlikte homojenliğin yerini 
heteroj enliğe terk etmesidir. Böylece teoride hiç
bir yerelliğin diğerini dönüştüremediği bir yapıya 
ulaşılmaktadır. Esas bizi ilgilendiren üçüncü bo
yutu ise, meta-anlatı devrinin son bulmasına pa
ralel olarak yaşamın “bugün”ün içine sıkıştırılma
sıdır. Aslında bu postmodemizmin ortaya çıkar
dığı zorunlu bir sonuçtur. Çünkü değerlendirme 
ve seçme kriterini kaybeden postmodemizmin sü
rekli bir değişime ihtiyacı vardır ve bunu ona 
gündelik olan daha kolay sağlayacaktır. Burada 
“değişim” kelimesinin önemli olduğunu belirtme
liyiz. Çünkü hızla değişen dünyanın bu değişimi 
global düzeyde içselleştirmesinin önündeki yega
ne engel ortodoksileri olan dinlerdir. Modern dö
nemde özellikle din ve sosyal değişme ilişkisinin 
tartışma konusu yapılması çerçevesinde dinin bu 
değişimler paralelinde dönüşümünün zorunlu gö
rülmesi, hatırlanması gereken bir noktadır. Post- 
modemlik bu değişimin önünü açacak bir teorik

yapıyı içeriminde saklamaktadır. Bu bağlamda 
postmodemizmin öne çıkardığı gündelik hayat 
metafizikten bağımsızdır. Bir başka deyişle, post- 
modemizm metafiziksel olmayan bir metafiziği 
deşifre etmektedir. Daha kabaca söyleyecek olur
sak, postmodernizm daha günübirlik bir yaşamdır.

Değişim ve günübirlik yaşamın çağrıştırdığı 
iki kavram hız ve tüketim olarak ifade edilebilir. 
Bu, çağdaş toplumlardaki gündelik hayatın içe- 
rimlerinin çok hızlı akışına, diğer yandan reklam 
ve tüketim olgusuna vurgu yapar. Tüketimin de
ğişimi, değişimin imajı zorladığı böyle bir yapıda, 
aslında insanların (kalabalıkların) geçmiş ve ge
lecekle uzun vadeli bağlar kurması söz konusu de
ğildir. Hatta değişim dolayımıyla “dün”ün çabuk 
eskidiği ve “yarın” ile mesafenin uzaması imajina- 
tif olarak bugünün ömrünü uzatmaktadır. Böyle
ce kendi geleceğini üzerinde kuracağı bir geçmişi 
olmayan gündelik insanın, oldukça simülatif ve 
mekanik olacağı açıktır. Belki insan ve toplumla- 
nn ölümü tam da bu noktada geçerli olmaktadır. 
Postmodemin gündelik yaşamı dinlerin ahlaki 
boyutunu içinde eriten “bugün” felsefesine sıkış
mıştır. Bugünün felsefesi ise “yarın”ın bugün fel
sefesi ile herhangi bir bağ taşımayabilir.

İslam, Postmodernizm ve Gündelik Hayat

1980 öncesinde İslam’ın ve diğer meta-anlatıla- 
rın grup içinden konuşan yapıları vardı. 1980
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sonrasının liberalizasyon ve açık modernleşme 
sürecinde bireysellik ve bununla bağlantılı olarak 
gündelik yaşam, İslami söylemler söz konusu ol
duğunda değişimin yönünü tayin eden ana unsur- 
lardan biri olarak dikkat çekmektedir. Meta-an- 
latılar, bilindiği gibi, gündelik yaşamın içinde sa
yılan “beşeri” olanı, çok geniş tuttuğu alan içinde 
önemsizleştirmektedir. Böylece muhayyel bir ge
lecekte ütopik bir kurguya varılmaktadır. Bu bağ
lamda meta-anlatı ile gündelik yaşam arasında bir 
gerilim ortaya çıkmaktadır. Meta-anlatılar içinde 
tasarlanan insandan gündelik hayatın üstüne çı
kan beşerüstülük beklenmektedir. İslam’ın kimi 
zaman meta-anlatı biçimindeki sunumunun ar
dından yakın zamanda elde edilen imkanlarla 
{ekonomik, sosyal vs.), müslümanlarda gündelik 
yaşamın öne çıkması, postmodemlikle bir çakış
mayı imliyor görünmektedir.

Yukarıdan beri anlatılanlar çerçevesinde bazı 
İslami söylem ve tutumları değerlendirmek gere
kirse şunları söylemek mümkündür. Öncelikle 
1980’den sonraki gelenek karşıtı tutumun post
modern bazı içerimlerin yaygınlaşmasına zemin 
hazırladığını belirtmeliyiz. İslam’ın ana metinle
rinin de kendisi içerisinde derin nüfuzu bulunan 
gelenek (tradition) sorgunun değil, reddin konu
su olduğunda (özellikle modem olana yer açmak 
için) ortodoksisi zayıflamış bir dini söylem karşı
mıza çıkmaktadır. Özellikle 1980’den sonra ha
disler (sünnet) üzerinde sürdürülen sahihlik tar
tışması bu ortodoksinin zayıflamasında önemli bir 
rol oynamıştır. Çünkü sünnet, dinin sabitelerinin 
korunması ve geniş bir alana nüfuzunda merkezi 
önemdedir. Diğer yandan gelenek kimi zaman 
dinsel kesafetin artması ya da gerilememesi anla
mında bir direnç noktası oluşturmaktadır.

Fakat konumuzla ilgili olarak esas dikkat çe
kilmesi gereken şey, bilhassa 1980’den sonra bi
reyselliğin giderek gündelik yaşamın içinden 
“haz” üretmesidir. İslami söylemler zaman ilerle
dikçe İslam’ın meta-anlatı biçiminde sunumunun 
yanlışlığırîı görmekle birlikte, sağlıklı bir söylem 
üretememişler, gündelik yaşamları giderek meta
fizik yoğunluğu kaybeder hale gelmiştir. Dün, bu
gün, yarın ile bağların kopması, zamanın birbirin
den bağımsız hale gelmesi postmodern insanın za

hiren “hayır” olan amellerini boşa çıkarmaktadır. 
Çünkü bu, herhangi bir metafiziksel bağ taşıma
dığı için “niyetsiz amel” gibidir.

Postmodemliğin gündelikçi bu yaklaşımının 
Kur’an-ı Kerim’e doğru ilerletilmesi, Sünnetin et
kisinin de zayıflatılmasıyla birlikte “Kitap”, soyut, 
metafiziksiz, mübahlar alanının farz ve haramlar 
aleyhine genişlediği bir konuma gerilemektedir. 
İslami söylemlerin özellikle 1980’den sonra elde 
ettiği imkanlara da paralel olarak giderek pastel 
renkler kazanması, gündelik yaşamın içinden me
tafizik yerine haz çıkarması kanaatimizce dikkat 
çekilmesi gereken en önemli noktadır.

Bu bağlamda İslami söylemler değerlendirildi
ğinde, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere dini me
tinler tam da postmodern bir gözle okunarak ha
kikat kaybedilmekte, göreliliğin kapısı sonuna 
kadar açılmaktadır. Böylece hiçbir ortodoksisi, 
sabitesi olmayan omurgasız bir din ortaya çık
maktadır. Halbuki İslam, tam da hakikatin için
den konuşur ve iddiasını yitirmez. Kur’an tarihin 
içinden verdiği örneklerle temas eder, yüzleşir ve 
iddiasının altını çizer. Dolayısıyla İslami söylem 
ve dilin kuruluşunda Mustafa Aydın’ın “etkinlik 
dili” dediği bu noktayı kaybetmemek gerekmek
tedir. ■
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İSLAMt DÜŞÜNCENİN ÖNÜNÜ KAPATAN
ZİHİNSEL ENGEL(Lİ)LER

SELÇUK K Ü T Ü K

İ slam tarihi boyunca müslümanlar medeniyet 
çatışması manasında üç büyük meydan oku
ma ile karşı karşıya gelmişlerdir :

a) İslam alemine müslümanların hiç alışık ol
madıkları bir düşünüş şekli olan Yunan felsefesi
nin girmesi,

b) Moğol yağması,
c) Sanayi devrimi ile başlayan pozitivist ve 

materyalist dünya görüşü. Sonuncusu, diğerlerin
den derece değil mahiyet itibarı ile farklı olması 
sebebi ile müslümanlan çok daha ciddi düşünme
ye sevk etmektedir. Tarihte bildiğimiz medeniyet
ler hak yahut batıl, ama bir şekilde meşruiyetleri
ni dini temellere dayamak ihtiyacını hissetmişken 
artık karşımızda “tanrıya karşı herhangi bir so
rumluluk” duymayı kabul etmeyen bir zihniyet ve 
dünya görüşü duruyor; biz ise neticede bu anlayış 
ile hesaplaşmak durumundayız.

Kur’an’dan çıkarabildiğimiz kadarı ile, bir gün 
bir şekilde karşı karşıya geleceğimiz bu medeniye
tin birkaç özelliğini hatırlatmak istiyoruz :

a) içtimai hayatta nokta-i istinadı kuvvettir, 
adaletten mahrum kuvvetin neticesi ise tecavüz 
ve zulümdür.

b) İnsanlarını birbirine bağlayan rabıta, men
faat ve menfi milliyetçiliktir.

c) Maksadı, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve 
hacat'i beşeriyeyi tezyid edecek her türlü sahte ih
tiyaçlar üreterek tüketimi arttırmaktır.

d) Hayat düsturu cidal ve çarpışmadır, sömür
menin gereği olarak başkalarını yutmakla beslenir.

e) Bilgi kaynağı olarak vahyi kabul etmez, he-

vesatına kalkan yaptığı aklını kılavuz olarak in
sanların önüne sürer.

Bu sebeplerle batı medeniyeti hakimiyeti eline 
aldığından beri bütün teknolojik cazibesine rağ
men insanlık rahat ve saadet yüzü görememiştir. 
Kur’an medeniyeti ise, kuvvet yerine hakkı kabul 
eder; şahsi yahut milli menfaat yerine fazilet ve rı- 
za-ı İlahiyi tercih eder; hayat düsturu cidal değil 
muavenet ve uhuvvettir; insanları birbirine bağla
yan rabıta dindir; gayesi hevesat-ı nefsaniyenin 
gayrı meşru taleplerine mani olup kemalat-ı insa- 
niyeye sevk etmektir; baki ahiretini fani dünyası
na mukabil az bir karşılıkla satmamaktır.

İslami değerlerden hareket ederek tüm dünya
nın maruz kaldığı maddi/ruhi problemlere orijinal 
bir çözüm getirme çabası her müslümanın zihnini 
bir şekilde meşgul ediyor olmalıdır. Ancak çok sa
mimi ve ciddi gayretler entelektüel seviyede bile 
olsa zihin kirliliği, metotta sapmalar, yanlış bilgi
lenme ve kırılması oldukça güç önyargılar sebebi 
ile Cenab-ı Hakk’ın tasdikini alamadığından ma
alesef netice vermemektedir. Zihinsel olarak 
problemli, doğru düşünemeyen, kendi tarihini ve 
kutsal metinlerini anlamak ve okumak için başka
larının gözlüğünü kullanma hastalığını aşamayan 
insanların gerçekten köklü bir model çıkarabil
mesi mümkün görünmüyor. İnsanlığın içinde bu
lunduğu bir dizi sıkıntıya ve dünyanın nerede ise 
her tarafında cereyan eden acı verici ve insanlık 
ayıbı cinsinden olaylara son vererek hakiki saade
tin yolunu gösterebilmek ancak büyük bir mede
niyetin vazifesi olabilir.
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En Kıymetli Yardım “Hayat Kurtarmak”

Tarihten biliyoruz ki milletler sözü edilen türden 
çıkmazlara girdiklerinde resuller gönderilip vahye 
müstenit doğru yol gösterilmiştir. Resullerin teb
liğlerine baktığımızda ise ilk sıralan Allah’ın isim 
ve sıfatlarının hatırlatılarak nasıl bir ilahın yoluna 
davet ettiklerinin izahı ile ahirete iman, doğruluk, 
adalet gibi prensiplerin aldığını görebiliriz. İnsan
lara yapdabilecek en büyük yardım onlarm hayat
larını kurtarmak olabilir. Bu durumda ebedi bir 
hayatı kurtarmaktan daha kıymetli ve önemli bir 
vazife olamaz, ki peygamberlerin yaptığı tebliğin 
özü de budur. Böylece, sıhhatli bir tebliğin yapıla
bilmesi için sulh ve sükunet ortamının sağlanması 
ya da en azından ehl-i dalaletin evhamını tahrik 
edecek şeylerden kaçınılması gerektiği önemli bir 
prensip olarak karşımıza çıkar. Küfür ehlinin mak
sadı, hakikatin ortaya çıkmasına mani olmak ol
duğu için puslu havayı sever ve kaos oluşturmak 
ister, en saçma düşüncelere bile fikir özgürlüğü ya
lanı ile geniş alan tanır, aynı dükkanda sağlam 
malları gösterip bozuk olanlarını dikkatsiz müşteri
lere satar. Genel geçerliliği olan külli hakikatlerin 
yerine her düşünceyi kendi içinde doğru kabul 
edip hak ve batılı bir anda el çabukluğu ile yer de
ğiştirerek önümüze getiren post modern, relativist, 
pragmatist veya benzeri düşüncelere, bazı cazip 
yönlerine rağmen hiç yüz vermemek gerekir. Her
halde yeni bir resul gelecek olsaydı tebliğinin ilk 
bölümünü tevhid akide
sine, sebeplerin tesiri ol
mayıp bütün işlerin 
kontrolünün Allah’ın 
elinde olduğuna ve dola
yısıyla başarmak için 
başkalarına güvenmek 
veya yaranmak yerine 
Cenab-ı Hakkı razı edip 
kaderin çarklarını kendi 
tarafımıza doğru çevir
meye çalışmamız gerekti
ği hakikatine ayırırdı.
Çünkü “büyük dişli çark
lar” belirli bir yönde 
dönmeye başlayınca kü
çük dişliler mecburen ta
bi olacaklardır.

ZİHİNSEL ENGELLİLER / KÜTÜK 

Değişim Nereden ve Nasıl Başlar ?

Değişim bir şeylerin yanlış gittiğine dair kanaatin 
ağır basmasıyla başlar ve dolayısıyla verilen karar 
zihinsel bir değerlendirmenin bilinçli bir sonucu
dur. Sosyal hayatta topyekün bir değişimin sağla
nabilmesi ancak fertlerin bunu talep etmesi ve ilk 
değişiklikleri kendi şahıslarında başlatarak daha 
dış halkalara örnek olmakla mümkün olabilir. 
Halbuki bizler önce başkalarının kendini değişti
rerek dürüst, adil, ahlaklı vs. olduğunu gördükten 
sonra kendimizi düzeltmeye razı oluyoruz ya da 
birilerinin mucizevi bir şekilde her şeyi tepeden 
inme yöntemlerle halletmesini bekliyoruz.

Oysa böyle mühim bir medeniyet problemi
nin çözümünde herkesin kendi mesuliyetini taşı
ması ve istenilen duruşu gerçekleştirerek artık 
çözümün bir parçası olması gereği, imtihan sırrı
nın ve dünya hayatının anlamı ile doğrudan bağ
lantılıdır. Böyle büyük ve iddialı bir medeniyet 
projesi ile ortaya çıkacak olanların gerekli bedeli 
ödemeye baştan razı olmaları ve ilk tatbikatı 
kendi üzerlerinde yaparak insanlığa sahabeler gi
bi numune-i imtisal olacak gayreti göstermeleri 
gerekir. Bunun için gerekli değişimi, merkezinde 
kendimizin bulunduğu halkalar şeklinde düşün
meli ve bu noktada ilk yardımı siyasetten bekle
memeliyiz. Kaynağını tek tek fertlerin cüzi ihti
yarlarını şuurlu kullanımlarmdan almayan bir 
hareket tabii ki Allah’ın tasdikinden geçmeye

cek ve başarıya dönüş- 
meyecektir. Sarhoş as
kerlerden meydana ge
len bir ordunun başına 
hangi komutanı getirir
seniz getirin savaşı ka
zanmaya imkan yoktur; 
o halde en mühim me
sele askerleri (insanları) 
ayıltmaktır. İslami al
ternatiflerin oluşturul
ma çabalarının iktisadi, 
sosyal vs. bir çok cephe
lerinin olacağı muhak
kaktır, ancak esas prob
lemin zihin, kalp ve iti
katla ilgili olduğu anla
şılıyor.
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Rasyonel Düşünme-Reel Politik-Milli 
Menfaatler

Bilimsel, metafizik, materyalist, gerçekçi vs. dü
şünme tekniklerinin yanı sıra sık sık önümüze sü' 
rülen rasyonellik prensibini dikkatle irdelemek 
gerekiyor. Elinde yeterli miktarda parası bulunan 
iki kişiden birinin bankaya yönelerek zenginliğini 
artırmaya çalışması ile parasının bir kısmını zekat 
olarak ihtiyaç sahiplerine takdim etmesi birbirin
den son derece uzak “rasyonel tavırlardır”. Bu iki 
kişiden her biri diğerinin akıl dışı ve irrasyonel 
davrandığını ileri sürecektir ki, bu da rasyonelli
ğin kendinden menkul esasları olan bir cevher de
ğil, değer bağımlı bir tercih mekanizması olduğu
na işaret eder. Rasyonelliği, “hesap yapan akıl” 
kavramı ile açıklayabiliriz, ancak bu hesapta, mo
dem anlamda Allah’a yer verilmemektedir. Ka
dim zamanların aksine, modern insan güç, kuvvet 
ve planların işletilmesinde kontrolün tamamen 
kendisinde olduğu vehmindedir ve maksada Al
lah’a rağmen ulaşılabileceği itikadı hakimdir. As
lında bu durum, modem insanın kendi dünyası
nı/hayatını dini ve dünyevi olarak iki farklı alana 
ayırmasının doğal bir neticesidir. Maddeci anla
yış, aklı en hakiki mürşit olarak kutsamakla, insa
na verilen bu büyük nimeti suistimal ederek insan 
merkezli bir zihniyeti tesis etmeye çalışmaktadır. 
Halbuki, akıl kendi başına değer üretici bir meka
nizma değildir, ancak kendisine sunulan veriler 
çerçevesinde bir yol gösterici olabilir. Gözün gö
rebilmek için yeterli miktarda ışığa ihtiyacı olma
sı gibi aklın da doğru değerlendirmeler yapabilme
si ve genel-geçerliği olan hakikatlere ulaşabilmesi 
için vahiy bilgisinden beslenmesi şarttır. En yük
sek bakış noktasından (Manzar-ı âlâ) gelen bilgi
ye itibar etmeyen materyalist felsefe, hayatı için
den çıkılmaz bir labirent gibi algılamak durumun
da kalacak ve madde ile tatmin olmayan “özünü” 
ümitsizce aramaya devam edip duracaktır, ama bu 
nafile bir arayıştır, çünkü “kalpler ancak Allah’ı zik
retmekle itminan bulabilir”.

Kant, aydınlanmayı “akıldan başka hiçbir yol 
göstericinin bulunmaması durumuna geçiş” şek
linde tarif ederek herkesin kendi aklının önünü 
açmıştır. Bu manada vahiy bilgisinden bağımsız 
bir akıl (Kur’an da geçen Hz. Musa ve Hızır hadi
sesini hatırlayınız) vasıtasıyla aydınlanma müslü-

manlar için söz konusu olabilir mi? Müslüman, ta
rif gereği akletme fonksiyonunu icra edebilme 
vasfına sahiptir, fakat “akılcı” olmak farklı bir şey 
değil midir ?

Batı kendi doğrularını rasyonellik ve tarafsız 
akli düşünme prensibi altında dayatmaktadır.

Cenab-ı Hakkı hakiki vasıfları ile tanıyan şu
urlu bir müminin dahi günlük işlerinde en azın
dan sadece zihnen bile olsa kendini maddi sebep
lerden arındırıp hesaplarına Allah’ı d^hil ettiğini 
ne kadar iddia edebiliriz? İhtiyar sahibi olsun veya 
olmasın hiçbir maddi faktörün hakiki tesir kuvve
tine malik olmadığı ve fiilleri yaratanın Allah ol
duğu gerçeğinin tevhidin en yüksek bir noktası 
olduğuna istinaden, bize düşen esas vazifenin “em- 
rolunduğumuz üzere dosdoğru gitmek” ve neticesine 
rıza göstermek olduğunu söyleyebiliriz. Nefsimizin 
küçük ilahlık iddiası bizlere gücümüzün yettiği 
şeyleri kendimizin, diğerlerini ise Allah’ın yaptığı 
vehmini telkin ederek kişiyi aciz kalma noktasına 
gelene kadar Allah’ı devre dışı bırakmaya sevk et
mektedir. Hz. Peygamberin “her şeyinizi Allah’tan 
isteyiniz” sözüne mukabil “her şeyi mi?” diye soran 
sahabiye “evet, ayakkabınızın bağını bile!” şeklin
de cevap verdiğini bilmemize rağmen bu durumun 
idrakimize yerleşemediğini kabul etmek zorunda
yız. Mesela, “dua” faktörü çok meraklı olduğumuz 
gerçekçi, reel veya rasyonel düşüncenin neresine 
sığdırılabilir? Allah’ın yapılmasını istediğini yapıp 
takdiri O’ndan beklemek irrasyonellik midir? Ba
şarıya ulaşmak için gayr-i meşru yollara baş vura
bilir miyiz ya da başarmakla mesul tutulmuş mu
yuz? Hz. İsa gibi bir peygambere sağlığında kaç ki
şi tabi olmuştu ve O kendisine gösterilen yolun 
haricinde başka bir şeyler arayışına girmiş miydi ?

İLİM: materyalist düşünce(sizlik), varlığı sa
dece maddeye münhasır kılmakla kalmayıp bu (is- 
patsız) iddiasını bile tesadüf ve gerçekleşmesi ma
tematik açıdan imkansız olasılıklara dayandırması 
hasebi ile tamamen batıl bir itikattır. İnsanları gü
ya akla davet edenlerin akıl dışı ve olamayacak 
ihtimallere bile ilmi hakikatlermiş gibi sarılmala
rı inançsızlığın verdiği samimiyetsizlikten başka 
bir şey olmasa gerektir. Elimizde hem binlerce ışık 
yılı mesafeleri hem de mikro alemi takip edebile
cek cihazlar mevcut iken bazılarının hâlâ Hz. İb
rahim’in yıldızlara bakarak yapabildiği basit ama 
temel çıkarıma ulaşamaması zihinsel olmanın da
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Ötesinde kalp ile ilgili bir rahatsızlığa işaret ediyor. 
O zaman fikren ve ilmen küfre girmenin imkansız 
olduğunu ve ehl-i dalaletin elinde güneşi görme
mek için gözünü kapatmaktan başka bir mazereti 
bulunmadığını bilerek tebliğe başlanmalıdır. Gü' 
neşten gelen beyaz ışığın prizmadan geçtiğinde 
renklere ayrılması gibi Allah’ın isim ve sıfatları
nın bir kısmı da maddi alemde tecelli ettiğinde 
her birinin kendi membaını anlattığı fizik, biyolo- 
ji, kimya vs. gibi ilim dalları meydana gelir. İçin
de bir şekilde hakikat kırıntısı bulunduran bütün 
bilim dallarının teme
linde C. Hakk’ın tabiat
ta ve sosyal olaylarda, iş
leri kendi varlığının bir 
delili olarak hikmetle 
yürütmesi gerçeği vardır.
Dolayısı ile bilgininin 
kaynağı olarak madde
nin kendisinden başka 
başvurulabilecek bir 
merci tanımayan poziti- 
vist-materyalist sözde- 
bilimcilerin vahye müs
tenit bilgiyi görmezlik
ten gelerek hakikate 
ulaşmasına imkan yok
tur. Anlaşılan o ki, esas 
kaybettiğimiz şey bilim 
veya bilgiden ziyade hik
mettir. Bilgi ile hikmeti 
birleştiremeyen ve eser 
ile müessir arasında irti
bat kuramayanlar hiçbir şekilde hakiki medeniye
ti inşa edemeyeceklerdir.

İKTİSAT: Batının kendi tarihi seyri netice
sinde ulaştığı “sermayenin ancak belirli merkez
lerde toplanması ile iktisadi faaliyetlerin büyüye
ceği” inancı “zenginlik yalnız belirli ellerde dolaşan 
bir meta olmasın” ayeti ile ne derece uyum içinde
dir? Başkasının zararına elde edilen kazanç hangi 
iktisat teorisine uyarsa uysun ne kadar meşrudur? 
T.Hobbes’un “insan insanın kurdudur” , Machi- 
avelli’nin “amaçlar araçları meşru kılar” şeklinde 
en veciz ifadesini bulan “dünya hayatı” yorumu 
bir müslüman için ne derece anlaşılır olabilir? Ce
miyet hayatının inanç kardeşliği ve muavenet 
üzerine tesis edilmesini öngören bir algılama tar

zının, Darwinizm’i hem sosyal hayata hem de ikti
sada acımasızca uyarlayarak “güçlü olan piyasada 
kalır” prensibi ile hareket eden bir zihniyetten 
alabileceği hiçbir şeyi olamaz. Sömürüye dayanan 
bu zihniyetle “veren el alan elden üstündür” anlayı
şı telif edilebilir mi? Başkalarının aleyhine de olsa 
daima kâr peşinde koşan ve menfaatini maximize 
etmeye çalışan bir insan tipi ne derece makbul
dür? Tüketim çılgınlığının alıp başını gittiği ve 
olur olmaz her şeyi ihtiyaç diye dayatan batı tarzı 
tüketim alışkanlığına son verip mütevazı bir haya

tı ve kanaat sahibi olmayı 
tercih etmek son derece 
etkili ve isabetli bir cevap 
olabilir. Zenginlik, hiçbir 
şekilde harcayıp bitire
meyeceği kadar çok para
sı olduğu halde gözü doy- 
mamışlık mıdır ? İhtiyaç
larını minimize ederek 
kanaat sahibi olmak fa
kirlik midir?

Bugün karşımızda du
ran batı medeniyetinin 
iktisadi başarısının (!) ar
kasında üç temel unsurun 
olduğunu biliyoruz: 16.yy 
da Güney Amerika yerli
lerinin altın ve gümüş 
madenlerinin Avrupa’ya 
taşınarak sömürülme- 
si(l), ucuz işgücü sağla
mak maksadı ile Afrika 

merkezli köle ticareti(2), iktisadın tüm bileşenle
ri arasına faiz faktörünün sokulması(3). Tamamen 
gayr-ı insani olan ve hiçbir haklı sebebe istinat et
meyen böyle bir modern “dünya hayatı” algılayışı
nın imrenilecek herhangi bir tarafı olamaz. Başta 
Osmanlı olmak üzere, İslam aleminin maddeten 
güçlü olduğu zamanlarda Batı’dakine benzer bir 
maddi kalkınma sürecine girmemelerinin sebebi 
beceriksizlik değil, sahip oldukları değerlerin ve 
alılaki alt yapının yukarıda verilen faktörlerin uy
gulanmasına müsait olmamasıdır. Batı, kendi se
rüvenine meşruiyet zemini kazandırabilmek için 
çeşitli teoriler uydurur ve bunları alternatifsiz ger
çekler olarak bilimsel kılıfına uygun hale getirdik
ten sonra alıcı olmaya dünden meraklı müşterile
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rinin hizmetine sunar. Bunlardan bir tanesi de li- 
neer tarih anlayışıdır; buna göre, ilerlemek iste- 
yen tüm toplumlar kaçınılmaz bir şekilde batının 
geçtiği yolları ve süreçleri izlemek zorundadır.

SOSYAL BİLİMLER: Batı’nın sözde bilimsel 
teorilerin arkasına sığınarak kendi tercihlerini ve 
dünya görüşünü değişmez ve sabit hakikatler gibi 
dayattığını ve ilerlemeci tarih görüşü ile kendi ge
çirdikleri süreçleri izlemeyen medeniyetleri ‘geli
şimini henüz tamamlayamamış’ olarak tanımlama 
cüretini gösterdiğini artık bugün daha açık göre
biliyoruz. Müslümanlar farklı milletleri ortadan 
kaldırılması gereken medeniyetler ya da kaynak
larına el konulacak fırsatlar şeklinde değerlendi
remez; başkaları ile adalet, hukuk ve hürriyetin te
sis edildiği bir ortamda birlikte yaşamanın yolları
nı arar. Cemiyet hayatında fertler için farklı mes
lekler, meşrepler ve özellikler olduğu gibi milletler 
ve medeniyetler arasında da bu ayırımın geçerlili
ğini görür; küresellik namına yerelliği yok etmez; 
her birinin değişik vazifelerinin olduğunu ve bü
yük bir bütünün parçalarını teşkil ettiğini bilir; is
tila, yağma ve soykırıma kalkışmaz.

SİYASETTE İSE: esas olan maalesef tevec- 
cüh-ü nas olduğundan şartlar ne kadar zorlaşa da 
daima Hak’tan yana olmayı tercih edemeyen ve 
Allah’a rağmen iş yapmanın mümkün olmadığını 
anlamayanların ortaya atdmaması gerekir. Hiçbir 
ahlaki değerin kendinden menkul bir doğruluğu 
olamaz ve her şey Allah’ın emir ya da nehy etme
si ile anlam kazanacağından sahte ilahların üret
tikleri değerler tereddütsüz reddedilmelidir. Dün
yayı ve hayatı yanlış kavrayış belirli bir zihniyetin 
ürünü olduğundan ve kendisini iktisat, din, bilim, 
siyaset vs. gibi her meselede tezahür ettirerek bir 
bütün teşkil edeceğinden farklı bir medeniyetten 
diğerine bazı parçalar aktarılamaz, kendi değerle
rimizi muhafaza ederek batılılaşma anlamsız ve 
imkansızdır.

Başta siyasi ve iktisadi olmak üzere toplumsal 
problemlerin çözümlerinde esas saikin, öncelikle 
insanlar arasında hak, adalet, hürriyet ve ahlaki 
değerlerin tesis edilmesi olduğu gözden kaçırılma
malıdır. İman, itikat, fazilet ve temel dini pratik
leri yerine getirme hususunda zaaf gösteren insan
lardan meydana gelen bir topluma dayanarak 
hangi dünya sorununa çözüm önerebiliriz?

DİN: Batı medeniyetinde üstünlüğün kriterle

ri aydın/sermaye grupları/medya ve siyasetçiler ta
rafından belirlenirken bizde üstünlük vesilesi mil
let, nesep, zenginlik gibi faktörlerden tamamen 
bağımsız olan “takva”dır. Hakiki medeniyet ken
disini sanayide değil insanlar arası ilişkilerde gös
terir, medenileşememiş insanların elinde teknolo
ji sömürme aracı ve ölüm makinası haline dönü
şür. Silahlar mütecavizlere karşı savunma için de
ğil masumları öldürmeye hizmet ederken, en geliş
miş iletişim cihazları ve uydularla kapsama alanla
rı genişlerken en yakınlarımızla muhabbet alanı 
daralmakta ve idrak kapsamımız küçülmektedir. 
Ehl-i dalaletin gafleti sebebi ile bize düşmanlığı 
zahir olmakla beraber bizim herhangi bir ayırım 
yapmadan benzer şekilde cephe almamız mümkün 
değildir. Tebliğde birinci derecede belirtilmesi ge
reken husus, müminlerin başkaları ile milli, şahsi 
veya menfaate dayalı sebeplerle din namına çatış
maya giremeyeceğidir. Müslümanın karşı duracağı 
şey, karşısındakinin Cenab-ı hakkın kemal vasıf
larını nefy edici kötü taraflarıdır ve bunlar düzel
tildiğinde ortada çatışmaya medar olacak hiçbir 
problem kalmaz. Bu sebeple bilhassa ehl-i kitapla 
olan ilişkilerimizde ortak noktaların mümkün 
mertebe vurgulanması ve ayette belirtildiği üzere 
“ortak bir kelime” olan tevhid akidesi etrafında 
toplanmaya çalışılmalı, siyasi veya iktisadi menfa
at çatışmalarının buna mani olmasına fırsat veril
memelidir.

Arkasında herhangi menfaat bulunmamasına 
rağmen fikri anlaşmazlıkların genellikle, İslami
yet’in bir tane, İslami düşünme şekillerinin ise 
çok sayıda olabileceği genişliğine sahip olamayışı- 
mızdır. Kendi şahsi tecrübelerimiz, bilgilerimiz, 
temayüllerimiz vs. faktörlerle oluşturduğumuz fik
ri anlayışımızı belirli bir renkle boyadıktan sonra 
bu tek rengi, standart ve alternatifsiz İslamiyet 
olarak dayatamayız. Böyle bir indirgemeci ve tek
leştirici zihniyetin arka planında totaliter ve ras
yonel anlayış mevcuttur ki bu İslamiyet’le hiçbir 
şekilde bağdaşmaz.

Herşeye Baştan mı Başlanmalı?

Eğer topyekün bir kurtuluş ve köklü çözümler arı
yorsak bunların beraberinde getireceği riskleri gö
ze alabilmeli ve önümüze konulan faturayı öde
meye razı olmalıyız. Ucuz ve neticeleri bize do
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kunmayacak çözüm arayışları kendimizi bir şekil
de karşı tarafın saflarında bulmamızla nihayet bu
lacaktır. Tehlikeli ve zor olsa da doğru yöntemler
le hareket etmeyip haklının değil kuvvetlinin ya
nında yer alarak aslanların bıraktığı artıkları top
lamak İslam milletine layık olamaz. Artık, bize 
karşı bir şekilde teknik üstünlük kazanmış batı 
medeniyetine karşı savunmacı(apologetic) tavır
lardan vazgeçmeli, eklektik çözümlerin fayda sağ
lamayacağını görmeliyiz. Özünü kendi temel kay
naklarımızdan almayan fikir ya da kurumların “as
lında İslamiyet’te de var olduğunu sonradan keş
fetme” hastalığından kurtulmalıyız. Ayet ve ha
dislerin bir takım zorlamalarla İslam kelimesinin 
önüne demokrasi, sosyalizm, liberalizm vs. gibi 
kavramları yerleştirerek bir yere varılamayacağı 
artık anlaşılmış olmalıdır. Mesela, bugün bir pey
gamber gönderilmiş olsaydı O’nun ağzından siya
sal İslam, reel politik, milli menfaatler, pragmatizm, 
liberal İslam gibi ifadeleri duyabilir miydik? Acaba 
bu peygamberin ümmetin selameti için sunacağı 
çözümler arasında ‘kişi başına düşen gayri safi mil
li hasılanın artırılması’ türünden kaygılar ilk sıra
yı mı alacaktı? Hümanizmden mi yoksa Allah için 
sevmek ve yine Allah için buğz etmekten mi bah
sederdi? Sahabelerin ilk dönemlerde elde ettikleri 
başarının arkasında maddi unsurlar çok etkili ol
muş mudur ve peygamberlerin en ehemmiyet ver
dikleri mesele bu mudur? Tabii ki söylenmek iste
nen müslümanlann sadece manevi bir medeniyet 
kurmaları ve maddi unsurları tamamen ihmal et
meleri gerektiği değildir, tam aksine sıralamanın 
doğru yapılması gerektiği ve ikinci söylenenin bi
rincinin bir neticesi olabileceğidir.

Ayrıca her batıl meslekte bir şekilde bir haki
kat kırıntısı bulunabileceği gerçeğine gözümüzü 
kapamadan karşı tarafın doğru ve isabetli yönleri
ni sırf İslamiyet’e tarafgirlik gayreti ile karalama 
hatasına düşmemeliyiz. Yapılacak ilk şey, “zalim
lere meyletmeksizin, Rabbimizin yoluna hikmetle 
ve güzel öğütle çağırmak” olmalıdır.

Müslümanlann karşı medeniyetle olan müca
delelerini onların kuralları ile oynayarak kazan
masına imkan yoktur. Zayıf milletlerin doğal kay
naklarına el koyarak, insan emeğini sömürerek, 
tabiata zarar vererek, silah sanayiini faal tutmak 
için bir yerlerde sürekli savaş çıkararak... hile ya
pılan oyunu kazanmak mümkün mü? Aynı oyunu

bizimle beraber Hint ve Çin medeniyetleri de 
kaybetmediler mi ?

Doğrusu, bütün himmetini ve gayretini dünya
yı kazanmak için kullanan ve bu hususta hiçbir 
kural tanımayan fani zevkleri uğruna ebedi haya
tını satmaktan hiç çekinmeyen bir zihniyetle on
ların şartları altında mücadele edilemez.

Netice itibarı ile, kendi kaynaklarımıza ait bil
gi ve tarihi birikimlerimizi yeniden gözden geçir
me teklifi, bir kısım insanlar açısından “Ameri
ka’yı yeniden mi keşfedeceğiz?” suali ile karşılana
caktır. Doğrusu, bugün geldiğimiz nokta artık bizi 
önümüzde duran iki seçenekten birini tercih et
mek zorunda bırakıyor: ya kendi Amerika’mızı 
keşfedeceğiz ya da başkalarının Amerika’sında ha
li hazırda olduğu üzere yaşamaya(çalışmaya) de
vam edeceğiz. Muhtaç olduğumuz kudret ve ener
jinin Allah’a olan itikadımızdan kaynaklanması 
gerektiğini, üstünlük ve kuvvetin hakka tarafgirlik 
olduğunu, dolayısıyla başka medeniyetlere öykü
nerek onlara yetişme sevdası ile yola çıkanların 
hedefe varmalarının imkanı olmadığını kabul et
meliyiz. Bu ifadelerden, idealize edilmiş ve tama
men erdemli insanlardan oluşturulmuş bir toplum 
kurulması gerektiği anlaşılmamalıdır. Homojen ve 
tek tip düşünen insanlar topluluğu yaratma ideali
nin neticede totaliterizme ve baskıya dönüştüğü 
tarihen sabit bir gerçektir. Bu ise, insanlar/millet
ler arasındaki farklılıkları ve yerelliği korumayı, 
globalizm namı altında teknik ve iktisadi güce da
yanarak diğer kültürlerin yok edilmesine karşı dur
mayı gerektirir. İslam aleminde aynı coğrafyada ki
şisel algılayış sebebi ile fıkıh, tasavvuf, kelam, fel
sefe gibi farklı düşünce ekollerinin bir arada varlı
ğını devam ettirebilmesinin yanı sıra farklı coğraf
yalarda yaşayan insanların değişik islami anlayışla
ra sahip olması düşünce renkliliğinin korunması 
noktasındaki hassasiyetini gösterir. Önemli olan 
insana verilen teklif yükünü ağırlaştırmadan, ifrat 
ve tefritten uzak, “vasat ümmet” olma istikametin
de varlığını devam ettirebilecek örnekleri teşkil 
etmektir. Kur’an kıssalarından biliyoruz ki en 
ümitsiz durum çözümün ve Allah’ın yardımının en 
yakın olduğu zamandır, yeter ki biz Cenab-ı hakkı 
razı edecek vaziyeti alalım ve kadere “muvaffaki
yet fetvasını” çıkartalım ve dünyamızı değil ahire- 
timizi kaybetmekten, ölmekten değil Allah naza
rında adam olamamaktan korkalım! ■
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B ir kırılma ve değişim döneminden geçili
yor. Yunanca krisis denilen kavramlaştır- 
ma da böylesi dönüm noktalarını ifade et

mek amacıyla ortaya atılmış bir kavram, hem bir 
bunalımı hem de değişim potansiyelini ifade edi
yor. Kriz dönemleri olarak adlandırılan bu dö
nemler kendilerini en çok oluşan kaotik durumla 
ifade ederler. Şu anda dünyada eskiyen, geriye dü
şen, çekilen ile yenilenen, ruşeym halinde olan, 
gelecek dönemi simgeleyen güçler arasında alttan 
alta bir mücadele yaşanıyor. Bu mücadelenin bir 
ayağını klasik kapitalizm ile post-modern kapita
lizm arasındaki mücadele, diğer ayağını ise post
modern kapitalizmin kendi içindeki mücadele 
oluşturuyor. Ancak yaşanan bu değişim Ameri
ka’yı kutsayanların bize kabul ettirmeye çalıştığı 
gibi Pentagon merkezli değil.

Tam tersine ABD şu anki hali ile yeniye karşı 
eskinin mücadelesini simgeliyor. ABD derin dev
letinin has simgeleri olan petrol ve silah kartelle
rinin Bay Çalı* aracılığıyla iktidara el koyması ile 
Clinton döneminde ABD’yi küresel liderliğe taşı
mayı amaçlayan küresel şirketler de devlet deste
ğinden yoksun kaldılar ve ABD değişimin öncü
lüğü fırsatını kaçırdı. Şu anda ABD geç modern 
bir anlayışla ve ulus devletlerin, ulusçu kimlikle
rin aşınmaya başladığı bir esnada yeniden uluslaş
maya çalışan bir devlet haline geliyor. Oysa daha 
iki yıl önce ABD’ye küreselleşmenin öncüsü, post 
modem değerlerin örnek ülkesi nazarıyla bakılı
yordu.

Soğuk savaş sonrası düşmansız kalan derin

devlet ve onun ana dinamiği olan petrol ve silah 
tekelleri 11 Eylül ile birlikte aradıkları düşmana 
kavuştular ve “dördüncü dünya savaşını” İslâm 
coğrafyasını hedef seçerek başlattılar.

Bütün bunlar olurken biz Müslümanlar eski 
simgelerimize sarılarak bu küresel savaşı püskürte- 
bilmenin çarelerini arıyoruz. İslâm coğrafyası 
Postmodern zamanlar yaşanırken hala 1970’lerin 
üçüncü dünyacı kalıpları ile davranıyor ve dünya
yı bu anlayış ile yorumluyor. Halihazırda İslâmcı- 
lık bir muhafazakarlığa dönüşerek dünyaya kendi
ni kapatmış durumda; bunda ise en büyük etken 
geleneğin anakronik yani zaman dışı direnişi. Ge
lenek hâlâ ortaçağda dünyanın bir tarım toplumu 
ve patrimonyal imparatorluklar zamanında yaşı
yor.

Ancak geleneği tümden yadsıyarak da İslâm’ın 
asli dinamiklerine dayanarak çağdaşlaşabilmesi 
olanaklı değil. İslâm’ın dışarıya yansıyan yüzü ça
ğımızın ahlaki erozyondan kaynaklanan problem
lerine hemdert olacak bir çıkış yolu olarak değil 
de şiddet yüklü bir kollektif öfke olarak yansıyor. 
Şeriat dendiği zaman insanların aklına gelen tek 
şey ise baskı, özellikle de kadınlara yönelik baskı. 
İnsanlar İslâm hukukunun adalet ilkesini, bu gö
rüntülerden bu anlayışlardan -eğer yeterince araş
tırma yapmamışsa- çıkarabilecek durumda değil
ler.

Ben bu yazıda İslamcılığın serüveni ve geldiği 
durum noktasından yola çıkarak İslâm-demokrasi 
ilişkisine giriş mahiyetinde kısaca değinmeyi 
amaçlıyorum.
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Özgüvenden İçe Kapanmaya;
Islâmcılığm Negatif Serüveni

Şu sıralar batıda da bizde de İslamcılığın bittiği ya 
da Islâmcılığm başka bir pozisyona evrilerek bir 
üçüncü kuşak sürecinin yaşandığı söyleniyor. Bu 
söylemler ülkemizin içinde bulunduğu koşullar
dan yola çıkarak belki söylenebilir ama Islâmcılı- 
ğın esas coğrafyasını oluşturan arap ülkelerinde, 
Asya Müslümanları arasında tüm diriliği ve ihti- 
şamı ile mevcudiyetini koruduğu söylenebilir. 
Islâmcılığm bizdeki serüveni ve iyi niyetli bir yak
laşımla İslâmcılığın bir tür müslürmn demokratlığa 
evrildiği yolundaki görüş üçüncü kuşak olarak 
lanse edilenin sisteme teslim olmak anlamına gel
diğini söylemiyor. Öyle ki en son Ahmet Hakan 
Coşkunun Sabah gazetesinde yayınlanan görüşle
ri tam bir ricat ve küresel 28 şubatçılara da zafer 
şarkıları söyletecek denli anlayışlar içeriyordu. 
Tüm bu tartışmalar İslâm ve demokrasi ilişkileri
nin bizde hayli yanlış bir zeminde tartışıldığını or
taya koyuyor. Bizde nedense doğru başlayan bir 
tartışma bir anda mecrasından saparak sistemin 
beka sorununa eklemlenip îslâmın Protestanlaşma- 
sı projeksiyonu ile buluşuyor.

İslâm anlayışımızın bir çağdaşlaşma proble
miyle yüzyüze olduğu gelenekçiler dışında açık fi
kirli herkesçe malum, ancak bunu alıp da laik sis
tem ile bir arada yaşamak gibi anlamsız bir mecra
ya çekmek tartışmayı, iyi niyetli çabaları heba et
mekten başka bir işe yaramaz. İslâm’a ilişkin yo
rumlamalarımızın elbette demokratikleşmesi, 
İslâmi değerler ile teçhiz edilmiş bir siyasal siste
min özgürlükçü bir yönelim içinde olması gerekti
ği genel bir kabul. Ancak bu demokrasinin illâ ki 
batılı demokrasiyi birebir örnek alması beklen
mez. Çünkü farklı bilgi anlayışları üretmiş bu iki 
sistem, zihniyet duruşları ve ontolojik vurgulan 
bakımından kökten farklılığa sahipler. Nasıl öz
gürlükçü müslüman aydınlar modernleşme deni
lirken bundan kastedilen çağın ruhunu yakala
mak, çağın sorunlarına çağın ruhu ile uyumlu ola
bilecek yanıtlar vermeyi anlıyorlarsa. Ve bu ek
sende batı modernliğinin mutlak olmadığını ve 
bu bağlamda İslâmm’da kendine özgü bir modern
lik biçimi üretebileceğini belirtiyorlar. Dolaysıyla 
İslâmi modernlik müslümanlarm dinlerinin asli 
dinamiklerinin üzerine inşaa edilen farklı bir mo
dernlik olacaktır. Bugün İslâmcılık ile geleneğin

evliliğinden doğan kötü örnekler İslâm dünyasını 
gerçekten de çağın dışına itmişse de, bunun şu an 
için kalıcı ama gelecek için arızi bir durum oldu
ğu söylenebilir.

İslâm coğrafyası 18. yüzyılın sonlarında mo
dem batı ile karşılaşıp onlar tarafından yenilgiye 
uğratıldığında bunu ciddiye alıp kendine sorular 
sormaya, nasıl yapıp da bu kötü durumdan çıkabi
leceğine kafa yormaya başladı. Önceleri asli dina
miklere yönelik olarak başlayan bu sorgulama asıl 
kaynağa yani Kur’an’a yöneldi. Ve son derece 
komplekssiz bir duruş ile batının üstünlüğünün ar
dında yatan asli dinamikleri ve bu dinamiklerin 
nasıl olup da İslâm dünyasına aktarılabileceğini 
tartıştılar. Bunu yaparken akıllarından asla teslim 
olmuşluk, rakibine benzemek fikri geçmiyordu. 
İlk dönem İslâmcılık için tartışma ekseni fıkıh de
ğil kelamdı, onlar işe kelamla başlamanın kelam 
düzeyinde batı felsefesinin meydan okumalarına 
cevap vermenin, diğer yandan da zamanın eskitti
ği kelâmi görüşlerin ve okulların oluşturduğu an
layışın yenilenmesi ile İslâm dünyasının içinde 
bulunduğu gerilememenin durdurularak, İslâm 
dünyasının yeniden üstünlüğü geçirebileceğine 
inanıyorlardı. El attıkları ikinci alan ise siyasetti, 
çünkü yaşanılan gerilemenin bir sorumlusunun 
gelenek ise İkincisinin de yozlaşmış siyasal elit ol
duğunu, bu nedenle de siyasal sistemin değişerek 
halkın yönetime katılabileceği bir meşruti sistem 
arayışı içindeydiler.

Ancak bu entellektüel hareket halkla buluşa
madı; böylece geleneksel ulemanın kendileri için 
bir tehdit olduğunu düşündükleri İslâmcı ulemayı 
alt etmeleri kolay oldu. Hiç kuşkusuz siyasal sis
tem de bu durumu destekliyordu, çünkü demokra
tik bir yönetim modeli öngören bu aydın kitle si
yasal sistem için de bir tehditti. Bu tartışmalar ar
dında derin izler bıraktı ve ikinci dönem İslâmcı 
hareketler içinde hem referans, hem de çıkarıla
cak bir ders oldular. Ancak ikinci dünya savaşını 
izleyen yıllara dek ikinci kuşak İslâmcı hareketle
rin gündemi farklıydı. Onlar için batı artık mutlak 
düşman, modernleşme de dinlerinin kaybedilmesi 
demekti. Bu dönemde ağır basan unsur siyaset ol
du, çünkü artık asıl gündem İslâm dünyasının bir
liğini sağlayacak bir siyasal gövde sorunuydu. Os- 
manlmm yenilgisi ve bunun sonucunda İslâm’ın 
siyasal birliğinin simgesi olan halifenin ortadan 
kalkması, siyasal gövde meselesini birincil plana
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çıkartmıştı. Ayrıca yaşanan işgal ve sömürgeleşme 
deneyi de müslümanlar için modernleşmenin din
lerinden taviz vermeden gerçekleştiremeyecekleri 
bir olgu olarak algılanmasına yol açıyordu. 
Sömürge sonrası başa geçen yöneticile
rin ihaneti ve baskıcı tavırları da al 
gı değişiminde büyük etkendi.
Sömürgeciliğe karşı verilen mü
cadelenin öncülüğünü gelenek 
ulemasının yapmış olması-da 
ikinci kuşak İslamcılığın mu
hafazakar bir algı içinde ol
masında çok büyük bir paya 
sahipti. İsrail karşısında ya
şanılan yenilgi ve milliyetçi 
rüzgarların dinip, bu tür yö
netimlerin başarısızlıkları ve 
yozlaşması İslamcı hareketleri 
bütünü ile yeraltına itti ve bu tü 
müyle muhalif, muhafazakar, çatış
macı militan bir dil ve militer örgüt 
lenmelerin oluşmasına yol açtı.

Böylece islâmi hareket kendi öz kaynakların
dan geliştirdiği pozitif bir dil ve siyasal program 
oluşturamadı. İran devrimi sonrası ise İslâm kap
samlı bir değişim ve ilk kez bir iktidar tecrübesi 
yaşama fırsatını ele geçirdi ise de, Irak’la yaşanan 
savaş koşulları muhafazakarların iktidara el koya
rak muhalefeti susturmasına yol açtı. Böylece de
mokratik bir islami yönetim modeli tecrübesi da
ha çiçeklenemeden boğuldu. Peki bu durumun 
nedeni ne? Tek sorumlu gelenek mi? Geleneği bu 
denli içe dönük, korumayı herşeyden önce görme
ye sevk eden saikler neler?

Kimliğin Kıvrılan Yeri: 
Sömürgecilik ve Muhafazakarlık

İslamcılığın üretmiş olduğu üçüncü dünyacılığı ir
deleyen Amin Maalouf bunun arkaplanında sö
mürgeciliği, İslâmi modernliğin daha ilk deneyi
minde batılı sömürgeciliğin bunu yıkmasını görü
yor. Ve Hizbullahları, Hamasları ortaya çıkartıp 
büyüten verimli toprakların neler olduğunu şöyle 
anlatıyor.

“Kaç kuşaktan beridir, varlıklarındaki her adıma 
bir teslimiyet ve kendini inkar duygusunun eşlik ettiği 
Batılı olmayan çeşitli halkların nasıl bir duygu yaşamış 
olabilecek pekala hayal edilebilir. Bütün bilgi ve bece

rilerinin miyadını doldurmuş olduğunu; ürettikleri 
herşeyin Batının ürettikleriyle kıyaslanınca değersiz 
kaldığını, gelenkesel tıbba bağlılığının batıl inanaçtan 

kaynaklandığını; askeri değerlerinin uzak bir 
anıdan başka bir şey olmadığını; saygı 

duymayı öğrendikleri büyük adamların 
büyük şairlerin, bilginlerin, askerle

rin, azizlerin, seyyahların dünya
nın gözünde hiç bir değeri olma
dığını, dinlerinin barbarlıkla 
suçlandığını; kendi dilleri artık 
sadece bir avuç uzman tarafın
dan incelenirken, ayakta kal
mak çalışmak ve imaniiğın ge
ri kalanıyla bir bağlantıları ol
masını istiyorlarsa, başkalannın 

dillerini öğrenmek zorunda kal
dıklarını kabul etmeleri gerekti on

ların... Evet hayattaki her adımda 
bir hayal kırıklığı, umutsuzluk, aşağı

lanma yaşıyorsunuz, insanın kişiliği bü
tün bunlardan nasıl nasıl olur da örselenmeden 

çıkabilir? Kimliğinin tehdit altında olduğunu insan na
sıl hissetmez? Nasıl, başkalarına ait, başkaları tara
fından konmuş kurallara dayanan bir dünya da, ken
disinin bir öksüz, bir yabancı, bir asalak ya da parya 
gibi olduğu bir dünyada yaşadığı hissine kapılmaz? Ki
milerinin her şeyini kaybettiği, artık kaybedecek hiç bir 
şeyi kalmadığı duygusuyla tıpkı samson ^bi binanın, 
kendilerinin ve düşmanlarının üzerine yıkılmasını - 
Tannm- dileyecek hale gelmesi nasıl önlenebilir?”  ̂

Batıda insanlar ise, az çok istikrarlı bir demok
rasi, görece refah altında, en özgürlükçü, en insan
cıl fikirleri geliştiredursun; İslâm coğrafyasında in
sanlar bir kaç katlı bir baskıyı yaşadılar. Diğer 
üçücü dünya ülkeleri çoklukla sadece sömüregeci- 
lik ve onun olumsuz etkileşimleri ile kendi dikta 
rejimlerinin baskısını yaşadılar. İslâm coğrafyasın
da ise insanlar bunların yanında bir de dinlerin
den dolayı baskı altında tutuldular. Bu koşullar al
tında hoş görülü, dışa dönük ve pozitif söylemleri 
olan bier siyasal program geliştirebilmeleri ve söy
lemlerinde de bunu yansıtmaları kuşku yok ki çok 
zor olacaktı. Hamas ya da Hizbullah’ın bir Zapa- 
tistalar olmasına imkan tanımadı. Dahası Zapatis- 
talar Maya kültürü ile kendilerini yeniden üretir
lerken batı tarafından olumlandı, batıdaki muha
lif hareketler tarafından hatta medya tarafından 
teşvik edildiler. Marcos entelektüel derinliğinden
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dolayı bu yüzyılın Che’si oldu. Hamas ya da Hiz
bullah ise fanatik manyaklar çetesi olarak görüldü; 
dahası islami olmaları bunları daha tehlikeli kılı
yordu. Fadlallah’ın yahut Şeyh Yasin’in nezdinde 
bir bilge görülmedi, medya bu insanlardaki ente
lektüel derinliği keşfe çıkmadı. Onlardan eli kan
lı bir fanatik portresi üretildi. Çünkü Zapatsitalar 
ne eski düşmandı, ne de batı için bir tehdit bir ta
kip medeniyetti. Dahası Zapatistalara verilen des
tekle batı İspanyol sömürgecilerin cinayetinden 
doğan kötü geçmişi vicdanlarında aklama olana
ğına kavuştular. İslâm için bu teşviklerin hiç biri 
söz konusu olmadığı gibi üstüne bir de bilinçli bir 
görünmezlik ve olumsuz imaj halesi eklendi. Yine 
Maalof a başvurursak, “Bizimki de dahil her devirde 
gözlemlenebilecek bir tutum. Müslüman toplumu 
kendini güvende hissettiği her defasında açık olmayı 
başarmıştır. Böyle zamanlarda ortaya çıkan İslâm gö
rüntüsünün bugünün karikatürleriyle hiç bir benzerli
ği yoktur. Eski görüntünün îslâm’m başlangıçtaki 
esas ruhunu daha iyi yansıttığını söylemeye çalışmıyo
rum ama sadece, bu dinin de öteki dinler gibi, tıpkı 
öteki doktrinler gibi her dönemde zamanın ve mekanın 
damgasını taşıdığını söylemek istiyorum. Kedilerinden 
emin olan toplumlar yansımalarını güven verici, hu
zur dolu, açık bir dinde bulurlar; güvensiz toplumlar 
ise korkak, bağnaz ve çatıkkaşh bir dinde. Dinamik 
toplumlar, yenilikçi, yaratıcı bir İslâm’da yansırlar; 
oldukları yerde kalan toplumlar durağan, en küçük bir 
değişime bile isyan eden bir İslâm’da yansırlar. Ama 
"iyi” ve “kötü” din arasındaki sonuçta basite indirge
yici bu karşıtlıklardan biraz uzaklaşıp daha belirgin ta
nımlara girelim. Toplumlann dinler üzerindeki etkisi
ni dile getirirken sözgelimi, üçüncü dünya müslüman- 
lannın batıya şiddetle hınç duymalarının sadece ken
dilerinin Müslüman, Baa’nın Hıristiyan olmasından 
değil, aynı zamanda onlar yoksul, baskı altında, kü
çümsenmişken, Baa’nın zengin ve güçlü olmasından 
ileri geldiğini düşünüyorum... Bugünün militan 
Islâmcı hareketlerine bakarken, gerek söylemlerinde 
gerekse yöntemlerinde altmışh yıllardaki üçüncü dün
yacılığın etkilerini kolayca keşfediyorum; bu arada, 
İslâm tarihini araştırsam da bu hareketlerin açıkçası 
atası olabilecek hiç bir şey bulamıyorum. Bu hareket
ler saf Müslümanlık tarihinin saf bir ürünü değil, bi
zim çağımızın, çağımızın gerginliklerinin, çarpıklıkla
rının ̂ uygulamlarının, umutsuzluklarının ürünü
dür. .. Araplar, Yahudiler ya da Türkler için modern
leşme, sürekli olarak kendilerinden bir parçanın terk

edilmesi anlamına geldi. Zaman zaman coşkuyla kar
şılandığında bile, hiç bir zaman belli bir burukluk ol
madan, bir aşağılanma ve inkar duygusu olmadan ya
şanmadı. Sindirilmenin tehlikelerini acıyla sorgulama
dan. Derin bir kimlik bunalımına düşmeden.”  ̂
İslâm’ın modem yüzyıl tarihi acılarla yoğrulmuş 
bir çağ oldu. Bu denedenle İslamcılık bu acıların, 
bu yaraların sonucu doğdu. Dahası demokrasi bu 
coğrafyada her zaman bizzat batı atarafından en
gellendi, despotik rejimler onların himaye ve 
himmetleri ile kendi halklarını ezdiler. Evet batı
nın yaşananlardaki payı asla inkar edilemez ama 
tüm suçu batıya yıkmak, dış koşullara bağlamak 
da çok kolay bir şey. Gerçek şu ki, akıl bu coğraf
yada uzun bir zaman önce izne çıktı ve fanatizm 
çiçeklenmek, filizlenmek için verimli topraklara 
sahip oldu. Bu coğrafyada halihazırda İslâmi bir 
modernleşmeye açık olabilecek yapıya sahip iki 
ülke var; birisi İran, diğeri ise Osmanlı bakiyesi 
olan Türkiye. Çünkü iyi ya da kötü biçimsel de ol
sa demokrasi konusunda belli tecrübeler yaşayan 
bu iki ülke oldu. Muhalefetin kanlı bir biçimde 
ezilmediği bu iki ülke eğer rahat bırakılırsa -ki em- 
peryal güçlerin yani batının buna pek niyetli ol
madığı ortada, dolaysıyla batıya rağmen-bu iki ül
ke batı dışı modernliğin bu coğrafyadaki iyi ör
nekleri olarak bu coğrafyanın kendi ayakları üze
rinde özgür bir gelecek inşaa etmesine öncülük 
edebilirler. Buraya kadar Türkiye ve İran dışında
ki İslâmcılığın serüvenini ve bu coğrafyadaki de
mokrasi deneyiminin gelişimini engelleyen unsur
ları ele almaya çalıştım. Bu tarih bir yanıyla bizim 
de tarihimiz ama bizi biz kılan şeyler başka süreç
lerin ürünü olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bun
dan sonraki yazımda İslâm, Modernleşme ve De- 
mokarsi üçlüsünün Milli Görüş ve AKP özelinde 
bizdeki serüvenine göz atıp, sonra da Türkiye’de 
İslâmi bir modernleşme ve demokrasinin oluşu
muna dair önerilerimi orataya koyacağım. Zehirli 
Sarmaşık da bu hikayeden sonra anlatılacak bir 
başka hikaye. Biraz sabır. ■

Dipnotlar

(*) Bush kelimesi Türkçe ‘Çalı’ demektir.
(1) Amin Maalouf, 2000: Ölümcül Kimlikler, Çeviren: Ay

sel Bora, Yapı Kredi Yayınları 2 Baskı Temmuz 2000 
S f.64

(2) Age, sf. 56-62
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d e n e y e b il ir  m isin iz?

H A SA N A Lİ YILDIRIM

Henüz 20'lerini süren bir deli- 
kanlının dedelik iddiasında 
bulunmasını nasıl karşılarsı- 

nız? Ya henüz kısmet bekleyen bir ta
zenin kendisine nine gibi davranılma- 
sını beklemesine ne demeli?

İyi de aynı şey, bu yaşlardaki biri
nin, kalkıp da deneme yazmaya sıvan
dığında da geçerli olduğu halde, ne di
ye sanki ortada toplumsal bir uylaşım 
varmış gibi hareket edilmekte? Şu ün
lü hoşgörü olgusuyla mı açıklayacağız 
bu olguyu yoksa işin içinde iş mi ara
yacağız? Ben bu yazıda,, işin içindeki işi 
sorgulamayı deneyeceğim. “Bir gencin 
dedelik veya ninelik iddiasında bulun
masıyla deneme yazması arasında ne 
gibi bir ilgi var?” diyebileceklerdense- 
niz, baştan söyleyeyim, bu yazı size ses
lenmiyor.

Baştan bir başka tespiti daha belir
teyim: Sorunun asıl sorgu boyutu bir 
gencin, deneme yazarlığına soyunma- 
smda değil, bir delikanlının heveskâr
lığında hikmet gören düşünce ve ede
biyat dünyamızda. Ne ki burası konu 
dışı.

İlkin size bir sır ifşa etmek zorunda- 
ymı: Ülkemizin en kendine özgü tuhaf- 
lıklarmdan biri de bir gencin yazarlığa 
başlama serüveni olsa gerek. Üstelik ne 
ilgisi varsa, sağa-sola göre de değişmek
te başlama türü ve biçimi. Örneğin ya
zar adayı sol yönetimindeki bir yayın 
organmda yazdıklarını yayımlatma ni
yetlisiyse, tüm birikimini sergilemek 
için önüne sürülen seçeneğin bir film 
üzerine yazmak olduğunu bilir miydi

niz? Peki yayın organında sol hakimi
yeti yoksa başlangıç yazısının türü ne 
olur dersiniz? Kitap tanıtımı.

Deneme cenneti
Bu örnekten çıkarılabilecek yegâ

ne sonuç, sağcıların ve İslâmcılar’ın 
kitaba ne kadar önem verdikleri değil 
yalnızca; buram buram reklâm kokan 
kitap tanıtımı üzerinden genç adamın 
sokulduğu cendere: Mehmet Barlas 
adının yağdanlık sıfatıyla özdeşleşme
sini kırmak. Çok sık kullanıla kullanı
la iyice cılkı çıkan yağın kokusu, böy
lelikle o gencin tüm yazı hayatına çık- 
mamacasına siner.

Bizim derdimiz ikinci adım. Aynı 
genç, biraz palazlanınca, boyuna poşu
na bakmadan hemen yağdanlıktan 
kurtulmaya çabalar ve birikimini yan
sıtacağı denemeler yazmaya soyunur 
yağdanlıknamelerin ardından.

İş, bundan da acı.
“Deneme, denemek fiilinden uzak 

durarak düşünülebilir mi, ben düşüne
miyorum. Bir “konu”yu deniyorum ta
bii. Öte yandan, o konuyu bu “dil” ile, 
bu dile yataklık eden şu “üslûp”la de
niyorum.” Türkiye’de adını denemey
le özdeşleştirmiş yazarlardan birinin, 
Enis Batur’un, 1985 yılında Deneme 
başlıklı yazısmda söylediği bu iki cüm
lenin hangisine ne oranda katıldığı
nız, aslında ülkemizde bu türe ilişkin 
görüş ve ürünlerle ne düzeyde ilişkiye 
girebildiğinizle çok yakından ilgili.

Konunun çevresinde şöyle bir do
lanmaya ne dersiniz?

Yanılmanın zıddı olmayan deneme 
Bir kavramı kökten kavrayabilmenin 
şartlarından biri de zıddını tanıyabil
mek. Türkiye’de deneme yazdığını sa
vunan, dahası, adını denemeciye çıka
ranlara denemenin zıddını sorduğu
nuzda alacağınız karşılıkların iç tutar
sızlıklarını ve çelişkilerini düşleyemez- 
siniz bile. Yine itiraf edeyim, şahsen 
benim düşgücüm de hayli yetersiz kal
mıştı bu durumda. Peki nereden mi bi
liyorum işin söylediğimden farksız ol
madığını? Yaşayanların birçoğuna biz
zat sordum da oradan biliyorum.

Demem o ki bizde deneme yalnız
ca yanlış uygulanmamakta, çarpık da 
anlaşılmakta. Deneme bizde daha çok 
gerçekleri kendince gözler önüne sür
me ortamı yerine kendini gösterme 
aracı düzeyine indirgenmekte; böyle
likle de bir yanıltma aracı (ve ortamı) 
olarak kullanılmakta. Halbuki dene
me, deneneni gözler önüne sererken 
deneyeni göstermeyen bir tür.

Öyleyse ne deneme? Değilleri öne 
alma, bu arada, biraz da olmayana er- 
gi’nin izini sürmeyi deneme zorunda
yız.

Yaygın kabulün tersine deneme, 
herhangi bir şeyi başkasının gözü 
önünde denemez; o yüzden de yanılt
ma kapısınm yakınına bile yaklaşmaz. 
Tersine, yanıltmadığında adının hak
kının gereğini yerine getirmiş olur. 
Düşünce tutarlılığının vazgeçilmez 
şartı durumundaki sav bütünlüğü ile 
bir edebiyat türü olarak sohbetin 
symbiosis’i... Bu ortakyaşarlık’ta 
önemli olansa dengeleme. Birinin 
hakkı ötekine geçtiğinde ortaya çıkan 
yapıya denemeden başka bir ad ver
mek zorunluluğundayız. İşte belki de 
bu yüzden Batı’da bile deneme türün
de ürün verenlerin sayısı az ve onların 
arasından da işi hakkıyla yapanları 
cımbızla ayıklamak durumundayız. 
Demek ki bir konudaki görüşlerini bir 
araya getirerek kanılarını denetlemek 
değil denemenin amacı; okuyana ken-
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dini denetletme ve denetmenin önü
nü açma... Bir başka türlü söyleyecek 
olursak, bir adım sonra sav’̂  tırmandı
rılacak yapının, bu son evreden az ön
ce kendisini denetletmesi...

Bütünüyle bütünleşmemiş bütünlük 
Demek ki deneme, ilk anlamıyla, yani 
henüz thesius {= bir bölgedeki en yük
sek tepeye çıkıp tüm çevreyi çepeçev
re görmek) düzeyine çıkmamış, ne ki 
çıkmak üzere olunan tırmanışın ilk el
de tutulmuş notları karşılığında kulla
nıldığında da, tarih içinde evrildiği, 
gözlemlenmiş ve deneyimlenmiş dü
şüncenin felsefi değil edebi ifadelendi- 
rilmesi anlamıyla karşılandığında da 
durum değişmiyor: Son biçimine ka
vuşmamış (belki de hiç kavuşmaya
cak) taslak halinde yazı değil de, aynı 
yazının sondan bir önceki hali... Öy
leyse deneme başlıklı her yazı, aynı za
manda son halini de vadeden bir yapı
da olma zorunluluğunda.

Bu evrede gözden ırak tutulmama
sı zorunlu başka bir nokta da şu: Tam 
kuşatılamayan, o yüzden de bütünüyle 
fethedilemeyen tepenin eteklerinde 
değil, zirvesine birkaç adım kala, zir
veye özgü sislerin arasından görüne
nin bütünlüklü diüendirilmesi... O 
yüzden de yalnızca dağcı olmayı değil, 
aynı zamanda gözcü olmayı da gerek
tirmekte. (Buradaki gözcülük, gözetle
mekle karıştırılmamakla yetinilmeme- 
li, aynı zamanda güzel’in gö̂ ıel’den gel
diği de anımsanmalı.) Doğduğu sis or
tamından taşıdığı netsizlik, bulanıklığa 
olanak tanımadığı gibi, sığlığa da asla 
pabuç bırakmaz.

İşin can alıcı noktası da bu evre
den sonra başlıyor asıl. Deneme, kim
selerin tırmanamadığı zirvelerin man
zaralarını aktarmak (da) değil o yüz
den; daha önceleri kimselerin görme
diği manzarayı can alıcı bir tarzda dile 
getirebilmek. Bir edebiyat türü anla
mında sohbetten farkı da burada: 
“Buymn, buradan bakınız!” yerine, 
“Buyrun, böyle buradan §öyk bakınız!”'

O yüzden denemenin annesi yara
tı, sütannesi hikmet...

O yüzden acaba’sız deneme olmaz.
Aynı gerekçeyle, tutarlı önerme 

kurallarına uygunlukla birlikte, ucu 
tutulabilir imge iplerine de gereksin
mekte deneme. Bilinen denizlerde bo
şa kürek çekme değil, bilinmeyen en
ginlerde siren’lerle cebelleşme. Etkisi 
de bu evrede ortaya çıkar denemenin: 
intellect’in pençesinde damıtılanın, 
hikmet’in avucunda büyüyenle çiftleş
mesi... Denemede kıvam bu.

Ben denedim oldu!
Deneme, kimseye yanılma hakkını ta
nımaz. Peki ne tür haklarla ilişkiye gi
rer bir yazarla? Bir adım sonrası kuram 
başlığı altında değerlendirilebilecek 
bir tutarlılığa sahip, buna karşın, ba
rındırdığı görüşlerin yeniliğinden ve 
sıcaklığından dolayı aydın kamuoyuna 
vakit kaybetmeden açımlanan görüş
lerin, bu duruma özgü son adıma değin 
işlenmemişliğini barındıran, (Dikkat! 
Derme çatmalık değil sözü edilen.) ne 
ki bilimsel soğukluk yerine felsefi tu
tarlılığı öncelediği için önermeleri 
yerli yerine oturmuşluğu edebiyat ta
dına taşıyabilen metinler... Deneme 
bu: teğellenmiş elbise değil, son pro
vaya hazır kıyafet.

Bizim denemecilerimizin çuvalla- 
masının veya çuvala sığmamasının 
nedenlerinden biri de denemenin ge
rektirdiği sıcaklığı, meramı sıcağı sıca
ğına günyüzüne çıkarma sanmaları. 
Halbuki deneme, sıcaklığını demlen
dikçe koruyan bir içerik. Formatı gere
ği özgürlüğü kısıtlayan, bıma karşın 
özgünlüğe kapı aralayan bir tür. O yüz
den de deneme, ‘deneme’ye olanak ta
nımadığı gibi deneyselliğe de pek şans 
tanınmaz. Denemede asıl maharet, 
‘dil’de başlayıp biten (ve ona eklemle- 
nene) bir kıvamda görüş serdederken, 
aynı zamanda bilime özgü ifadenin 
kepkesinliği veya felsefecil keskinliği 
hedeflemeden, buna karşın içtutarlı- 
lıktan taviz vermeden kotarılan me
tinlerde ortaya çıkabilmekte.

Bu açıdan bakıldığında, ülkemizde 
eline kalem tutuşturulanların baskın 
çoğunluğunun, özellikle de gençlerin,

bu adla yaptıklarına ne demeli? Yersiz 
olmadığı gibi kolay karşılanacak bir 
soru da değil bu? Öyle ya, hangi yayın 
organını elinize alırsanız alın, oradaki 
yazıların önemli bir çoğunluğunun de
neme adıyla yayımlandığını ve bu yak
laşımın uygulamadan gelen bir tür 
meşruiyet kazandığını görürsünüz. İşin 
daha şaşırtıcı yanı, yakın bir geçmişe 
değin bu tür yazılar için kullanılan sı
fat makale iken, geçen zaman zarfında 
ülkemiz aydını bu türü yalnızca bilim 
adamlarına hasretmeyi seçer ve bir za
manlar bu başlık altında değerlendiri
len yazılarını artık deneme adıyla okur 
karşısına çıkarır.

Çocuğu olmamış dede
Peki sahiden ne bu tür yazılar? Metin 
(text) mi? Ne gezer? Metin türü, he
nüz ülkemiz aydınının keşfetmediği 
bir nazenin. Metin olmadığına göre 
ne? Kanımca bu tür yazılar için en uy
gun ad, değini olsa gerek.

Öyleyse tam burada şunu sormak 
haksızlık sayılır mı?: Yazdığının nereye 
oturduğunu bilmeyen birinin yazdık
larını nereye oturtmalıyız?

Buradan şu tespite varmamız kaçı
nılmaz: Gençlerin onca yakın ilgisine 
karşın deneme türü, yapısı ve iddiası 
gereği gençlerden uzak duran bir tür. 
Bir kalem erbabının değil, bir dil erba
bının uzun yıllar sürdürdüğü bir rııbu- 
biyetle elde ettiği kıvamda ortaya çı
kan bir tür deneme. Dolayısıyla işin 
yalnızca yetenekle (Hayır, yetenek ol
gusunun İkarus’tan farklı olmadığı sa
vımdan vazgeçmiş değilim.) ilgisi ol
madığı gibi yeterlilikle de bir ilintisi 
yok. O yüzden ülkemizdeki gençlerin 
deneme yazarlığı, henüz baba olmamış 
bir potansiyel babanın dedelik iddi
asında bulunmasına benziyor.

Demem o ki, deneme, denemek fi
ilinden uzak durarak düşünüldüğünde 
(ve uygulandığında) asıl kişiyi kendi
ne yakınlaştıran bir tür. Adı değil ama 
yapısı gereği denemeyi bir tarafa bıra
kan, tutturan kalemin işi deneme. O 
yüzden ülkemiz bir deneme cehenne-
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M U STA FA  M İYASOGLU

H er çağda masallar, efsa
neler, peygamber kıssa- 
lan ve evliya menkıbele

ri gibi olağanüstü olayların hikâ
yeleriyle büyüyen insanlar, üç bo
yutlu hayatın sınırlarından kur
tulmak isterler. Bazen günlük ha
yatı kazanmak için yapılan işler, 
bazen sürekli karşılaşılan insanlar, 
bazen de hayal ettiğimizden uzak 
çevre, bizim için zindan duvarları 
haline gelebilir. Bu duvarları yık
mak için kurduğumuz hülyalarla 
gördüğümüz rüyalar bizi avutama- 
dığı zaman, çevremizi değiştirmek 
isteyebiliriz. İşte bu değişiklik is
teğiyle birlikte seyahat sevdası da 
tohum halinde gönlümüze düşe
bilir. B u  geçici bir heves değilse, 
çok şeye yol açabilir.

Evine ve doğup büyüdüğü top
raklara düşkün insanlarla başka 
yerlere gidip farklı insanlar gör
mek arzusuyla yanıp tutuşan in
sanlar arasında çok büyük farklar 
var. Millî kimlik ve kültür mirası, 
bulduğunu saklayan ve biriktiren 
insanlarla korunur. Fakat her tür
lü alış verişle birlikte teknik ve 
medeniyet alanındaki gelişmeler, 
fâtih ruhlu insanlarla seyyahlar 
sayesinde mümkün olmuştur. Bu 
iki tip insan birbirini bütünler.

İnsanı yaşadığı hayatın bo
ğuntusundan kurtaran rüyaları, 
hayalleri, hülyaları ve sevdaları
dır. Eğer insan içinde bir huzur
suzluk duyar ve bunu, çeşitli telâ
fi yollarıyla veya herhangi bir iliş
kiyle ortadan kaldıramazsa, gön
lünü bir hüzün kaplar. Bu hüznü 
ortadan kaldıracak ve hayata yeni 
bir anlam katacak olan, ancak 
tutkuyla sevebileceği unsurlardır. 
Bu tutkunun öznesi dosttur, sev
gilidir, İlâhî aşktır, nostaljik he
veslerin ilham ettiği tarih sevgisi
dir veya egzotik duyguların yö
nelttiği seyahat arzusudur.

Havarilerle Sahabelerin dini 
yaymak için yaptıkları seyahatler, 
Hz. İbrahim’le Hz. Musa’nın sün
neti gibidir. Hz. Muhammed’in 
sünnetine sahip çıkanlar, dinî 
yaymak için kıtalar arası seyahat
lerden başka seferlere çıkarlar, 
Hak dinin benimsenmesini önle
yenlerle cihad ederler.

Ruhî seyahatler yapan tasav
vuf erbabı yanında, eski dünyanın 
fatihlerini, kâşiflerini ve seyyah
larını hatırlayalım. Büyük İsken
der’in, Hind’in meçhul hâzinele
rini ele geçirmek için büyük bir 
orduyla yollara düşüşü ve rastladı
ğı her kültürü kendi birikimine

katma çabası son derece ilgi çeki
ci. Makedonya’dan yola çıkarak 
dünyayı fethetmeye çalışan hırslı 
kral, daha sonraki Roma ve Em
peryalist Batı zihniyetinin ilk 
temsilcisidir. Vatikan’ın emriyle 
Çin’e kadar seyahat eden Marco 
Polo, aslında Haçlı Seferleri’ne 
Moğol desteğini katmayı amaçla
yan bir programa sahiptir. İsken
der’den sonra doğu ve batı düşün
celerinin bir kere daha yüz yüze 
gelmesine yardımcı olmasıyla da 
gerçekten önemli. İbn Batuta ve 
İbn Fadlan gibi kendi imkânlarıy
la İslâm dünyasını dolaşan sey
yahların yanında, rüyasında gör
düğü Peygamber’den şefaat iste
mek yerine, “Seyahat yâ Resûlal- 
lah!” dediği için, eski dünyanın 
yarısına yakınını Osmanlı ordu
suyla gezen Evliya Çelebi’nin 10 
ciltlik eseri, türünde benzersiz, 
“ismiyle müsemma”, yani bir “ev
liya” eseri olarak son derece dik
kate değer.

Binbir Gece Masalları nasıl ha
yali yolculukları anlatıyorsa. Don 
Kişot da öylesine gerçekçi bir gez
ginci şövalye hikâyesi anlatır. Do
ğuda ve batıda yolculuk hikâyeleri, 
edebiyat tarihinde önemli bir yere 
sahip. Egzotizm, romantiklerle bir
likte edebiyata girmiş bir fantezi 
olarak, ötelere ulaşma merakıyla 
yakından ilgilidir.

Şairlerin Seyahati

Kerem’in Aslı peşindeki seyahat
leri, belki de sevda yolunda göze 
alınmış en çileli yolculuktur. Fu- 
zûlî’nin mesnevisindeki benzerle
rinden farklı yorumunda, Ley
lâ’dan mahrumluğu başıboş gezin
tileriyle teselliye çalışırken Mev
lâ’yı bulan Mecnun’un seyahatle
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ri çok anlamlı. Şeyh Galib’in ün
lü mesnevisindeki Aşk adlı genç, 
“diyar-ı kalb”e sembolik bir seya- 
hatle ulaşmak için çeşitli tehlike
leri göze alır. Hüsn ü Aşk’m  de
rinliği, Mevlevi kültüründeki ta- 
savvufî muhtevadan beslenmek
tedir. Feridüddin Attar’ın Mantı- 
ku’t Tâ /r’ında, Simurg’u aramak 
için yola çıkan kuşlar epeyce telef 
olduktan sonra otuz kuş kalırlar. 
Sonunda aradıklarının kendileri 
olduğunu öğrenirler. Fakat bunu 
anlamaları için seyahatin tehlike- 
'.erini göze almaları gerekir. Çün
kü tasavvufta sırlar aramakla bu
lunmaz, ama ancak arayanlar sır
lara ulaşabilirler.

Baudelaire, Seyahate Davet ad
lı şiirinde, Paris hüznüne bulanmış 
bir duyguyla, dostunu hayalî bir 
ülkeye seyahate davet eder. “Sana 
benzeyen bir yerde” der, “sislerin 
sihri” ile "bulunmaz çiçeklerin koku
lan” ve “şarkın ihtişamı” vardır. 
“Orda her şey gizlice /  Keruü ana di
lince I Ruha bir şey fısıldar” ve ge
milerle birlikte "bir panltı içinde 
dünya da uyuklar”... Ve her bö
lümde nakarat halinde o yerin 
özelliklerini şöyle belirtir:

“Orda ne varsa nizam,
Şehvet, sükûn, ihtişam.”
Sarhoş Gemi adlı büyük şiirini 

denizi görmeden yazan Arthur 
Rimbaud’nun serseri bir hayat ya
şadıktan sonra kıtalar arası ticarî 
yolculuklara çıkması ve Afrika’da 
bacağı kesilerek kangrenden öl
mesi, tamamen Paris’te tutulduğu 
büyük şehir hastalığıyla ilgili.

Bizim şiirimizde de Ahmet 
Haşim’in O Belde, Yahya Ke
mal’in Açık Deniz ve Necip Fa- 
zıl’ın Şehirlerin Dışından ile Tak
vimdeki Deniz adlı şiirleri, şehir
lerden kaçarak tabiata sığınma, 
ötelere gitme ve sonsuzluk özlemi 
gibi bütünüyle gerçek veya sem
bolik seyahat sevdalarını ortaya

koymaktadır. Bir Anadolu seya
hatindeki gözlemlerin şuurdaki 
yansımalarıyla ortaya çıkan Sa
karya Türküsü, Kaldırımlar şairi
nin büyük şehirden kaçarak tari
he ve dine sığınışının ifadesidir.

Necip Fazıl’m şu mısraları, 
hem büyük şehirlerden bunalan 
insanın tabiat özlemini, hem de 
seyahat arzusunu çok iyi ifade et
mektedir:

“Kalk arkadaş gidelim!
Dereler yoldaşımız,
Dağlar omuzdaşımız- 
Dünyayı seyredelim.
Şehirlerin dışından.”
Han Duvarları ile Çoban Çeş

mesi adlı şiirler, Faruk Nafiz’in 
yaylı bir at arabasındaki seyahat
lerini anlatır; zorunlu Anadolu 
seyahatlerinin esintileriyle oluş
muştur. Folklor araştırmaları uğ
runa mistik şiirini sığlaştıran Ah
met Kutsi Tecer’in şu mısraları 
buna örnektir:

“Orada bir köy var uzakta 
O köy bizim köyümüzdür 
Gitmesek de gelmesek de 
O köy bizim köyümüzdür”
Bu anlayış doğrultusunda söy

lendiği belli olan, M. Faruk Gür- 
tunca’nın şu mısraları da en az öte
kiler kadar sığ bir güzellemedir: 

“Sen ne güzel bulursun 
Gezsen Anadolu’yu 
Dertlerden kurtulursun 
Görsen Anadolu'yu”...

Çok genç yaşta yakalandığı 
komünizm hastalığı yüzünden ha
yatı perişan olan Nazım Hik- 
met’in Güneşi İçenlerin Türküsü 
ile Bahri Hazer gibi gençlik şiirle
rinden Japon Balıkçısı adlı şiirine 
kadar, dünyayı tanımış bir insa
nın zengin gözlemleri var. “Akın 
var I güneşe akın! /  Güneşi zaptede- 
ceğiz / güneşin zaptı yakın!.. ” diyen 
ve ideolojisi yolunda dünyayı do
laşan bir şairin hem ülkemize ve 
hem de dünyaya dair gözlemleri 
ve bunları hep bir heyecanla dile 
getirişi ilgi çekici.

“Ben gurbette değilim /  Gurbet 
benim içimde” diyen Kemalettin 
Kamu, insanın bir türlü dinmeyen 
sıla özlemini anlatırken, belki de 
Cennet’ten yer yüzüne indirilmiş- 
liğin genlerimize sinen hasretini 
dile getirmektedir. Bu anlamda 
geldiğimiz yere dönme arzusu, bi
zim korkulu dünya maceramızın 
en heyecanlı ve tutkulu seyahat 
sevdası olarak, bütün gezgincile
rin ruhuna sinmiştir.

Görüldüğü gibi, şairlerin seya
hati bazen hayalî, bazen gerçek. Fa
kat her zaman farklı ve ilgi çekici.

Seyyahlarm Dünyası

Aslında insanın yer yüzünü dola
şırken, bilmediği ve görmediği 
yerlerde mutluluğu bulacağını 
sanması başlı başına bir umut. Ba-
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zilari gezdiği yerlerde tanıdığı yeni 
insanlar ve telâkkilerle bunu ger
çekleştirebilir. Gezerken kendi 
dünyasını da beraberinde taşıyan 
insanın seyahatin nimetlerinden 
faydalanma düşüncesi yanılgıdan 
başka bir şey değildir. Bu umutla 
dolaşıp duran insanların durumu, 
içindeki huzursuzluğu gönlünü 
çeldiği kadınlarda unutmaya çalı- 
şan Don Juan’a çok benzer...

Hocam Mehmet Kaplan, seya
hate giden insan dinlenmek veya 
hayata bakışını yenilemek istiyor
sa, tatil öncesi yarım bıraktığı ki
taplarla alışkanlıklarını bir yana 
bırakması gerektiğini söylerdi. 
Çünkü insanın duyguları kadar 
düşünceleri de alışkanlıklarından 
etkilenir. O yüzden eğer seyahat
ten bir fayda umuyorsanız, kendi
nize ait çok şeyi evinizde bırakma
lısınız. Sanıyorum bunun için se
yahatte giyilen elbiseler, ayakka
bılar farklıdır ve insanlar yaşadığı 
yerdeki konforu gezdiği yerlerde 
aramaz. Kısa süreli de olsa tatile 
çıkanlar bunun farkındadırlar. 
Çevre ve alışkanlık değiştiren in
sanlar, bu yüzden sürekli bir yerde 
oturana göre çabuk dinlenir.

Uzak yerlere seyahate gidenler 
için mahrumiyetler çok daha faz
ladır ve pek çoğu da zorunludur. 
Sıcak iklimin ağır hava şartlan ile 
yemek çeşitlerinin farklılığı en 
belli başlı olanlarıdır. Doğup bü
yüdüğü yerlerin damak tadına bir 
gurme gibi bağlı olanlar, kolay 
kolay seyahatin sürprizlerine kat
lanamazlar. Özellikle sıcak ülke
lerin mutfağındaki “çili” dedikleri 
türden acı biberle pişirilmiş ye
meklere alışmak, bizim gibi orta 
kuşak ikliminin tadlanna alışmış 
insanlar için hiç de kolay değildir.

Çeşitli ülkelerde iş veya eğlen
ce seyati yapanlarla balaylarını 
geçirmek isteyenler, o ülkelere 
tahsil veya ihtisas için gidenler

den tamamen farklı bir konumda
dırlar. Bir kısmı için harikalar di
yarı gibi görünen şehirlerle mima
ri eserler, ötekiler için sırları çö
zülecek bilmecedir. Kaçakçılıkla 
kumar ve silah ticareti için seya
hat edenlere göre, gittikleri ülke
nin insanları, şehir ve mimarisi 
ile başka güzelliklerinin hiçbir 
önemi yoktur. Onlar en gelişmiş 
ülke ile en geri ülke insanları ara
sında fazla bir fark görmezler. Gö
remezler, çünkü gözlerinde at göz
lüğü vardır.

Uzun süre yabancı ülkelerde 
dolaşanlarda garip bir vatan has
reti başlar. Çünkü onlar seyyahtır, 
muhacir değil. O yüzden de hem 
ziyaret hem ticaret için gittiği ül
keden dönüşü geciktikçe, farkına 
varmadığı bir hasret de onun içini 
oymaya başlar. Artık sokaklarda 
gördüğü insanları kendi yakınları
na, binaları ve tabiat güzelliklerini 
de kendi ülkesinin çeşitli unsurla
rına benzettiğini farkeder. İşte o 
zaman evine dönebilmesi gerekir.

Italo Kalvino, Görünmez 
Kentler adıyla dilimize çevrilen 
kitabında, bu gerçeği ifade için, 
insanlığın en tanınmış seyyahla
rından biri olan Marko Polo ile 
Kubilay Han arasında şöyle hayâ
lı bir diyaloga yer verir:

Sen hep başka şehirleri an
latıyorsun bana, hiç Venedik’ten 
söz etmiyorsun...

-  Efendim, başka şehirleri an
latırken, aslında ben sadece Ve
nedik’ten söz ediyorum...”

Her kültürün önemli başkent
lerine yolculuk yapmadan, o kül
türün insanını anlamanın çok ko
lay olmadığını belirtmeliyiz. Bir 
dilin yerlisini tanımadan o dili 
konuşmak nasıl mümkün değilse, 
bir medeniyetin musikisini ve mi
marisini yakından tanımadan da 
kültür mirasını kavramanın imkâ
nı yoktur. Şehirler ve çeşitli ülke

lere ait tarih ve tabiat varlıkları, 
ancak önceden yapılmış hazırlık
larla gerçekleştirilen seyahatler 
sayesinde tanınabilir.

Kâşiflerin yeni kıtalar keşfet
mesi, Herodot’tan beri tarihçile
rin tarihi hakikatleri doğru tesbit 
edebilmeleri hep seyahatle müm
kün olmuştur. Coğrafya kitapla
rında okuduğumuz iklim şartları 
ve sebepleri, buna bağlı olarak so
nuçları, gerçekte aynı olmuyor. 
Havarilerle sahabelerin, daha 
sonra da din adamlarının Hıristi
yanlığı ve Müslümanlığı anlatır
ken yaptıkları seyahat de her za
man tasarlandığı gibi sonuç ver
miyor. Çünkü Peygamberler gibi 
vahiy emriyle seyahate çıkmadık
ları için, bu da onlara özgü birer 
imtihan vesilesi olmuştur. Onlar 
arasında Hz.Ibrahim, Hz.Musa ve 
Hz.Muhammed’in seyahatleri ise, 
“hicret” olarak ifade edilmektedir.

Her büyük dinde Hac ibadeti 
vardır, her din inanan insanları 
bir araya gelmeye davet eder. İs
lâm, gücü yeten her Müslümanı 
Allah için yolculuğa dâvet ediyor 
ve bu istenirse yapılabiliyor. Ço
cukluğumdan beri duyup da şaştı
ğım bir garabetin sırrını çok sonra 
farkettim: Başlangıçta hacca gi
denlere kızarak “Fakir sevindir
sin!” diyenler, imkân bulup ken
disi de bir kere o topraklara gidin
ce, sürekli bu ibadeti yenilemeye 
çalışıyorlar. Bunun iki önemli se
bebi olsa gerek: Bir Kâbe’deki iba
detin şevki, öteki de seyahatin 
zevki...

Elbette çeşitli tutkular vardır, 
insandan insana değişir. Kiminde 
İlâhi aşk, kiminde kadın, kiminde 
kumar, kiminde para, kiminde gü
zel söz, kiminde dostluk muhabbe
ti ve kiminde de seyahat tutku ha
lindedir. Tutkunuz veya hobiniz 
kadar önemli veya hatırlı olduğu
nuzu belirtmeye gerek var mı? ■
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TT arih zaferlerin ve yenilgi
lerin bütünü ise insanlar 
zafer sarhoşluğundan kur

tulup yenilgileriyle de yüzleşmeli- 
dir. Hele bu yenilgiler bütün bir 
coğrafyanın gelişimini doğrudan 
etkileyebilecek denli önemliyse; 
bir cihan imparatorluğunun tarih 
sahnesinde etkisini yitirip, yok 
oluş bulvarma saptığmın göster
gesiyse ve hele bu Müslüman 
Türklerin tarihi ise bu incelen
meye çok daha değer. Malta Şefe- 
ri’nin başarısızlığı bir yandan Os- 
manlı’nın fetih düşüncesinin 
önüne set çekildiğinin ifadesi ol
duğu kadar, Osmanlı’nın dolayı
sıyla İslâm’ın Avrupa coğrafyasıy
la büyük buluşmasının önünü de 
tıkamıştır. Bu konunun gündeme 
getirilmesi. Kiliselerde imanlarını 
tazelerken, zihinlerinin bir köşe
sinde Malta Kuşatmasında elde 
ettikleri zaferi de yenileyenleri 
anlama açısından önemlidir.

I. ‘Büyük Kuşatma’ya 
Kadar Ada’nm Kısa Tarihi

Malta adasının geçmişi Avru
pa’da ilk insanın ortaya çıktığı 
döneme değin uzanıyor. Tarih 
öncesi dönemlerin izlerinin ma
ğaralarda görülmesi kadar, bili
nen tarihi dönemlerin izlerine 
belgelerin yanısıra yer üstü anıt
larında da rastlanmaktadır.

Akdeniz’in ortasında olması 
nedeniyle, hem savaş hem de ti
caret anlamında denizcilik konu
suna eğilen bütün devletler 
Ada’yla yakından ilgilenmişler
dir. Bu nedenle Ada sürekli ola
rak çeşitli devletlerin, imparator
lukların hakimiyet sahasına gir
miştir. VI. Yüzyıl sonunda Bizans

TÜRK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR VİRAJ:
MALTA KUŞATMASI

'Malta Kuşatması üzerinden tarihe kısa bir projeksiyon-

M EHM ET ÖZAY

“Nothing is better known than 
the siege of Malta.” Voltaire

hakimiyetindeki Ada, İslâm’ın 
yayılmaya başlamasıyla müslü- 
manların Kuzey Afrika ulaşmala
rı neticesi Malta Adası da 870 yı
lında ele geçirilir. Bu dönem bo
yunca Arapların Malta’da mede
niyetin izlerine yaptıkları katkı
nın günümüzde de kabul gören 
bir yönü vardır. Adanın yerli dili
nin gramatik, sentaktik ve morfo
lojik yapısına etkisi kadarı tarım
sal işletim sistemi olan teraslama 
yönteminin de müslümanlarca 
Ada’ya getirildiği bilinmekte ve 
halen günümüzde bu yöntem kul
lanılmaktadır. Müslümanların 
Ada’daki hakimiyetinin en belir
gin izini günümüzde de ismi Mdi- 
na olan veya bir başka adlandır
mayla 'Sessiz Şehir’ (Silent City) 
de görmek mümkün. Barbar Nor- 
manlar 1090 yılında Ada’yı ele 
geçirmelerine rağmen, müslü- 
manların 1127’ye değin kalmala
rına müsaade ederler.

Aşağı yukarı yarım yüzyıllık 
bir farkla Şövalyeler Kudüs’den 
kovulurken (1187), Müslümanlar 
da Malta Ada’sını terk ederler 
(1127). Ada, şövalyelere hediye 
edilene kadar (1530) Avrupa’nın 
çeşitli krallıklarının egemenliğin
de kalmıştır.

11. Malta Şövalyelerinin 
Tarihi Gelişimi 

Aziz John Şövalyeleri
(The Order of Saint John Baptist)

Osmanlı tarihinde zaman za
man Rodos Şövalyeleri zaman zar 
man da Malta Şövalyeleri olarak 
anılan Şövalyelerin kökeni aslın
da Kudüs’deki kutsal topraklarda 
zamanın halifesinin izniyle kuru
lan Hıristiyan müesseselerin daha 
sonra bölgeye davet edilen Avru- 
pa’lı rahiplere devredilmesine da
yanmaktadır. Amaçları Avru
pa’dan gelen Hıristiyan hacıların 
bakım ve ihtiyaçlarını karşılan
mak olan bu yapılanma zamanla 
hacılara yönelik müslümanların 
‘sözde’ saldırılarından korumak 
amacıyla ilk kez 1048 yılında as
keri bir nitelik de kazanmıştır.  ̂
Kurucusu ve ilk üstadı Raymond 
du Puy olan bu şövalyelik kurumu 
Aziz John (Yahya Peygamber) 
sancağı altında birleşmiş, kendi
lerini diğer oluşumlardan ayırt et
mek için sekiz köşeli haç işaretli 
pelerinler giyiyorlardı.  ̂ -Bu gele
nek bugün de başkent Valetta’da
ki St. John Co-CathedraVdeki Pa
zar ayinlerinde papazlarla beraber 
temsil edilmek suretiyle devam
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etmektedir.' Avrupalı hacıların 
ktıtsal topraklarda güver\Uk içeri
sinde yolculuk yapmalarını sağlı- 
yorlardı. Böylece şövalyelerin 
Avrupa’da ünü ve saygınlığı ya
yılmaya başladığı gibi kendilerin
den maddi yardımlarda esirgen
miyordu.

1187 yılında Eyyubi Sultanı 
Selahattin, Kudüs Krallığı’na son 
verdiğinde artık Şövalyeler de 
-1291/1310 yılları arasında karar
gâh olarak kullanacakları- yeni 
yurtları Kıbrıs’ın yolunu tutarlar. 
Daha sonraki mekânları Bod
rum’dur. Şövalyeler Hıristiyanla
rın koruyuculuğunu burada da ye
rine getirirler. Bu sefer karşıların
da Osmanlı vardır. Tabii şövalye
ler Avrupa’dan gelen yardımların 
yanısar ‘kafir’ olarak adlandırılan 
Osmanlı’ya ait kasaba ve şehirle
rin yanısıra gemilerin de yağma
lanması ve yakılıp yıkılması bir 
Hıristiyan inancı olarak görülebi
lir mi?'̂  Öyle ki, şövalyelerin bu 
coğrafyada Osmanlı’ya verdikleri 
zarar diğer bütün Hıristiyanların 
verdiği zarardan çok daha önemli 
ve büyüktü. Sultan II. Mehmet’in 
üç aylık kuşatması sonuç vermez 
ve Şövalyeler burada yaşamlarına 
devam ederler. Beyazıt ve Cem 
Sultan arasındaki taht kavgasın
da rol aldıklarını görürüz şövalye
lerin. Cem Sultan bir dizi mace
ranın ardından en son olarak 
1482 yılı Eylül ayında şövalyelere 
sığınır.5 Tarihin bu dönemi Os- 
manlı Devletinin geleceğinde Şö
valyelerin oynayacağı ‘sinsi’ rolün 
ipuçlarını taşımaktadır. Henüz 
daha Malta Seferi’ne 83 yıl kala, 
şövalyeler Osmanlı hanedanının 
gelişiminde taraf olarak yer almış
lardır. Öyle ki, II. Mehmet’in or
tadan kaldırmaya çalıştığı ‘düş
man’ hanedanın talepkârlarından 
birine ev sahipliği yapmaktadır.

Şövalyelerin Rodos’a yerleş
meleriyle beraber Akdeniz’in do
ğu kıyılarında 212 yıl hakimiyet
lerini sürdürürler.6 Tarihler 
1523’ü gösterdiğinde Kanuni’nin 
şövalyelerle olan mücadelesi de 
başlamış olur. 1 Ocak 1523 tari
hinde Osmanlı Rodos’u ele geçi
rir.

Öyle ki, yüzyıllar sonra Ro- 
dos’dan çıkartılan şövalyeler Av
rupa krallarından İspanya Kralı 
V. Charles tarafından -her yıl 
Azizler Gününde bir şahin hediye 
edilmesi karşılığında- kendilerine 
bahşedilen bir mekâna ‘Malta’ya 
yerleşti(rildi)ler. 268 yıllık Malta 
hakimiyetleri boyunca şövalyeler 
Avrupa’nın koruyuculuk vasıfla
rını bu kez Akdeniz’in ortasında 
sürdürürler. Avrupa’nın şövalye
lere ilgisini belirleyen en önemli 
olgu, Avrupa’nın güney ucunda 
Hıristiyanlığın ve Avrupalı ulus
ların toprak bütünlüğüne gelebi
lecek saldırıları önlemeye yönelik 
ileri karakol rolünü üstlenmiş ol
malarıdır.

Büyük Kuşatma’nın gerçek
leştirildiği tarihte ise şövalyelerin 
“Ustad-ı Azam-ı” bir Fransız olan 
Jean  de la Valette Parisot'tur. La 
Valette, Kanuni’yi 34 yıl öncesin
den, Rodos’tan tanımaktadır. Se
fer haberini alan la Valette 
“Türkler 34 yıl sonra gene geldi
ler.” diyecektir.

III. Osmanlının 
XVI. Yüzyıldaki Konumu

“Benimle olmayan hana karşıdır.” 
Hz. İsa

Osmanlı, Kanuni döneminde 
Mohaç Zaferinin (1526) ardın
dan gerçekleştirilen ancak başarı
ya ulaşılamayan I. Viyana Kuşat
ması (1529) ile Avrupa’da doğal 
bir sınır görünümündeki Alp

Dağlan’na ulaşmıştır. Osmanlı 
tarihinde büyük bir deniz zaferi 
olarak gösterilen ve böylece Ak
deniz’in Türk gölüne dönüştürül
mesine yol açtığı kabul edilen 
Preveze Zaferi (1538) tarihin orta 
ve uzun dönemli tetkiki netice
sinde böylesi bir niteliği hak et
mediği ortaya çıkacaktır. Preveze 
ile ancak doğu Akdeniz’de haki
miyet daha yoğun hale getirilmiş
tir; fakat bütün bir Akdeniz ege
menliğinden söz etmek olası de
ğildir. Ayrıca, bu yaklaşımı teyit 
edecek şekilde Kanuni’nin Malta 
Seferiyle ilgili görüşleri son dere
ce çarpıcıdır. (Bu görüşlere aşağı
da değinilmektedir), 1541’de Bu- 
din’in (Macaristan) nihai olarak 
Osmanlı’ya katılmasının ardın
dan artık Kanuni yeni bir arayışın 
eşiğine gelmiş durumdadır. Gü
neyde, Akdeniz’de deniz hakimi
yetini bütün Akdeniz’e yayma 
konusunda büyük bir istek ve zo
runluluk kendini hissettirmekte
dir.

Aziz John Şövalyeleri’nin ku
ruluş gerekçesini teşkil eden müs- 
lümanlann Kudüs’de Avrupalı 
hacılara eziyeti, saldırıları bu kez 
tersine dönmüş gibidir. Şövalye
lerin, Akdeniz’de Osmanlı liman
larından kalkıp Hicaz’a hacı gö
türen gemilere yönelik saldırıları
na bir de ticari gemilerin yağma
lanması eklenmiştir. (Müslüman
ların yanısıra ticeretle meşgul 
olan Osmanlı mensubiyetindeki 
Yahudilerin de yakalanıp, köle 
olarak satılmalarının bir başka 
yazı konusudur.)

Ispanya’nın Batı ve Orta Ak
deniz’deki hakimiyetinin önlene
memesi Osmanli'Islâm medeni
yeti için orta ve uzun vadede kriz
lerin başlangıcı demektir. Kanu
ni’nin bu sefere verdiği önem, son 
derece nitelikli yaklaşık 40.000
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askerin katılımında kendini orta
ya koymaktadır.

IV. Malta’nın Konumu

Malta, İtalya ve Sicilya’dan Mağ- 
ribe uzanan kuzey-güney hattında 
bir bağlantı merkezi gibidir. 
Ada’nın bu stratejik öneminin 
farkındaki Avrupa krallıkları ve 
en önemlisi İspanya Krallığı, 
Ada’nın hakimiyetinin sağlan
ması konusunda son derece has
sas davranmaktadır. Çünkü ‘̂ Bu
rası Türk tehlikesine karşı İtal- 
ya denizinin c e p h e s i d i r Malta 
öylesi bir öneme sahiptir ki, Av
rupa’da Osmanlı’nın gerçekleşti
receği bir sefer düşünüldüğünde 
akla gelen mutlaka Malta oluyor- 
du.8

Malta Seferi’nde gizemli bir 
şekilde Osmanlı’nın ‘gizli tarihi
nin’ yattığını düşünülebilir. Pre- 
veze zaferinin (1538) Akdeniz’i 
bir Osmanlı gölüne dönüştürdüğü 
söylemin salt bir zafer heyecanı
nın yansıması gibi gözüküyor. Bu 
durum, Kanuni’nin ve Barba
ros’un icraatlarında kendini orta
ya koyuyor. Küçük Kaynarca 
Antlaşmasıyla (1774) Kırım’ın 
kaybedilmesi üzerine Karade
niz’in artık Osmanlı suları olma
dığı belirtiliyor. Ya Maka’nın alı- 
namayışıyla kaybedilenler nedir? 
Akdeniz’de sürdürülebilir bir ha
kimiyetin Karadeniz’deki hakimi
yetle nitelik ve nicelik olarak alâ
kası olamayacağı coğrafi konum 
ve küresel yapılanma göz önüne 
alındığında çok belirgin bir şekil
de karşımızda durmaktadır.

Ayrıca, Malta’da Hıristiyan 
Batı’nın kazandığı zafere kendi 
veçhelerinden biçtikleri role ya
kından göz atıldığında ve gene 
uzun dönemli bir projeksiyonla 
meseleye yaklaşıldığında görüle

cek olan manzara hakikaten yiti
rilenin sadece küçük bir ada de
ğil, ada ile beraber bütün bir me
deniyet projesi ve Batı’yı kıta Av
rupa’sında tastamam egemenlik 
altına alma girişimidir. Bugün bi
le ‘Büyük Kuşatma' adı altında 
Malta’da yaşatılan ve halkın top
lumsal bilincine nakş olan zafer 
duygusu sıradan bir başarının so
nucu değil, bütün bir Hıristiyan 
dünyasının hamiliğinin bir yansı
masıdır.

XVI. yüzyıl Avrupa’nın deniz
ci milletlerinin yoğun bir şekilde 
‘Yeni Kıta’ Amerika’yı istilâsının 
ve keşiflerinin yoğun olarak ya
şandığı bir dönemdir. Öyle ki, bu 
gelişmelerden uzak durulamaya
cağını gören ve dönemin ‘küresel 
gelişim gücünü’ fark eden Barba
ros salt bu nedenle görüşmelerde 
bulunmak ve niyetini padişaha 
açmak için payitahta gelir. Öne
risi Osmanlı’nın da yeni dünya 
‘pazarında’ kendine bir yer edin
mesi amacıyla bir deniz seferinin 
yapılması arzusudur. Ancak payi
tahttan aldığı cevap, dolaylı ola
rak Malta Seferi’nin niçin önem
li olduğu sorusunun cevabını da 
vermektedir. Barbaros’un görüş
tüğü Vezir-i Azam İbrahim Pa- 
şa’nın “Ispanya’yı mutlaka Mağ- 
rib’den vazgeçirmeleri gerektiği

ni, yoksa İspanya*nın Endülüs’te 
ve Yeni Dünyamda halka ne yap
tıysa Mağribide de aynı şeyi ger- 
çekleştireceği,' Atlantik’ten Mı
sır’a kadar bütün kuzey Afrika’yı 
Katolik yapacağı. Engizisyonu bu
raya da getireceği”̂  yönündeki 
cevabı Osmanlı’nın önceliğin 
Akdeniz’e verilmesinin hayati 
önemine değinmektedir.

Şimdi böylesi bir önem arz 
eden hem medeniyetin devamlı
lığı, hem de dünya pazarlarının 
uğrak limanları ve şehirlerini 
kaybetmekte olan Osmanlı için 
yeniden büyük bir atılımla hare
kete geçmesinde kilit rol oynaya
bilecek bu seferin sonuçlarına da
ir gereken ilginin gösterilmediği 
ortadadır.

V. Kanuni’nin Hedefi

Kanuni gibi bir devlet başkanının 
önemli bir askeri hazırlık döne
minde, önde gelen komutanlarını 
-Turgut Reis, Piyale Paşa ve Vezir 
Mustafa Paşa- ve ‘çocuklarım’ 
dediği Osmanlı ordusunun en di
namik bölümünü oluşturan yeni
çerilerin yarısını -ve daha sonra 
da Cezayir Beylerbeyi Haşan Pa- 
şa’nın birlikleriyle beraber sefere 
katılması-iı bu adayı ele geçir
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mek üzere göndermesinin ardın
daki temel itki ne olabilir?

Dönemin padişahı Kanuni, 
Osmanlı’nm smırlarmm karada 
doğal bir engele maruz kaldığını 
görerek ve bunu aşma yönünde 
farklı bir projeyi hayata 
geçirme yönünde büyük 
bir çaba sarfetti. Kanu- 
ni’nin amacı Malta gibi 
Akdeniz’de bir üs konu
mundaki adayı ele geçi
rip, hem Mağrip’teki 
Osmanlı varlığına hem 
deniz ticaretine hem de 
hicaza giden müslüman 
hacılara yönelik saldırı
ların önünü almak; öte 
yandan dönemin öncü 
deniz gücüne ve İtalya 
şehir devletleri üzerinde 
büyük bir etkiye sahip 
Ispanya’nın önünü tıka
maktı. O dönemde Mal
ta demek İtalya demek' 
ti. Kanuni, Malta’yı ala
rak doğrudan İtalya’ya 
geçebileceğini plânlı
yordu.̂  ̂ Kanuni, Piyale 
Paşa ile Mustafa Paşa’yı birlikte 
göndermesinin sebebini her iki 
paşayla yaptığı özel görüşmedeki 
konuşmasından biliyoruz. Kanu
ni, İspanya Kralının Sicilya ve 
Napoli’deki etkisinin farkındadır. 
Şayet İspanya Kralı denizden sal
dırırsa, bunun önünü almak için 
Piyale Paşa harekete geçecektir. 
Karada yani, Malta Adası’nda da 
Mustafa Paşa fethe devam ede
cektir. Kanuni, bu seferin başa
rıyla gerçekleşmesi durumunda 
babasının teşebbüs ettiği, fakat 
başarısızlığa uğradığı hedefi ger
çekleştirmenin plânlarını paşala
rıyla paylaşmıştır. Malta’nın peşi- 
sıra, Roma İmparatorluğu zama
nında imparatorluğun tahıl am
barı olan Sicilya da ele geçirilmiş

olacaktır. Dolayısıyla Batı Akde
niz’e doğru seferler çok daha ola
naklı hale geleceği gibi İtalya ve 
Macaristan’a, yani büyük Alman 
imparatorluğu sınırlarına değin 
ilerlenebilecektir. Kanuni’nin

hedefleri bununla da sona ermi
yor, Alman imparatorluğuyla da 
baş edip Kıta Avrupası’nın tümü
ne hakim olma yani “bilinen  
dünyanın sınırlarına ulaşma” 
peşindedir,

Kanuni, büyük projesinin ha
yata geçirilmesi konusunda o 
denli ciddidir ki, 1565 yılı Eylül 
ayı ortalarında Apulia’ya yapıla
cak bir sonraki ‘fetih’ hazırlıkları
na başlamıştır. Bu sırada daha he
nüz yenilgi haberi İstanbul’a ulaş
mamıştır; ancak Padişah yengi
den son derece emindir. ̂ 5

Kanuni’nin bütün bir dönemi 
ve muhtemelen orta ve uzun va
deli geleceği (hem Osmanlı için 
hem de Avrupa için) etkileyebi
lecek bir sefere çıkmasının üze

rinde çok daha derinlikli durul
ması gerekmektedir.

Kanuni, Malta Seferi’nden 
önce Mohaç’da kazandığı zaferin 
akabinde, Avrupa’nın aşılması 
zor Viyana Alplerinden geri dön

mek zorunda kalan Os- 
manlı’yı bir başka koldan 
-Akdeniz’den- Kara Avru
pa’sına dahil etme plânla
rını güdüyor, böylece o dö
nemin dünyasının en 
önemli bölgelerini nüfuzu 
altına almayı tasarlıyordu.

VI. Gelişmelerin Yönü

a.Sürpriz İsim
Üstad la Valette, Osman- 
lı’nın harekâtı hakkında 
daha net bilgiler alması 
için bir Yunanlı Şövalyeyi 
İstanbul’a gönderir. Kur
nazlığı yanısıra Osmanlı- 
ca’yı da konuşabilen bu 
şövalye öylesine nüfuz sa
hibidir ki, önde gelen pa
şaların toplantılarına bile 
katılabilmektedir. Yunan

lının bildirdiğine göre, Kanuni’yi 
en çok kızdıran olay Şövalyelerin 
Malvasia Adasını ele geçirmele- 
ridir.i6 1564’de başlatılan sefer 
hazırlıkları bu şekilde söz konusu 
‘ajan’ vasıtasıyla la Valette’ye 
ulaştırılır.

b.Kritik Saldırılar
Kanuni’nin sefer kararı alma

sında özellikle 1564 yılında yaşa
nanlar önemli olmuştur. Saldırı
lar sonucu kaçırılıp Malta’ya gö
türülen müslüman esirler, (ki ara
larında dönemin önde gelen pa- 
§alarınd,an Ali Paşa’nın teyzesi de 
vardır) padişaha yazdıkları mek
tupta maruz kaldıkları alçaltıcı 
durumdan kurtulmaları için Ka
nuni’nin hareket geçmesini talep
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ederler. Mektubu alır almaz iki 
gün içinde harekete geçen padi- 
şah danışmanlarından aldığı bil
giler neticesinden Piyale Paşa’yı 
amiral olarak atar. Mohaç Seferi
ne katılan Mustafa Paşa ise kara 
birliklerinin komutasına verilir. 
Saray’dan bütün Osmanlı coğraf
yasına büyük hazırlık için başvu
rular başlatılır. Yunanistan, Ana
dolu ve Kırım’a gönderilen bildi
rilerde orduya katkı sağlanması 
talep edilir.

c/Dragut* ya da Turgut Reis
Osmanlı ordusunun başında 

en yetkili komutan olarak yer 
alan Turgut Reis dönemin önde 
gelen denizcisidir. Büyük Se- 
fer’den birkaç yıl önce, Turgut 
Reis, Gozo Adasına (Malta’nın 
kardeş adası) yaptığı saldırıda 
kardeşini kaybeder. Ve o zaman 
Turgut Reis’in kendi ölümünün 
de bu adada gerçekleşeceğine da
ir “Ölümün kanatlarının gölgesi
ni hissediyorum bu adada. Gün
lerden bir gün benim de bu Şö
valyelerin elinde öleceğim yazı
lı.”!® dediği söylenir.

Osmanlı komutanlarının as
kerler nezdindeki saygınlıklarını 
artırmak amacıyla süslü giysiler 
ve kaftanları ile savaş meydanın
da yer aldıkları ve 17 Haziran gü
nü yani Aziz Elmo kalesinin alın
dığı gün, bu süslü giysilerin gü
neşte parıldamasından yararlana
rak Maltalıların siperlerindeki bir 
topçu tarafından atılan top ölü
müne yol açar. Turgut Reis öngö
rüde bulunduğu üzere canını bu 
adada, şövalyelerin elinde yitirir.

d.Başarıyla Sonuçlanmayan 
Fetih

Osmanlı donanması 18 Mayıs 
1565 tarihinde Malta ufkunda 
görünür. Osmanlı ordusunun.

Malta adasının önemli kalelerin
den biri olan St. Elmo’yu büyük 
kayıplara ve -seferin yenilgiyle 
sonuçlanması üzerinde psikolojik 
bir etki olarak sonucu olabileceği 
düşünülebilecek- Turgut Reis’in 
ölümüne rağmen alması ve bu
nun üzerine şövalyelerin Üstadı
na elçiyle “Adayı vermeniz karşı
lığında sizin, askerlerinizin ve 
halkınızın güvenli bir şekilde Si
cilya’ya geçmenize izin verilecek- 
tir.”i9 teklifi karşısında gururun
dan vazgeçmeyen ve Yaratıcıya 
inancından taviz vermeyen bir 
Hıristiyan olarak ilahi gücün yan
larında olacağına tam bağlılığı la 
Valette’nin direnişe devam etme
sine yol açar.

Benzer bir düşünceyi, Türk 
kadırgalarının geldiğinin duyul
ması üzerine korkunun hakim ol
duğu Roma’da kazanılan zafer 
sonrası Papa’nın halka yaptığı ko
nuşmada bu zaferi Tanrı’ya ve Şö
valyelere bağlamıştır.20

VII. Büyük Kuşatma’ya Dair 
Değerlendirmeler

Kanuni’nin büyük umutlarla baş
lattığı bu sefer’in dört ay sonra 17 
Eylül’de başarısızlıkla sonuçlan
ması çeşitli sebeplere bağlanabi
lir. Yaklaşık 800 kişilik şövalye 
ve sekiz biri kişilik halkın yaşadı
ğı Malta’yı 40.000 kişilik bir or
duyla kuşatmanın başarısızlığı bir 
yana, Osmanlı döneminin önde 
gelen komutanını ve son derece 
nitelikli yeniçeri ordusundan olu
şan birliklerinin yaklaşık 35.000’ 
ini kaybeder. 21

Bugünden bakıldığında yenil
ginin pek çok sebebi olduğu görü
lüyor. Bunlar arasında şu sebeple
ri sayabiliriz:

a.Osmanlı ordusunun başın
da en yetkili komutan olarak yer

alan Turgut Reis’in, Yeniçeri 
Ağası’nın ve Mustafa Paşa’dan 
sonraki ikinci komuktanın peşpe- 
şe iki gün içersinde öldürülmeleri 
Osmanlı ordusunda büyük bir 
moral çöküntüye ve savaş kabili
yetlerinde olumsuzluklara yol aç
tığı düşünülebilir.

b.Sefer’in düzenlendiği mevsi
min yaz olması ve Osmanlı ordu
sunun konuşlandığı bugünkü 
Marsa denilen mevkide bulunan 
su kuyularının, la Valette’nin em
rindeki doktora, kuyuları zehirle
mesi talimatını vermesiyle yiye
cek sıkıntısı yanında su sıkıntısı
nın da çekilmesine ve bu duru
mun Osmanlı ordusuna düşman 
birliklerinden ziyade dizanterinin 
büyük kayıplar vermesine yol aç- 
mıştır.2-2 Oysa aynı Hıristiyanla- 
rı, Kudüs’den çıkaran Sultan Se- 
lahaddin, Aslan Yürekli Ric- 
hard’ın bir saldırı esnasında atın
dan düşmesi üzerine **Bir kraldan 
diğerine h ed iye” diyerek nitelik
li iki atı hediye olarak göndermiş
ti. Selahaddin’in duyarlılığını 
gösteren bir başka olay ise karar
gahında yayılan salgın hastalık
tan etkilenerek yatağa düşen Ric- 
hard’a hergün taze meyve dolu se
pet göndermesidir.

c.Femand Braudel’in de ifade 
ettiği gibi “Malta, Türklere kar
şı Italya^nın deniz kuvvetlerinin 
öncüsü konumundadır”̂  ̂ Sade
ce bu gerçek bile adanın savun
masına Avrupa’hların verdiği 
önemi göstermek için yeter. Kal
dı ki, yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi, şövalyeler yüzyıllar boyunca 
Akdeniz’de Hıristiyan Avru
pa’nın ön saflardaki koruyuculu
ğunu üstlenmişlerdi. Böylesi zor 
durumda bulunan şövalyelere Si
cilya ve İtalya’dan yardım gönde
rilmekte gecikilmemiştir.

d.Akdeniz’de korsanlık ya-
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pan, özellikle Osmanh ticaret ge
milerine saldıran, Kuzey Afri
ka’daki kıyı şehirlerini yağmala
yan ve ele geçirdiği yolcu, müret
tebat ve Osmanlı vatandaşlarını 
(ki bunlar arasında önemli mik
tarda Yahudi de vardır) Malta’ya 
götürüp köle olarak satan^‘̂  Ku
düs şövalyelerinin bu etkinlikle
rine son verip Akdeniz’i hem 
müslümanlar hem de ticaret için 
güvenlikli bir denize dönüştür
mektir.

e.Bir diğer neden ise Rome- 
gas isimli şövalyenin yönetimin
deki bir grup deniz gücünün 
Mekke’ye hacca gitmekte olan 
bir gemiye saldırıyla üst düzey bir 
Osmanlı paşasının (Ali Paşa) ge
mideki yakın akrabası olan Ci- 
hansever isimli bir bayanın Mal
ta’ya kaçırılması gösterilmekte- 
dir.25 Bir başka neden ise gene 
Romegas’ın İskenderiye Sancak 
Beyi’ni esir alması ve son neden 
olarak da padişahın danışmanla
rından Kapudan Ağa’ya ait, Ve- 
nedik’e gitmekte olan bir ticaret 
gemisine el konulmasıdır.

V III. Günümüze etkileri

Malta dönüşünde görüştüğüm in
sanlarda Malta Seferine dair fark
lı bir bilgileye sahip olduklarını 
gördüm. Malta’nın Osmanlı ha
kimiyetine girdiği görüşü bir ya
nılsamadan ibaret. Ya da yanlış 
bir tarihi bilgilendirmenin ürünü. 
Malta kesinlikle Osmanlı’nın ha
kimiyetine girmedi. Bunun için 
dönemin en büyük donanması
nın, en nitelikli kara ordusunun 
yanında yer aldığı ve yaklaşık 
dört ay süren Büyük Kuşatma 
-‘Great Siege’- bir hezimet so
nunda, Cassola’nın söylediği gibi 
Osmanlı^nın sadece Batı Akde' 
niz*deki üstünlük umutlan sona

e r m e m iş ,aynı zamanda çöküşe 
doğru gitmekte olan bütün bir 
-Osmanlı- siyasi yapı(sı)nın ve 
medeniyetin(in) en temel izlerini 
de içinde barındırmaktadır. Çün
kü doğal kara sınırlarına ulaşan 
Osmanlı için çıkış yolu olabile
cek Akdeniz egemenliği Avrupa 
içleri kadar belki de okyanusa 
açdmanın şartı olabilecekti.

Benzer bir görüşü Sabri Ülge- 
ner şu şekilde dile getiriyor: 
“Dünya ticaret yollarının Akde
niz’den Atlantik kıyılarına kay
ması ile başlayan ve bölgede ser
maye ve teşebbüs adına ne varsa 
hepsini Batı limanlarına yığan o 
fatal değişiklik uzun dönemde 
Akdeniz ve Yakm-Doğu ile beba- 
rer Osmanlı Devletinin alınyazı- 
sını da tayin etmiş olacaktı.”̂ ®

Bugünden bakıldığında daha 
net görülebilen ve günümüzdeki 
yeni dünya yapılanmasında yer 
alıp almamanın ne denli küresel 
etkileri olduğunu yakinen şahit 
olan çağdaşlar olarak XVI. yüzyıl 
Akdeniz, Avrupa ve Yeni Dünya 
coğrafyalarındaki gelişmelere Os- 
manlı’nın müdahil olma düşün
cesinin gerçekleşmemesi günü
müz için de dersler çıkarılmasına 
ve Osmanlı tarihinin bu dönemi
nin farklı bir anlayışla okunması
na olanak tanımaktadır.

Malta konusunun gündeme 
getirilmediğine dair ilginç bir 
yaklaşımı bu konuda araştırma
larda bulunan ve bu niyetle 1991 
yılında Türkiye’ye gelen Malta 
Üniversitesinden Dr. Arnold 
Cassola’nın bir eserinde de rastla
dım. Malta Campaign Register 
isimli eserinde ‘Malta Yok.’ diye 
bir tutum içinde olduklarını oysa 
ki, bu önemli tarihi seferle ilgili 
kayıtların Mühimme Defterle- 
ri’nde yer aldığını yaptığı çalış
mayla ortaya çıkarıyor.^^

437 yıl önce Akdeniz’in orta
sında, Avrupa ile Afrika’nın bu
luştuğu yerdeki bir adayı almak 
üzere harekete geçen Kanuni’nin 
hayallerinin tarümar olduğu bir 
dönemdi.

Malta alınsaydı bölge coğraf
yasında ve nihayetinde dünya 
coğrafyasında önemli değişiklik
lere gebe olduğunu görebilmek 
zor değil. Bir kere Akdeniz’in bir 
‘pax'ottomana' haline gelmesi, 
özellikle şövalyelerin geçim kay
naklarından olan ticari gemilere 
ve Kuzey Afrika’daki Osmanlı 
topraklarına düzenlenen korsan
lığı önleyip, ticari hayata daha da 
büyük bir canlılık kazandırması 
yanında, Kuzey’de Avrupa içleri
ne değin hem de Avrupa’ya öncü 
olan bir coğrafyadan girmesi Av
rupa halkları üzerindeki Osmanlı 
hakimiyeti ve nüfuzunu önemli 
ölçüde sağlayacak bir siyasi geliş
meden de söz edilebilirdi.

‘Ne olacak bu memleketin 
hali?’ sorusunun sorulmaya baş
landığı Kanuni’nin son dönemle
rinin Malta yenilgisine denk gel
diğini görüyoruz. Nedir bu soruyu 
sordurtan neden(ler)? Osmanlı 
ulaştığı gelişmişlik düzeyinin öte
sine geçme azimsizliğini göster
miştir. Bu azimsizliğe sebep yüz
yıllarca önüne koyduğu ‘fetih’ ol
gusunun artık ulaştığı sınırlar do
layısıyla artık işlemez olduğunda 
yatmaktadır. ■
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ŞEHİR VE MEDENİYET YA DA 
1453-2453

H. SERDAR TA BA N O Ğ LU

B ilim ve Sanat Vakfınca 
tertiplenen “Şehir ve Me
deniyet” konulu sempoz

yumdaki izlenimlerim, bu yazmm 
konusunu oluşturuyor.

Mümkün olduğunca tebliğ su- 
numlarmdan anekdotlar aktara
rak, neticede sempozyumun ko
numunu, anlammı ve etkilerini 
tartışmak niyetindeyim. %5 fire
nin normal karşılanmasını bizde 
doğru bir veri olarak kabul eder
sek sadece 1 tebliğcinin ve 1 otu
rum başkanının gelmemesi sem
pozyum organizasyonu açısından 
sevindirici. 11 oturumda toplam 
39 tebliğ sunuldu ve oturumlara 
büyük bir dinleyici grubu katıldı. 
Gerek tebliğcilerin gerekse katı
lımcıların bu yoğun teveccühü 
Bilim ve Sanat Vakfının imajını 
işaretler nitelikte. Prof. Ahmet 
Davutoğlu’nun da bahsettiği gibi, 
sempozyumun estetikle disiplini 
birleştirmek suretiyle asli şekil 
şartlarını da büyük oranda ger
çekleştirdiğini rahatlıkla söyleye
biliriz.

Prof. Alparslan Açıkgenç’in 
değerlendirme kısmında sözünü 
ettiği tarih bilinci vurgusu, tari
hin insanı şekillendiren aktif do
ğasından hareketle, tarih şuuru-

“Geleceği nasıl görmek istiyorsanız, 
geçmişi ona göre anlayınız."

nun bir kimlik şuuru aşaması ola
rak anlaşılması sempozyumda 
tebliğlerin nihai olarak bağlandı
ğı noktayı oluşturuyor. Yani “İs
tanbul kim?” sorusu, “ben ki
mim?” sorusunun farklı bir versi
yonu olarak karşımıza çıkıyor. 
Prof. Davutoğlu’nun -Prof. Meh
met Genç’in deyimiyle- tüm 
müktesebatını sergilediği ilk gün
kü konuşması bu sorulara cevap 
verir nitelikte. Medeniyetlerin 
iniş çıkışlarını şehirleşmelerin
den okumanın mümkünlüğü üze
rine durarak medeniyet ve şehir 
kavramlarının işteşlilik özelliğiy
le birbirlerini etkileyen, dönüştü
ren, şekillendiren doğası üzerine 
dikkat çeken Prof. Davutoğlu, as
keri hareket değil de bir “yüzleş
me” olarak görülmesi gereken fe
tih ekseninde İstanbul’daki farklı 
iki tip şehir ruhunu mukayese 
ediyor. Bunlar Osmanlının tem
sil ettiği Medine’yle, Bizans’ın 
temsil ettiği Roma. Bir yanda ka
tegorik, liner geometrik, güç ve 
hırsın sembolü, realist Roma ru
hu, diğer tarafta tevazu ve ihtişa
mın sembolü, hafif kaotik, uyum
lu ve derinlikli bir Medine ruhu. 
Aslında medeniyetlerin şehirleri 
kendi boyasıyla boyadığını fark
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ediyoruz. Egemenlerin tarihi ye- 
niden yazmaları, aslında kent 
üzerinde de ister istemez bazı ta
sarruflar yapmalarını mecbur edi' 
yor. Örneğin görmek istenmeyen 
unsurların kentten silinmesi, 
kentin büyüsünün bozulması; ak
törleri devreden çıkarmanın ve 
“hafıza” oluşumunu kilitlemenin 
bir yöntemi. Bu anlamda şehir, 
medeniyeti veya uygarlığı (ikisi 
aynı kavram değil.) deşifre edi
yor. Zira dediğimiz gibi yok etme 
politikası ve geçmişi tasfiye et
me, en büyük etkisini şehirler 
nezdinde gösteriyor. Fakat fet
hin; ortak geçmişi, ortak değerle
ri tecessüm ettirdiğini düşünür
sek, fetih sonrası Osmanlının, 
“yıktığı yeri” temsil ettiğini düşü
nürsek, simgelediği tüm geçmişin 
“kemalinin bende temsil edilişi” 
mantığını düşünürsek, kuşatıcı 
ve içselleştirici padişah unvanla
rını düşünürsek; Osmanlı’nın bi
rikimleri harmanlaması ve bunu 
da şehre yansıtması şehrin bir es
tetik ve işlevsel kümelenmeden 
ziyade, medeniyet bağlamında 
bir kimlik resmi olduğunu göste
riyor. Bu anlamda “geç kalmış fe
tih” tarihin derinliğine mekan 
olduğu gibi, tarihi, imparatorlu
ğun kendi bünyesine almasını, 
ruhun bedenle (mekanla) buluş
masını simgeliyor.

Prof. Semavi Eyice, oturum 
başkanı’nı sert ama duygusal bir 
üslupla devreden çıkararak uzun 
(soluklu) bir konuşma yaptı. 
Meryem ananın koruduğu şehir 
olan Bizans’ın son günlerini an
lattı. Aslında “Bizans” teriminin 
de modern tarih yazımının bir 
hediyesi olduğunu, Bizans’ın 
kendisini sürekli Roma İmpara
torluğunun devamı saydığını be
lirterek, bu bağlamdaki Cüneyt 
Arkınvari filmlerdeki tarih hata

larına da iyi bir dokundurma yap
tı. Şehrin eski yerleşimi ve sanat 
eserleri hakkında, anıtları, mey
danları üzerinde de bilgilendir
meler yaparak. Haçlı seferlerin
deki Bizans’ın yağmalanması ve 
eserlerin Avrupa’ya götürülmesi 
olaylarını tahlil ederek fetih ön
cesi İstanbul’un berbatlığı üzeri
ne malumatlarımızı pekiştirdi.

Prof. Selçuk Mülayim’in 
tam da batılılaşma dönemi olan 
19. yüzyılı anlatan tebliği gerçek
ten enfesti. 1914’ e kadar İstan
bul’un fethinin kutlanmadığı, ilk 
defa sultanların doğum gününün 
19. yüzyılda kutlandığı, Sultan 
Abdülhamit’in arabasını kendi 
kullandığı, demiryolu için “man
yak” sarayların yok edildiği, fer
manın Gülhane de değil Selimi
ye kışlasında okunduğu, 2.Mah
mut zamanında Haliç’te “açılabi
lir” bir köprü olduğu, 19. yüzyılda 
İstanbul’un dörtte birinin yan
gınlarla, dörtte birinin de dep
remle yok olduğu yabancı mi
marların akın etmesiyle hem üs
lubun değiştiği hem de mezarlık
ların kentten uzağa taşındığı, bil
gilerini Prof. Mülayim’in konuş
masından not ediyoruz.

Yrd. Doç. Kenan Bilici’nin 
“mimari öyküsü” de şehrin ru
huyla yapısı arasındaki ilişkiyi or
taya koydu. Karmaşık bir üslubun 
selamlanışıyla, batı tarzıyla yük
lenen kurumlann şekli, adeta 
manevi evreyle yani düşünce ve 
mantıkla birebir gidiyor. Mimari
yi okuduğunuzda ruhu da okumuş 
olduğunuz Prof. Bilicinin tebliği 
nin mantığını oluşturuyor. Kasa 
badan bozma merkez olan Anka 
ra’nın yeni fiziksel bir çehre im 
gesi oluşturması, Osmanlı imge 
sinin tasfiyesinin aşamasıydı 
Ankara yeni ulusal kenti ve yeni 
burjuvaziyi temsil ediyordu. Geç

mişi ve büyüsü olmayan şehir, 
uygarlığın kendini ifade etme ye
ri olarak işlev gördü. Ankara’da
ki bürokratik inşaatın içindeki iş
levsellik ve yüzeysellik, Osmanlı 
eserleri tarzının zaman zaman ya
şatılmasına karşı tepkisellik, kül
tür inkılaplarının son noktasıydı. 
Cumhuriyetin değişen yüzüyle 
ortaya çıkan ciddi ve güçlü dev
let binaları; dandik, rasgele ve “O 
estetik” yerleşim yerleri, günü
müz mimarisinin görüntüsünü 
sunuyor. Bu tarzın ismi olan “çir-, 
kin mimari” anlayışı da gelecek
te bizi bekleyen umutsuz kent si
luetinin, bir üslup meselesi değil, 
kimlik meselesi olduğunun altını 
çiziyor.

Sempozyumun en ilginç ve 
cüretkar tebliğlerden biri de Doç. 
Macit Kenanoğlu’nun hukukla 
alakalı tebliğiydi. Tebliğ, Os- 
manlı hukuk uygulamasının %98 
yanlış anlaşıldığını, hukuk siste
minin günümüzdeki proje ve an
layışlara tarihi bir destek olmak 
için çarpıtılıp manipüle edildiği
ni gözler önüne serdi. Zira Os- 
manlının tebaasındaki gayri müs- 
limlere kendi hukuklarını uygu
latmalarını düşünmek, İslam hu
kukunun lağvettiği bir hukukla 
eşit tutulması demek ki bu man
tıken mümkün bile değil. Kena
noğlu’nun anlattıklarından, mil
letleri bir arada tutan unsurun, 
farklılıklara farklı hukuk uygu
lanması gibi asılsız bir işlevsel 
“takdir” değil, bizatihi İslam hu
kukunun kendisi olduğu anlaşılı
yor.

Prof. İsmail Kara, hilafetin, 
Fatih’in Mekke şerifine ve Mı
sır’a yazdığı fetih mektubunu hi
lafet deklarasyonu olarak anlaya
bileceğimiz gibi bir takım örnek
lerle hilafetin fiilen fetih günleri
ne dayandırdığını anlatarak, za
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ten gerek meşhur hadisin önemi, 
gerek İstanbul yerleşim yeri hika
yelerindeki dinsel temalarla hila- 
fetin kaçmılmazlığı üzerinde dur
du.. Hilafet kurumun bizi rahat 
ettirecek anlayışı, yani “bu mev- 
ziyi koruyamıyoruz, mevzi bizi 
korusun” mantığı sonraları ken
dini egemen kılıyor.

Doç. Gökhan Çetinsaya, çok 
spesifik olan araştırmasında Meş
rutiyet ve Tanzimat modellerini 
İran’da uygulamak isteyenlerin 
hikayelerini, anlattı. Bize göre 
Osmanlının son zamanlardaki 
gelişmelerin İslam ülkelerinde 
yaygınlaşması Osmanlının belir
leyiciliğinin güzel bir örneği. Bu 
imkan dolu anlayışın bugünlerde 
bile değişmediğini de ayrıca mü- 
şahade ediyoruz. Bir ayağını da 
Cemalettin Afgani’nin oluştur
duğu Sultan Abdülhamit’in Sün
nilikle Şiiliği buluşturma projesi 
Osmanlın sentez fikrini güncelle
meye yönelik gerilemeyi durdur
ma adına atılmış bir adım olarak 
karşımıza çıkıyor.

Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun Os- 
manlıdan hareketle İslam mede
niyetini üç boyutlu okuması ve 
fetih sonrası Osmanlı yönetim 
mantığının düşünsel ana hatları
nı ortaya koyan çalışması, ka
nımca gündem yaratması ve ma
saya yatırılması gereken önemli 
bir tartışma konusu. İslam’ın ya
yıldığı devirlerde, İslam’ın temas 
ve “esaslı bir yüzleşme” duru
munda olduğunu ortaya koyan 
doktor Fazlıoğlu’nun tebliğinden 
anladıklarımız kısaca şu: Bu yüz
leşme üç aşamada ortaya çıkıyor. 
Birincisi Gazali öncesi Tanrı fik
rinin ispatlanmasına yönelik 
Mutezile öncülüğündeki Yunan 
aklıyla yapılan yüzleşme. İkincisi 
ise Gazali öncülüğündeki kozmo
lojik yüzleşme. Üçüncü aşama

olan evrenin tahayyülü meselesi 
ise bizi konumuz olan fethe yakın 
bir yere, Ali Kuşçu’ya getiriyor.
11. yüzyılda felsefenin tıkanması
nı sonuçlayan yabancı akımların 
içeriye “dengesiz sızıntıları” ne
deniyle, ilimleri Aristotalesçilik- 
ten ve Platonculuktan arındırma 
Sultan Fatih döneminde gerçek
leştiriliyor. Fetih sonrası Osman- 
İl kendinden önceki birikimi 
harmanlayıp bir sentez geliştirme 
amacında. Bu sentez ise konuma 
uygun “dil”leri kullanabilme ikti
darında gizli.

Dr. Fazlıoğlu, İslam medeni
yetini okumaya dair bir ufuk ge
liştiriyor. Bu üçlü anlayış tarzının 
oluşturduğu bakış açısı, bir mese
lede teker teker bu üç tarzın gö
rüşünün alınmasıyla olaya en uy
gun bir boyutun seçilmesiyle 
kendisini gösteriyor ve irfan, be
yan ve burhan sistemlerinin sı
nırlarını çizme ve gerekliliklerini 
ortaya çıkarma ve yerlerini tayin 
etme konusunda anlayış oluştur
ma anlamına geliyor. Şirk unsuru 
öğelerin gelenekten atılmasıyla 
farklı bilgi boyutları ve aşamaları 
arasında bu hiyerarşi ve sınır 
oluşturulması neticede farklı 
ekolleri bir bünyede bir araya ge
tirecek üst dilde buluşturmak Os- 
manlı sentezinin bir görüntüsü. 
Kanımca bugünkü model tartış
malarına Osmanlı “sentez politi
kaları” aydınlık bir yol kazandıra
bilir. Zira bugünlerde de farklı 
bilgi anlayışlarının farklı model
lere götürmesi bizi Kuran’i bir üst 
dil altında alt dilleri harmanlama 
ve üsluplaştırma görevine bizi gö
türmekte.

Sayın Beşir Ayvazoğlu’nun 
tebliğine bakacak olursak; İstan
bul bir tulumba vazifesi görmüş. 
Hammadde olarak pompalanan 
kültürler ve birikimler tekrar

ürün olarak işlenip geldiği yerle
re servislemekte. Sanatçıları ve 
sanat eserlerini şehre getirmek, 
bilginleri İstanbul’a çağırmak, İs
tanbul’un ilmi bir havuz olmasını 
sağlamış. Ayvazoğlu’nın argü
manlarını devam ettirirsek şu so
nuçlara varıyoruz:

Tanzimat kurumlar ve top
lum arasında bir gerilim ortaya 
çıkardı. Bunun sebebi eski ve ye
ni arasındaki çatışmaydı. Cum
huriyet ise eskiyi ortadan kaldır
mak suretiyle tezatları ortadan 
kaldırdı. Çünkü eski kültürü yok 
saymak, İstanbul’un karşısına ra
kip ve alternatif olarak Ankara’yı 
oluşturmak yeni kültür inşasmın 
bir aşamasıydı. Osmanlının sergi
lediği devam ettirme ve aşmanın 
özündeki güven yerini Cumhuri
yetin sergilediği reddetme ve 
kopmanın özündeki korku ve te
dirginliğe bırakmıştır artık.

Osmanlı padişahlarının üçte 
ikisinin şiirle veya sanatla meşgul 
olduğunu söyleyen, ve dolayısıyla 
estetik üslupları değil, entelektü
el birikimi ve kaliteyi ortaya ko
yan sanatın yönetim mekanizma
sındaki yansımaları hakkında 
düşündüren Prof. M. Nur Do- 
ğan’ın tebliğinden sonra, yöne
tim mekanizmasındaki sanatsallı- 
ğın sistemin kalitesiyle doğru 
orantısını görmekte zorlanmıyo
ruz.

Sempozyumda sunulan teb
liğler bunlarla sınırlı değil. Bura
ya al(a)madığımız oturumlar da 
oldu. Bunun bir nedeni de aynı 
anda farklı iki salonda aynı anda 
oturum düzenlenmesiydi. Biz bu 
noktada Prof. Aydın’ın eleştirile
rine katılarak, tüm oturumların 
izlenilebilecek biçimde tertiple- 
nebileceğini düşünüyoruz. Bun
dan dolayıdır ki sempozyumları 
Vefa (salonu) eksenli takip ettik.
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Bu arada dikkat edilecek olursa, 
Prof. Turgut Cansever’in tebliği 
hakkında bilgi vermedim. Bilge 
mimarm, şehir üslubundaki geri
limi anlatışı, farklı üsluplarla et
kileşim ve temasta, “sürdürme 
ve aşma” kavramlarmdan hare
ketle hayranlık verici, müthiş ve 
şiirsel bir şehir okumasını bura
da anlatabilmem mümkün değil. 
Size önerim beyin ufkunu “zıpla
tan” bu tebliğin kasetlerini bir 
şekilde bulup izlemeniz.

İddialı gelenek ve mütevazı 
başlangıçla yola çıkan, yılda 1 
kez ulusal, I kez de uluslar arası 
sempozyum düzenleme niyetin
de olan vakıf yetkililerine, ka
muya açık, ilmi, dar kapsamlı 
görülen ama geniş içerikli bu 
sempozyumun hazırlanmasında 
emeği geçen vakıf başkanı Prof 
Özel’den ismini değerlendirme 
kısmında öğrendiğimiz temizlik
çi Gülsüm hanıma kadar herke
se bu şölen ve ziyafet dolayısıyla 
teşekkür ediyoruz. Başlayan iş 
bitmiş bir iş olduğuna göre, gele
ceğin inşasına geleneğin ihyası 
suretiyle katkıda bulunan gerisi 
gelecek çalışmalar, umulur ki 
şehri, sadece ezan okunan değil, 
ezanı çevresine yayan bir 2453’e 
ulaştırır. Prof İpşirli’nin Nuret
tin Topçu’ya atıfla söylediği gi
bi, vakıPıarm dirilmesiyle Müs
lümanların sosyal bilimlere 
(Müslümanca) el atması. Prof. 
Açıkgenç’in deyimiyle gözüyle 
düşünmekten kaçınan, istika
metini iyi bilen, güçlü ve tutku
lu bir ben bilinci ve tarih şuuru
na sahip özneler sayesinde mey
veler verebilir. ■

İSLAM DÜŞÜNCESİ VE 
TARİHTEKİ YERİ

H Ü SEYİN  CEYHAN

De Lacy O’Leary’nin bu kitabı, 
İslâm düşüncesinin felsefe tari
hindeki yerini göstermesi bakı
mından okuyucunun ufkunu ay
dınlatan, ilk ve orta çağ düşünce 
tarihlerini birbirine bağlama im
kânlarını veren bir eserdir. Ya
zar, yalnızca İslâm Felsefesinde 
derinleşmek isteyenlere hitab et
mek gibi mahdut bir hedefi gözö- 
nüne almamış, umumiyetle fel
sefe meraklılarının bu konudaki 
ihtiyaçlarını da düşünmüştür. Bu 
kitap, boşluk hâlâ tamamen dol
durulmamış olmasına rağmen, 
şimdiye kadar yapılan araştırma

lardan faydalanmak suretile İlk
çağdan Avrupa felsefesine geçişi 
geniş bir kesime anlatan değerli 
bir eserdir.

O’ Leary’nin kitabı Yunan 
felsefesinin batıya geçişinde İs
lâm âleminin rolünü belirtmesi 
ve bu uzun geçiş devrinin bütün 
safhalarını umumî hatları ile ele 
alması bakımından önemli bir 
boşluğu doldurmaktadır.
Pınar Yay. Tel: 0212 520 98 90 
Fax: 0212 527 06 77

I

ROADS AND 
FOOTPRIN TS

İki kez T. Milli Kültür Armağanı 
alan, iki kez de T. Yazarlar Birli
ği tarafından yılın romancısı se
çilen Mustafa Miyasoğlu’nun, 
Osmanlı ve Selçuklu şehirleri
nin kalbine uzanan “Yollar ve İz
ler” isimli romanı, Masaud Akh- 
tar Shaikh tarafından “Roads 
and Footp
rints” ismiyle 
İn g iliz cey e  
çevrildi.

B a ş a r ı l ı  
rom ancım ız 
M. Miyasoğ- 
lu’nu kutlu
yoruz.
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İSLAM DÜŞÜNCESİ VE 1 a RİHTEKİ YERİ / CEYHAN

ROMANCI 
YAYINA BAŞLADI

Sadece roman yayınlamayı he
defleyerek yayın hayatına başla
yan Romancı, dört yeni kitap ile 
okurlarına merhaba 
dedi. Yayınlanan ki
tapların ilki Beyan 
Yayınları tarafından 
düzenlenen “2002/ 
îlk Romanlar” yarış
ması ödülünü kaza
nan Okay Tiryakioğ- 
lu’nun Karanlığın 
Çağrısı isimli eseri, 
îki arkadaşın hayatı 
çevresinde gelişen bir 
gerilim romanı olan 
Karanlığın Çağrısı, son 
yıllarda yayınlanmış ro
manlar arasında farklı ko
nusu ve üslubuyla dikkatle 
ri çekmeye aday kitapların 
başında geliyor.

Romancı tarafından 
yayınlanan ikinci kitap 
Ahmet Baydar’ın En
dülüslü Zidyar isimli 
romanı. Bu güne kadar 
Kur’an üzerine yaptığı çalışma
lar ile tanınan Ahmet Baydar, 
ilk roman denemesinde İbni 
Arabi’nin hayatını anlatmaya 
çalışmış. İslam düşünce tarihi
nin en tartışmalı isimlerinden

biri olan İbni Arabi’nin tasav- 
vufi düşünceleri, bu roman için
de tekrar gündeme getirilmiş ve 
o dönemde yaşayan tarihi şahsi
yetler ekseninde tarafsız bir çer
çevede sunulmaya gayret edil

miş.
“Roman... hep 

roman... sadece ro
man” sloga

nı ile ya
yın haya

tına başla
yan Ro- 

m a n c ı , 
okurlara son 

olarak da iki 
kitap daha 

sundu. Me
tin Sa- 

vaş’ın Poli- 
tika’nın Ye
şil Çeşmesi 

ve Ufuk 
Onursal’ın 

Umutlar Be
yaz Olur isimli 

r o m a n l a r ı ,  
R o m a n c  ı ’ n ın 

yayın hayatımıza 
kazandıracağı yeni 

ürünlerin de müjdecisi 
niteliğinde.

Beyan Yay. Tel: 0212 512 76 97 
Fax: 0212 526 50 10

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

I- Türkiye ve Dünya, Alev Alath, 
Ufuk Yay.

2' Allah’m Garibi, Kazan Cakis, İz. 
Yay.

3 ' Ablam Uzak ülkede, İsmail 
Kılıçarslan, Birun Yay. ‘

4 ' Yaratılış Gerçeği ve Evrim, 
Fethullah Gülen, Işık Yay.

5- Cemil Meriç’le Söyleşiler, 
Mehmet Tekin, Çizgi Yay.

6- Çilekeş Müslümanlar, Durali 
Yılmaz, Beka Yay.

7- Musul Meselesi Tarihi, Durmuş 
Yılmaz, Çizgi Yay.

8- Osmanlı İnsanlığın Son adası, 
Mustafa Almağan, Ufiık Yay.

9- Kapitalizm ve Kültür, Conrad 
Lx)dziak, Çitlembik Yay.

10' Tasavvuf, William Chittick, İz 
Yay.

I I- İnsan Doğasının Geleceği, 
Jurgen Habermas, Everest Yay.

12' İnsan Hakları ve Hz. Ali, 
George Jerdak, Tül Yay.

13' Seninle Evlendim Ey Özgürlük, 
Nizar Kabbani, Kaknüs Yay.

14' İbn Arabi ve Spinoza’da Varlık, 
Metin Yasa, elis

15' Yol Şiirleri, Seyyid Hüseyin 
Nasr, İnsan Yay.

16' Yüref Safında Bir Şair Cahit 
Zarifoğlu, Kaknüs Yay.

17' İslam’m Krizi, Bernard Lewis, 
Literatür.

18' Yeraltmdaki Gizli Dünyalar, 
Turgut Gürsan, Selis Yay.

FİL İST İN  
Çıkmazdan Çözüme

Bu kitap Filistin sorununu uluS' 
lararası ilişkiler disiplini içinde 
ele alarak irdelemeye çalışmak
tadır. Filistin’in bölünmesin
den barış sürecine, ikinci intifa- 
dadan bu yana yaşanan geliş' 
meleri ele almakta, tarafların 
hukukî, ekonomik, askeri poziS'

yonlannı karşılaştırmalı olarak 
incelemektedir. Özellikle FiliS' 
tinli mülteciler, su sorunu, eko
nomik kaynakların kullanımı, 
Yahudi yerleşimciler gibi acil 
çözüm bekleyen sorunların yanı 
sıra Kudüs’ün statüsü gibi temel 
sorunların da anlaşılmasına ışık 
tutucu analizler yapmaktadır.

Küre Yay. Tel: 0212 589 12 95 
Fax: 0212 589 15 48

AHMİT DAVUTOCU/
WNUV 50f)M£Z t K KMOUrCi (MEIUT OZCAN
IKAeM KAAAKOÇlMUZArrüK.fCNei.l'DUJiAKÛtl 

MKHMFTYtLMAZlSUl.crMAM ALSAN OZCM^
«İUMİ CAUfKAN tTAYANÇ A. COnoOZ
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Y A N S I M A L A R

ROMALILAR/AMERİKALILAR

E R T U G R U L  BA YRA M OGLU

“Romalılar ...bütün dünyayı 
soyuyorlar. Karada soyulacak 
bir şey kalmayınca şimdi de de
nizleri araştırıyorlar. Bunlar 
düşman zengin ise kazanç için, 
züğürt ise ün almak için döğü-

şürler. Ne doğu ne batı onların 
gözünü doyurur. Dünyanın var- 
lığı ile yokluğuna aynı hırsla 
göz diken başka bir millet yok
tur. Haydutluğa, katilliğe, soy
gunculuğa, yalandan İmpara
torluk adını verirler. Issız bir 
çöl meydana getirdikleri za
manda ‘barış ve sükun getirdik’ 
derler.

...Emperyalistler kendileri
ne tabi kimselerde yiğitlik ve 
kahramanlık görmekten hoş
lanmazlar... Dünyanın dört ta
rafından toplanmış olan bu or
duyu başarı toplu tutuyor, bir 
gün bozgun darmadağın ede
cektir.

Korku ve tedhiş, çürük sev

gi bağlarıdır. Bütün bunları or
tadan kaldırınız; korku bitince, 
nefret başlar. Romalıların çoğu 
vatansızdır... Silahları, üzerle
rindeki altın, gümüş parıltısı ne 
onları koruyabilir ne de bizi ya
ralayabilir.”

(Roma’ya karşı ayaklanan 
Calgucus’un savaş öncesi konuş- 
masıdan)

Bostan Korkuluğu

Bir gün bir bostan korkulu
ğuna dedim ki: “Bu ıssız tar
lada dikilmekten yorulmuş 
olmalısın.”

O dedi ki: ^^Korkutmü' 
nın zevki derin ve devamlı; 
ve beni hiç yormuyor; ve 
bunu sadece içi sam anla 
dolu olanlar bilir,**

Aradan bir yıl geçti, o bir 
yıl içinde korkuluk bir filo
zofa dönüşmüştü.

Ve tekrar yanından geç
tiğimde iki karganın, korku
luğun şapkasının altına yuva 
yaptığını gördüm.

(Halil abrandan)

DÜNYAYI MAHVEDEN İYİLİK

İyiliksever biri, rüyasında birinin kendisine, “bir iyilik yapacak
sın ama bütün dünyanın geleceğini bununla tehlikeye atacaksın” 
dediğini duyar ve uyanır. Sabahleyin rüyanın etkisinden kurtu
lamamış bir halde evden çıkar ve işine gitmek için otobüs dura
ğına gider. Bu sırada küçük bir çocuğun arabalara dikkat etme
den yoldan geçmeye çalıştığını görür ve hızla yaklaşan bir araba
nın önünden çocuğu son anda kurtarır. Korkan çocuğa bir bar
dak su bularak içirir ve adına sorar. Çocuk korkuyla cevap verir: 

'Bush , efendim; George W. Bush.
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YANSIMALAR / BAYRAMOĞLU

Avrupa’ya Matematiği Öğreten İslam Bilgini 
Ebû Kamil Şuca

Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Tarihçiler 
850'950 arasında yaşadığmı söylerler. Ünlü ma
tematikçi Harizmî ile aynı dönemde yaşadı. Cebir 
tarihinde ilk defa olarak, ikinci derecenin üstün
de denklemlerin çözümünü tam bir hassasiyetle 
gerçekleştirdi. Bu yüzden ona Harizmî’den sonra 
ikinci cebir teorisyeni olarak bakılmaktadır. İlim 
tarihi araştırmacılarından George Sarton onun 
için, “en büyük matematikçi” tabirini kullanır.

Matematik ve cebir konusunda 5 eser verdi. Ma
tematik ilmini Avrupa’ya aktaran isimlerden olan 
Pizalı Leanordo, kendisini şöhrete kavuşturan 
eseri ‘Liber Abacı yi Ebû Kamil’in eserlerini ince
lediği Mısır seferinin dönüşünde yazmıştır. Flori- 
an Cajori, matematik tarihi ile ilgili eserinde, mi
ladi 13. asrın ortalarında, Ebû Kamil’in eserleri
nin Batılı bilginler arasında yegane başvuru kay
nağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir.

“FUKARANIN KORUNMASI 
BİZANS SURLARINDAN ÖNEMLİDİR”

Selçuklu Sultanı Melikşah, devlet bütçesine 300.000 
altın dinarlık ayrı bir tahsisat koydurmuştu. Bu para o se
ne ulemâ, gurebâ(garipler) ve fukarâ için harcanacaktı. 
Vezirlerden biri;

-“Bu kadar tahsisat ordu emrine verilse Bizans surları 
daha çabuk yıkılabilir”, diyerek itiraz edecek oldu ama 
Melilşah cevabını hemen verdi:

-“Alimlerin ve fakirlerin korunması Bizans surları ka
dar önemlidir.”

SARHOŞU AYIPLAYAN SARHOŞ

Bir sarhoş vardı; tamamıyla yıkılmış aklı başından git
mişti... Sarhoşluktan başını, ayağını kaybetmiş gitmişti. 
Bir ayık ona acıdı; bir küfe bulup, sarhoşu içine koydu, 
evine götürmek için sırtladı ve yürümeye başladı.

Yolda bir başka sarhoşa rastladılar; önüne gelene sa
taşıyor, kötülük yapıyordu. Çuvaldaki onu görünce daya
namadı; dedi ki, “A evi yıkılasıca, bir iki kadeh az içsey- 
din de benim gibi evine rahatça gitseydin olmaz mıydı?” 

Sarhoş kendi halini görmedi de başkasının sarhoşlu
ğunu gördü. Hepimizin hali bundan ileri bir şey değil.

(Mantık’ut-Tayr’dan)

“Latin medeniyeti, mesleğini gün 
ortasında açıktan icra edebilen profes
yonel bir hırsız gibidir. İnsanın ruhunu 
çalıp hiçbir değeri olmayan et ve ke
mik yığınından ibaret bir ceset haline 
getiriyor.” 

(M.İkbal)
 ̂  ̂$

“Maddi hayata tapanlar deniz suyu 
içenlere benzerler; içtikçe susuzlukları 
artar.” 

(İbn Arabi)
$ sfs su

“Hak ve kuvvet kılıçla kın gibidir; 
içinde kılıç olmayan kına kimse hür
met etmez.” 

(C.Şehabeddin)
 ̂3$£

“Herhangi bir yerde yapılan bir hak
sızlık her yerde adalete karşı yapılan 
bir tehdittir.” 

(M.Luther King)

BİLİYOR MUSUNUZ?
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 27.10.1920 ta
rihli nüshasında yayınlanan ve Suriye’de kuru
lan İttihad-ı îslam Cemiyeti tarafından Ankara 
hükümetine gönderilen mektupta, Şerif Hüse
yin’in “Babına tâc-ı saltanat giymek hülyası ile a ’da
yı din(din düşmanları) olanlarla bil’ittifak Alem-i İs
lamiyet’in kalbgâhına vurduğu darbelerle kendine ve 
evladına dünya ve ahirette lanet kazanan Mekke

emiri sabıkı Şerif Hüseyinin e f  al ve harekatı hâina- 
nesinden her bir müslimin mütessir olduğu malum
dur” denilerek lanetlendiğini ve “Mescid-i Ak- 
sâ başta olmak üzere çeşitli yerlerde Kuvây-ı Mil
liye için nakdi fonlar toplandığım” biliyor muy
dunuz?

(Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Filistin Sorunu, 
Ufuk Kitapları, S. 369)
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

PADİŞAH EMRİ 
YERİNE GELMELİDİR

FAH REDDİN  GÖR

O smanh Devletin- 
de hanedana karşı 
işlenen suçlar he

le öldürülme gibileri bağış
lanmaz; eninde sonunda 
cezalandırılırdı. Yine Os- 
manlı Devleti’nde bir başka 
gelenekte yeni tahta çıkan 
Padişah Atalarının mezar
larını ziyaret için Bursa’ya 
giderlerdi.

Babası İLBayezid’in ye
rine tahta geçen Yavuz Sul
tan Selim bu geleneğe uya
rak Bursa’ya gitti. Dedeleri
nin mezarlarını ziyaret etti. Ziya
retler sırasında amcası Cem Sul- 
tan’ın türbesine de uğradı. Am
casının Hıristiyan bir ülkeye sı
ğınması, Papalıkta esir tutulması 
ve sonunda zehirlenerek öldürül
mesi olayının tertipçisi olarak bu 
olaya karışan Vezir Koca Musta
fa Paşa’nın da rolünü öğrenmiş- 
ti.Bu olaya çok öfkelenen Yavuz 
Sultan Selim o sırada Sadrazam 
olan Koca Mustafa Paşa için;

'Benim emmimin katline SC' 
bep olan adamm başı dik olarak 
yeryüzünde dolaşması bize zül- 
dür. Boynu vurulmalıdır.

emrini verdi ve Paşa idam 
edildi. İstanbul’a dönen Padi-

şah’ın öfkesi geçmemişti.
-Bu adamm yeryüzünde ne 

kadar hayr-ü hasenatı varsa yer 
ile yeksan edin ki öbür tarafa 
bir şey gitmeye...

dedi.
Vezirin kendi adına yaptırdı

ğı bugünkü Koca Mustafa Paşa 
diye anılan semtteki cami, med
rese, imarethane ve 
dergahın yıkılmasını 
emretti. Görevlendi
rilen yıkım elemanla
rı camiye geldiler. O 
sırada cami imamı ve 
dergahın şeyhi Süm
bül Efendi’ydi. Mane
vi şahsiyeti, ilmi ve

irfanıyla büyüklüğü tartışılmaz, 
halkın hürmet ettiği Sümbül 
Efendi’ye ‘yıkıma geldik’ deme
den geri döndüler. Görevin yeri
ne getirilmemesine öfkelenen 
padişah:

-Sizden bunun hesabım so
rarım. Siz yıkamazsınız ben da
hi gider yıkarım.

deyip Koca Mustafa Paşa der
gahına gitti. Yavuz’un geleceği
ni duyan Sümbül Efendi, derga
hındaki dervişleri fakirleri ve 
müritleriyle birlikte Padişahı 
karşıladılar. Camii, dergahı gez
dirdiler. Sümbül Efendi mane
viyatı karşısında büyük bir saygı 
ve sevgi duyan Padişah ‘camii 
yıkmaya geldim’ diyemedi. Yal
nız “sizi ziyarete gelmiştik” diye
bildi.

Uzun bir sohbetten sonra 
gitmeye yeltendi. O zaman 
Sümbül Efendi:

- Baka Sultanım!!! Padi
şahların verdiği emir yerine 

getirilir. Müsaade buyurun, hiç 
olmazsa medresenin üzerindeki 
ocak bacaları yıkılsın 

teklifinde bulundu.
Öfkesi dinmiş, teselli bulmuş 

olan Padişah bu teklifi kabul et
ti. Ve giderken üstündeki samur 
kürkünü Sümbül Efendi’ye hedi
ye etti.

FİLOZOF OLMAK
■ Sokrates dostlarıyla sohbet edi

yordu. Evlilik hakkında som soaıl- 
du. Sokrates da şöyle dedi:

-Mutlaka evlenin. Eşiniz iyi 
olursa mutlu olursunuz, kötü 
olursa filozof olursunuz.
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AİLE VE ŞİDDET
Türkiye’de Eşler Arası Şiddet

Celalettin VATANDAŞ

Aile içi şiddet konusunda Türkiye’de yapılmış son araştırma burada özeti veri
lecek olan araştırmadır. Sonuçlanmış olan araştırmada, aile içi şiddetin en yaygın 
türlerinden birisi olan “eşler arası şiddetim  fiziksel ve sözel kısımları ele alınmıştır. 
Eşler arasında açığa çıkan şiddetin bu iki türü cinsiyet, yaş, meslek, gelir düzeyi, eği
tim düzeyi, en çok yaşanan yer, çocuk sahibi olup-olmama durumu, yapılan evlilik sayı
sı ve yaşanılan coğrafi bölge gibi olgusal faktörler açısından incelenmiş; şiddet ile bu 
olgusal özellikler arasındaki ilişki ve ilişkinin gücü belirlenmeye çalışılmıştır. Ay
rıca, bireylerin olgusal özellikleri ile eşe yönelik şiddete ilişkin tutum, eşe fiziksel veya 
sözle şiddet uygulama, şiddetin sıklık derecesi, şiddete verilen duygusal ve davranışsal 
tepkiler, eşe yönelik şiddet ile çocukken mağduru olunan şiddet ilişkisi gibi özelliklerin 
yanı sıra, eşler açısından evliliğin anlamı, eşi tanıma biçimi, eşle iletişim, cinsel uyum, 
eşin rahatsız olunan özellikleri, evde yaşanan sorunlar, eşle ilgili sorunlar, evlilik-aşk iliş
kisi, evlilikten pişmanlık durumu, evliliğin devamı için önemli olan özeüik(ler), boşanma
yı düşünme gibi bir çok duygusal özellikler, tutumlar ve düşünceler de tespit edil
miştir.

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan tüm evliler oluşturmaktadır. Araş
tırmanın veri toplama aracını oluşturan anket, evreni temsilen belirlenen 98 kent
sel, 173 kırsal olmak üzere toplam 271 yerleşim biriminde 5385 kişiye uygulanmış
tır, Katılımcıların 2255’i erkek, 3130’u kadındır.
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GİRİŞ

Şiddet, son derece kapsamlı anlamlar içeren bir 
kavramdır. însan ilişkilerinde veya genel olarak 
tüm doğada varolan ve çok farklı nedenlerle açı
ğa çıkan birçok şiddet türünden bahsedilebilir. 
Şiddetin sadece insanla ilgili kısmı ele alınırsa, 
insanın olduğu her yerde ve her zamanda şiddet 
görüldüğünü söylemek pek yanlış olmaz. Tarihin 
değişmeyen malzemesi olan savaşlar, toplumların 
baş belası terör olayları, kavgalar, çekişmeler, mo
dem hayatın getirdiği gerilimler... ve daha nice
leri, insan merkezli şiddetin yaygınlığmı gösteren 
önemli örnekler olarak anlam kazanmaktadırlar.

Çok değişik vesilelerle ve hemen her zaman 
şiddetin acısını, yıkıcılığını en güçlü biçimde ya
şayan insan, sürekli şiddetten yakınmış; fakat ya
kındığı şeyin faili olmaktan da vazgeç(e)memiş- 
tir. İnsan, şiddetin hem mağduru ve hem de faili 
olmak gibi çelişik durumdan kurtul(a)madığı 
için, meşru olan-olmayan ayrımına gitmiş ve ne
redeyse herkesin bir şekilde de olsa “meşru” şidde
ti olmuştur. Bazen savunma, bazen intikam, ba
zen ceza, bazen terbiye... adına ‘‘meşrulaşan” şid
det, insanın ayrılmaz parçası olarak varolmaya 
devam etmiştir.

Faili insan olan şiddet, hemen her ortamda 
açığa çıkabilmektedir. “Kutsal bir kurum”, “sıcak 
bir yuva”, “sığınak”... olan aile ise şiddetin görül
düğü, hatta yuvalandığı yerlerden birisidir.

Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddet, kısaca, aile bireylerinden birisi
nin, ailenin diğer birey(ler)inin saldırısına uğra
ması olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddet, dövme 
ve/veya yaralama, sakatlama, cinsel saldırı, teca
vüz, öldürme gibi somut ve dolayısıyla kolay tes
pit edilebileceklerden; tespit edilmesi son derece 
zor sözel, duygusal, zihinsel şiddet eylemlerine ka
dar uzanabilmektedir. Aile içi şiddeti, diğer şid
detlerden ayıran önemli özeliklerden birisi, aile 
içi şiddette devamlılık eğiliminin son derece yük
sek olmasıdır. Yapılan çeşitli araştırmalar (Kap
lan ve Sadocks, 1994: 174-175; İçli, 1995:21) ai
le içi şiddetin, bulaşıcı bir nitelikle ailenin üyele

ri arasında yaygınlık kazanma eğiliminde olduğu
nu ve kuşaklar arasında devamlılık gösterdiğini 
açığa çıkarmıştır. Şiddetin çoğu zaman bir sorun 
çözme aracı olarak görülmesi, aile içi şiddetin 
yaygınlığında etkin olmaktadır. Bu önemli “işlevi” 
nedeniyle genç kuşaklar, ebeveynlerinin evinde 
tanık oldukları şiddeti “normalleştirip”, daha sonra 
kendi evlilik yaşamında da uygulayarak, pekişme
sine ve devamına katkıda bulunmaktadırlar. Bu 
ise bireyin toplumsallaşma koşullarıyla ilgili bir 
durumu ifade etmektedir.

Bir çok özelliğinden bahsetmek mümkün ol
makla birlikte, bilhassa şu üçünün “aile içi şid
det” in genel ve değişmeyen özelliği olduğu anla
şılmaktadır:

1' Aile içi şiddetin failleri ve mağdurları, evli
lik veya evlilik yoluyla oluşan bir akrabalık ilişki
sine sahiptirler. Bu açıdan şu tespit son derece 
önemlidir: “Evlilik cüzdanı aynı zamanda aile içi şid
dete izin veren lisans belgesi görevi görmektedir” 
(Komblum ve Julian 1992:204).

2- Aile içi şiddetin fail ve mağdurları ailenin, 
yuvanın, evin geleneksel örgülerle desteklenen 
mahremiyetini paylaşırlar. Bu nedenle sorunlar 
ve özellikle de şiddet dışarıya duyurulmaz, bu ko
nuda gizliliğe büyük önem verilir. Aile içi şiddeti 
açığa çıkarmak veya incelemek son derece zor
dur.

3- Aile içi şiddetin fail ve mağdurları genellik
le aynı evi paylaşırlar. Ancak, ayrı yaşayan kar
deşler, ayrı yaşayan sevgililer, eski eşler arasında 
veya evlerini terk etmiş babaların uyguladığı şid
det de bir zamanlar aynı evi paylaşıyor olmanın 
verdiği anlayış üzerinde gerçekleşir.

Aile içi şiddetin daha çok sosyo-ekonomik 
düzeyi ve eğitim düzeyi aşağı olan toplum kesim
lerinde yaygın olduğu varsayılmasına karşılık, son 
20-30 yılda yapılan araştırmalar durumun hiç de 
varsayıldığı gibi olmadığını açığa çıkarmıştır. 
Araştırmaların ortak sayılabilecek bulgularının 
göre, aile içi şiddet “gelişmiş”, “modem”, “kalkın
mış” toplumların da en önemli sorunları arasında 
yer almaktadır (İlkkaracan, 1996:22). Yapılan bir 
çok araştırma, aile içi şiddet olgusunun “Gelişmiş 
Batı Toplumlan”ndaki  yaygınlığını olanca açıklı
ğıyla gözler önüne sermiştir. Örneğin: ABD’de
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yapılan araştırmalarda, yardım istemek için poli- 
se başvuranların büyük kesiminin aile içi şiddetin 
mağdurları olduğu tespit edilmiştir. Daha da 
önemlisi, mesleklerinin gerektirdiği operasyon 
veya işlerde uğraşırken öldürülen polislerin 
%22’si aile işi şiddete müdahale ederken öldürül
müştür. Polis teşkilatında gerçekleşen ölümlerin 
nedenleri arasında başka hiçbir neden bu orana 
ulaşmamaktadır (Eitzen ve Zinn, 1992: 358). 
ABD’de işlenen cinayetlerin % 25’i aile içi şiddet 
sonrasında gerçekleşmektedir. İngiltere’de Polis 
kayıtlarına dayalı gazete haberlerinde; adam öl
dürme olaylarının %42’sini ailedeki tartışmalarm 
sonunda gerçekleştiği ve kurbanların 1/3 ünün 
çocuklar olduğunu ortaya koymuştur (Browne, 
1993: 1/149-164). Yine ABD’de yapılan kapsam- 
h bir araştırmada (Eitzen ve Zinn, 1992: 370,371) 
47 milyon ABD’li aileyi en iyi temsil edebilecek 
her yaş, ırk, sınıf ve bölgeden seçilen 2143 ömek- 
lem aileden bir yetişkin ile görüşülmüş ve bunla
ra ailelerindeki muhtemel şiddet ile ilgili sorular 
yöneltilmiştir. Görüşülen aile temsilcilerinin % 
17’si son bir yıl içinde görece daha hafif olan şa
mar, tokat, itme veya bir nesne fırlatma biçimin
de gerçekleşen şiddetin, % 6’sı ise görece daha kı
yıcı olan tokatlama, ısırma, tekmeleme, bir şeyle 
vurma, tabanca veya bıçakla saldırı biçiminde 
gerçekleşen şiddetin kendi ailelerinde görüldüğü
nü ifade etmişlerdir. Bu araştırmanın ilginç bul
gularından birisi ise, kocaların karılarını şiddet 
amaçlı olarak, karılarının kendilerini ısırdığından 
daha fazla ısırmalarıdır. Halbuki, şiddetin faili ve
ya mağduru kadının ısırmayı bir saldırı veya sa
vunma aracı olarak kullandığı düşünülürdü. 
Araştırmanın genel bulgularına göre ABD’de her 
yıl 3 milyon ailede görece kıyıcı olan şiddet gö
rülmekte, buna görece hafif şiddetler de ilave edi
lirse her yıl 7,5 milyon ABD’li ailede şiddet olayı 
açığa çıkmaktadır.

Aile içi şiddet, eşlerin birisinden diğerine, an- 
ne-babadan çocuğa, çocuktan diğer çocuğa veya 
aile ile birlikte yaşayan yakın akrabalardan (dede, 
büyükanne...) ailenin diğer bireylerine veya bu 
bireylerden söz konusu akrabalara yönelik şekilde 
açığa çıkabilmektedir. Ancak, aile içi şiddetin eş
lerden birisinin diğerine veya ebeveynlerden ço

cuğa yönelen şiddet biçiminde iki ana yönü bu
lunmaktadır. Bu araştırmada sadece eşler arası 
şiddet ele alınmıştır.

Eşler Arası Şiddet

Çocuğa yönelik şiddetle arasında bazen oran de
ğişmeleri olsa bile, eşler arası şiddet aile içi şidde
tin en yaygın biçimini oluşturmaktadır. Eşe yöne
lik şiddet kadından kocaya veya kocadan kadına 
yönelik olabilmektedir. Fakat araştırmaların da 
tespit ettiği üzere, eşler arası fiziksel şiddetin mağ
duru neredeyse her zaman kadındır. Yapılan araş
tırmalarda kadının kocasına şiddet uygulamasına 
ilişkin bulgular, daha çok, kadının kendisini sa
vunmak ve dayaktan kaçmak için karşılık verme
siyle ilgilidir. Türkiye’de yapılan bir araştırmada 
(Güneri, 1996: 8) aile içi şiddeti uygulayan tara
fın %95’den fazlasının erkek olduğu tespit edil
miştir. Batı ülkelerinde yapılan bir araştırmada 
(Dobash, 1979:4) ise eşler arası şiddetin %90 
oranla mağdurunun kadın olduğunu göstermiştir. 
Kadınlara yönelik şiddetin farklı toplum kesimle
rinde, etnik gruplarda, sosyo-ekonomik düzeyler
de varolan bir olgu olduğuna ilişkin Levinson’un 
araştırması ayrıcalıklı bir öneme sahiptir (Levin
son, 1990: 49). Levinson’un 90 ayrı toplumda 
gerçekleştirdiği araştırmaya göre bu toplumların 
%85’inde kadınlar kocalarının şiddetine maruz 
kalmaktadırlar. Levinson’un ulaştığı bulgular Se- 
inmetz’in araştırma bulgularını desteklemektedir. 
1982’de ABD’de yapılan ‘Vlusal Suç Araşürma- 
sı”na (The National Grime Survey) göre eşler 
arası şiddetin % 91’ini kocanın ve eski kocanın 
karısına uyguladığı şiddet, %5’ini ise kadının ve
ya eski eşin kocasına uyguladığı şiddet oluştur
maktadır. Bütün bunlardan hareketle şöylesi bir 
yargıya ulaşmakta zorlanılmamaktadır: “Kocasına 
şiddet uygulayan kadınlar da vardır, ancak bu tür ai
le için şiddet oranı, erkeklerin kanlarına uyguladığı 
şiddet oranının yanında son derece azdır” (Eitzen ve 
Zinn, 1992:358).

Aile içi şiddetin diğer yaygın türü olan çocu
ğa yönelik şiddetin çocuğun belirli yaş evresine 
ulaşmasıyla biteceği veya son derece azalacağı ka
bul edilmesine ve araştırma bulguları da bunu
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desteklemesine karşılık, kadına yönelik şiddet ya
şam boyunca sadece aktörleri değişerek devam et
mektedir. Kadına yönelik şiddetin ilk aktörleri 
baba ve ağabey olmasına karşılık, sonra koca da
ha sonra da oğul olabilmektedir. Bu durum aile 
içi şiddette, kadına yönelik şiddetin yerini büyüt
mektedir.

Kadının aile içinde maruz kaldığı şiddet 
1950’li yıllara kadar hiçbir şekilde kayda değer bir 
durum olarak görülmemiş ve ele alınıp bilimsel 
incelemelere tabi tutulmamıştır. Kocanın karısı
na yönelik şiddeti hep yabancı ve uzak tanıdıkla
rın uğradıkları şiddetin gölgesinde kalmış ve pek 
görülmemiştir. Ancak, 1970’li yıllarla birlikte ka
dına yönelik şiddetin dikkate alınması ve ince
lenmesi gerektiğine yönelik bir bilinç ve hatta 
daha çok merak oluşur. Koca şiddetine uğrayan 
kadınlara yardımda bulunmak amacıyla, ilk ku
rumsal çözüm arayışları da bu yıllarda gerçekleşir. 
Bu bağlamda ilk olarak 1973 yılında Londra ya
kınlarında bir sığınma evi açılarak, bugün dünya
nın her bir yanında mevcut olan binlerce kadın 
sığınma evlerinin ilk örneği oluşturulur.

Eşler Arası Fiziksel Şiddetin Tarafları
Fiziksel şiddetin aktörü oîan bir erkek, karısına 

niçin şiddet uygular? Bu konuda değerlendirmelere 
zemin olan bir çok bilimsel yaklaşım var ve bun
lar dahilinde ileri sürülmüş bir çok görüş bulun
maktadır. Bunlardan feminist kuram (Barroso, 
1991; Chodorow, 1974), erkeğin şiddetinin, er
kek egemen toplumlarda cinsler arası eşitsiz iliş
kinin devamını sağlamak amacıyla ortaya çıktığı
nı ve bunu sağlamak için devletin hoşgörü ve 
desteği ile sürdürülen bir baskı aracı olduğunu 
öne sürerken; Marksist kuram ise (Delphy, 1984; 
Stoltenberg, 1989), aile içindeki erkek şiddetine 
ilişkin açıklamalarını toplum ve sınıflar arası 
dengeler ve çatışmalar temelinde yapmaktadır. 
Psikanalitik kuram (Fromm, 1984:1/134-146) ise 
hem erkek ve hem kadın için şiddetin temelinin 
bilinçaltında yer aldığmı, ödipal dönemde anne
den kopuşun ve anneye yönelik arzunun bastırıl
masının erkek çocukta kız çocuktakinden daha 
güçlü bir korku, nefret ve şiddet duygusuna neden 
olduğunu ileri sürmüştür.

Konuyu araştıran psikolog ve sosyal psikolog
lar ayrıntılı çözümlemeleri bulunmaktadır. Bun
lardan Davidson (1978:10), kadına şiddet uygula
yan erkeğin psikopat veya hasta kişilikli olarak 
görülmesinin pek doğru olmadığmı, asıl sorunun 
erkeğin öz saygısında bulunduğunu ileri sürmüş
tür. Buna karşılık, şiddete uğrayan kadının da 
mazoşist karakterli olmadığını, şiddete boyun eğ
menin kadının kocaya duygusal ve maddi bağım
lılıktan kaynaklandığını belirtilmiştir (Hilber- 
man, 1980:137). Walker (1979:12) şiddete uğra
yan kadının durumunu “öğrenilmiş çaresizlik” ile 
açıklarken; Moore (1980:21) ise şiddetin her iki 
tarafının da özdeş niteliklere sahip olduğunu, bi
risinin etken, diğerinin edilgen yapısıyla özleştik- 
lerini ileri sürmüştür. Goode’nin konuya ilişkin 
kuramı (1971:33), aile içi güç ve statü ilişkileri 
üzerinde temellenmektedir. Goode’ye göre aile 
içinde erkek egemen yapmın devamı için şiddet 
devreye girmektedir. Ancak para, saygı ve itibar 
bakımından yeterli olan kocalar şiddete başvur
ma eğilimi taşımamaktadırlar. Çünkü, aile içi güç 
ve statülerinin devamı için bunlar yeterli olmak
tadır. Buna karşılık, söz konusu özellikler açısın
dan kendilerini yetersiz gören erkekler şiddete 
başvurmayı güçlerinin ve statülerinin sürmesinin 
garantisi olarak algılamaktadırlar.

Erkeğin kadına uyguladığı şiddete ilişkin yak
laşımlar her ne olursa olsun, şurası açıktır ki, er
kek şiddeti daha çok toplumsallaşma sürecinde 
öğrenmektedir. Toplumsal şartlar erkeğin şiddet 
taraftarı ve faili olmasını destekleyecek ve özen
direcek özelliklerle doludur. Bazı kültürlerde er
keğin eşine şiddet uygulaması hem normal karşı
lanmakta ve hem de suçlu taraf olarak kadın gö
rülebilmektedir. Bu tür toplumlarda kadının '"ka
dınlık” vazifelerine yerine getirmemesinin şidde
tin nedeni olduğu düşünülmekte; şiddet sonucun
da şüphelerin, serzenişlerin, suçlamaların yönel
diği kesim kadın olmaktadır. Bu durumun görül
düğü toplumlar ise istisna değil, son derece yay
gındır. XIX. yüzyıl İngiltere’sinde olduğu gibi, ka
dına işaret parmağından daha kalın olmayan sopa 
ile dayak atmak gibi şiddetlerin yasal bir temele 
oturtulduğunun örnekleri son derece kolay bulu
nabilmektedir.
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Seltzer ve Kalmuss (1988:473'491), erkeği 
şiddetin faili kılan özellikleri araştırmışlar ve şu 
üç faktörün şiddette güçlü etkisinin bulunduğunu 
tespit etmişlerdir:

1.Erkeğin, çocukluk dönemindeki toplumsal' 
laşma sürecinde yaşadığı veya tanık olduğu şid
detler daha sonra kendi ailesinde eşine veya ço
cuğuna uyguladığı şiddetlerin modeli olmaktadır.

2.Gençlik ve/veya yetişkinlik döneminde edi
nilen olumsuz deneyimler, bir sorun çözme yön
temi olarak şiddeti açığa çıkarmaktadır.

3.Birey, şiddetin kabul gören bir davranış biçi
mi olabileceğini, aile bireyleriyle yaşadığı dene
yimlerle öğrenmektedir.

Toplumsal cinsiyete ilişkin rollerin şekilleni
şinde erkeğe verilen üstünlük, söz konusu şidde
tin en önemli dayanakları arasında yer almakta
dır. Ancak, ayrıntıda, şiddetin bireysel ve hatta 
toplumsal gerekçeleri son derece fazla olabilmek
tedir. İşsizlik bunlardan birisidir. İşsizlik baskısı 
ailede sıkıntıları en üst düzeye çıkarmaktadır. 
Ekonomik sorunları çözememek şiddete davetiye 
çıkarmaktadır. Erkekten kadına yönelik şiddetin 
diğer bazı değişkenleri arasında sosyo-ekonomik 
düzeyin düşüklüğünün, kadının eğitim düzeyinin 
düşüklüğünün, eşlerin resmi veya resmi olmayan 
bir tarzda 4-6 yıl birlikte yaşamalarının önemli 
olduğu yapılan araştırmalar sonucunda anlaşıl
mıştır. Ayrıca, kadının toplumsallaşma sürecinde 
edindiği “kadınlık ro/ü”nün gereklerine uygun ola
rak kocasının isteklerini yerine getirmemesi veya 
bu konuda gösterdiği ihmalkarlığı, kadının koca
sından çok şey istemesi, erkeğin kadın üzerindeki 
otoritesinin gereği olarak bir kocanın karısına 
müdahalelerine dışarıdan binlerinin (daha çok 
yakın akrabaların) karışması gibi faktörler o ko
canın karısına fiziksel şiddet uygulamasına neden 
olabilmektedir. Şiddette alkolün ve diğer uyuştu
rucu maddelerin etkisine ilişkin araştırmalar, 
bunların şiddetteki etkisini açığa çıkarmasına 
karşılık, başlı başına neden oldukları konusunda 
çok güvenilir verilere ulaşmaya imkan sağlama
mıştır (Slade,1991). Alkol ile şiddet arasındaki 
ilişki düzeyi % 60’lar civarında tespit edilmiştir 
(Gelles, 1982:5; İçli, 1995: 93). Alkol, esasen 
hem erkek ve hem de kadın açısından şiddete bir

meşruluk zemini hazırlamaktadır. Çünkü yapılan 
araştırmalar keyif verici veya uyuşturucu nitelik
te maddeler kullanılsın veya kullanmasın aile içi 
şiddetin varolduğunu ve varolmaya devam ettiği
ni açığa çıkarmıştır şiddetin seyrinin ve dozajının . 
anlaşılabilmesi için, koca ile kadın arasındaki 
ilişkinin geçmişini bilmenin önemli olduğunu 
vurgular.

Araştırmanın Özellikleri

Aile içi şiddet, son yapılan araştırmaların da bel
gelediği üzere, son derece yaygın olmasına karşı
lık, ne var ki ancak yakın zamanlarda bilimsel 
araştırmaların konusu olabilmiştir. Batı toplum- 
larındaki aile işi şiddete ilişkin araştırmaların ta
rihi 50 yılı geçmezken, Türkiye’deki tarihi ise bir
kaç on yılla sınırlıdır.

Bilimsel olarak ele alınışının tarihi yeni olma
sına rağmen, ailenin “kutsal” mahremiyetinin 
aşılması son derece zor kalın ve yüksek duvarları 
arkasında yaşamaya devam eden aile içi şiddetle 
ilgili önemli sayılabilecek düzeyde bir literatür 
oluşmuştur, farklı bilimsel disi î̂linler açısından 
yürütülen araştırmalarla, aile içi şiddet olgusu se
bep ve sonuçlarıyla aynntılı şekilde incelenmiş, 
doğrudan veya dolaylı faktörleriyle tespit edilme
ye çalışılmıştır. Bu yöndeki bilimsel araştırmalar, 
konunun farklı boyutlarını ve özelliklerini açığa 
çıkarma veya daha önceki araştırmaların bulgula
rını test etme adına, anlaşıldığı kadarıyla, artarak 
devam etmektedir.

Aile içi şiddet konusunda Türkiye’de yapılmış 
son araştırma burada özeti verilecek olan araştır
madır. Sonuçlanmış olan araştırmada, aile içi şid
detin en yaygın türlerinden birisi olan “eşler arası 
şiddetlin fiziksel ve sözel kısımları ele alınmıştır. 
Eşler arasında açığa çıkan şiddetin bu iki türü cin
siyet, yaş, meslek, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, en çok 
yaşanan yer, çocuk sahibi olup-olmama durumu, ya
pılan evlilik sayısı ve yaşanılan coğrafi bölge gibi ol
gusal faktörler açısından incelenmiş; şiddet ile bu 
olgusal özellikler arasındaki ilişki ve ilişkinin gü
cü belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bireylerin 
olgusal özellikleri ile eşe yönelik şiddete ilişkin tu
tum, eşe fiziksel veya sözle şiddet uygulama, şiddetin
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sıklık derecesi, şiddete verilen duygusal ve davranışsal 
tepkiler, eşe yönelik ğiddet ile çocukken mağduru olu
nan şiddet ilişkisi gibi özelliklerin yanı sıra, eşler 
açısından evliliğin anlamı, eşi tanıma biçimi, eşk ile
tişim, cinsel uyum, eşin rahatsız olunan özellikleri, 
evde yaşanan sorunlar, eşle ilgili sorunlar, evlilik-aşk 
ilişkisi, evlilikten pişmanlık durumu, evliliğin devamı 
için önemli olan özellik(ler), boşanmayı düşünme gi' 
bi bir çok duygusal özellikler, tutumlar ve düşün
celer de tespit edilmiştir.

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan 
tüm evliler oluşturmaktadır. Araştırmanın veri 
toplama aracını oluşturan anket, evreni temsilen 
belirlenen 98 kentsel, 173 kırsal olmak üzere top
lam 271 yerleşim biriminde 5385 kişiye uygulan
mıştır. Katılımcıların 2255’i erkek, 3130’u kadın
dır.

Araştırmanın Bazı Bulguları

Araştırmanın bazı önemli bulguları şunlardır:
Araştırmaya katılan erkeklerin % 25’i eşine 

değişik sıklıklarda fiziksel şiddet uyguladığını ifa
de ederken; kadınların ise %32,5’i eşinin fiziksel 
şiddetine maruz kaldığını ifade etmiştir. Bu veri, 
Türkiye’de her dört evden birisinde fiziksel şidde
tin mevcut olduğunu göstermesi açısından olduk
ça dikkat çekicidir. Üstelik eşler arası fiziksel şid
dete ilişkin cevaplarda “yalan” unsurunun yüksek 
olabileceği de dikkate alınırsa, problem gerçek
ten büyüktür.

Hem erkek ve hem de kadın katılımcılardan 
“gerektiğinde” kadının “dövülebileceğini” ifade 
edenlerin fiziksel şiddetin faili veya mağduru ol
ma oranı son derece yüksektir. Bundan anlaşıl
maktadır ki, şiddet öncelikle zihinsel yapıyla ilgi
li bir sorundur. Üstelik, özellikle kadınların 
%16’sı “gerektiğinde” bir kocanın karısını dövebi
leceğin! bildirmiş olması son derece manidardır. 
Kadınlardan %10’ ise bu konuda “kararsızlık” ya
şamaktadır.

Fiziksel şiddet, çoğu zaman zannedildiğinin 
aksine, evliliğin ileri yıllarında açığa çıkan bir 
problem değildir. Fiziksel şiddet evliliğin ilk gün
lerinde ve hata evlilik öncesinde açığa çıkmakta
dır. Fiziksel şiddetin görüldüğü ailelerde, şiddetin

ilk açığa çıktığı zaman sorusuna erkeklerin %41’i, 
kadınların ise %49’u “evliliğin ilk günleri” cevabı
nı vermiştir. Buna “ilk aylar” da dahil edilirse er
keklerin %64’ü, kadınların ise %81’i, fiziksel şid
detin evliliğin ilk yılı içinde açığa çıktığı anlaşıl
maktadır.

Yaş ilerledikçe eşe fiziksel şiddet uygulama ve
ya eşin fiziksel şiddetine maruz kalma durumu 
azalmaktadır.

Meslek gruplan açısından incelendiğinde eşi
ne en çok fiziksel şiddet uygulayanlar “işsizler” ve 
“çiftçiler”diT.

Eğitim düzeyi yükseldikçe, gelir düzeyi arttık
ça eşe fiziksel şiddet uygulayanların veya eşinin 
fiziksel şiddetine maruz kalanların oranı azalma 
kaydetmektedir. Burada ilginç ayrıntı üniversite 
mezunu kadınların lise mezunu kadınlardan daha 
fazla eşinin fiziksel şiddetine maruz kalmalarıdır. 
Lise mezunu kadınların %15,3’ü, üniversite me
zunlarının ise % 23’8’i eşinin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığını ifade etmiştir.

Kırsalda yaşayanlar kentte yaşayanlardan da
ha fazla eşine fiziksel şiddet uygulamakta veya eşi
nin fiziksel şiddetine maruz kalmaktadır.

Eşine değişik sıklıklarda fiziksel şiddet uygula
yan erkeklerin %25’i, eşinin fiziksel şiddetine 
maruz kalan kadınların ise %33’ü evliliğinin gidi
şatından “memnun” olduğunu bildirmiştir..

Erkeklerin %42,3’ü, kadınların ise %46’sı is
tek, plan ve sorunlarını eşi ile konuşmamaktadır. 
Şiddetin görüldüğü evliliklerde bu oran çok daha 
fazla yükselmektedir.

Araştırmaya katılan erkeklerin %36’sı, kadın
ların ise %58’i eşini evlenmeden önce yeterince 
tanımadığını, evlenince tanıdığı eşinin önceki 
tanıdığmdan daha farklı olduğunu ifade etmiştir,

Aralarında şiddet olsun veya olmasın, genel 
katılım açısından değerlendirilirse, erkeklerin 
%25,2’si, kadınların ise 32,9’u, değişik sıklıklarda 
da olsa eşinden boşanmayı düşünmektedir.

Eşinin fiziksel şiddetine maruz kalan kadınla
rın %9’u “yasal yola başvurmayı”, %4,5’i “bağırıp 
komşulara duyurmayı”, % 12,7’si “evden ayrılmayı”, 
%73,7'si ise “ağlayıp-susmayı” tercih, ettiğini bil
dirmiştir.

Eşe yönelik fiziksel şiddetin failleri erkek ol
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AİLE VE ŞİDDET

masına karşılık, sözel şiddetin failleri ise kadın- 
dır.

Eşe sözel şiddet uygulama en çok evliliğin ilk 
10 yılında açığa çıkmaktadır. Daha sonraki yıllar
da sözlü şiddet görece azalmaktadır.

Eğitim düzeyi düşük olanlar eşlerine eğitim 
düzeyi yüksek olanlara oranla daha fazla sözel şid
det uygulamaktadır.

Gelir düzeyi yüksek olanlar gelir düzeyi düşük 
olanlara oranla daha fazla eşine sözel şiddet uygu
lamaktadır.

Eşine sözel şiddet uygulayan erkeklerin 
%69’u, kadınların ise %73’ü evliliğinin gidişatın
dan “memnun” olduğunu bildirmiştir.

Eşinin sözel şiddetine maruz kalan erkeklerin, 
mağduru oldukları şiddete en çok verdikleri tep
ki %33,2’lik oranla “ortamı yumuşatmaya çalış- 
ma”dır. Kadınların en çok verdikleri tepki ise 
%32,6’lık oranla “aynen karşılık verme”dir.

Hem erkekler ve hem de kadınlar eşinin şid
detinin nedeni olarak daha çok “iş ortamınm/ev 
işlerinin neden olduğu stresi" ifade etmişlerdir. Bu
nu “ekonomik sıkıntılar/yoksulluk" izlemektedir.

Değerlendirme

Türkiye’deki aile içi şiddetin nedenlerinin belir
lenmesi ve soruna çözüm getirilmesi için öncelik
le aile yapısının doğru saptanması gerekmektedir. 
Türkiye’de aile içinde yaşanan sorunlar, en yakın 
kişilere bile zor anlatılır. Bu durum, şiddetin gi
derek yaygınlaşmasına neden olduğu gibi, şiddete 
maruz kalan bireylerin yardım almalarını da güç
leştirmektedir. Ancak, şiddetin açığa vurulması 
halinde de, genellikle o bireye yardımcı olmak 
yerine, “kol kırılır, yen içinde kalır” anlayışıyla, ai
le birliğinin sürmesi adına sessiz kalması tavsiye 
edilmektedir. Ayrıca, şiddete maruz kalan kadın 
uğradığı şiddeti başkalarına anlatmaktan genel
likle kaçınmaktadır. Durumunun başkaları tara
fından bilinmesini istememektedir. Çevrede 
kendisinin iyi bir eş ve iyi bir anne olmadığının 
düşünülmesinden çekinmektedir. Çünkü, Türk 
toplumunda “iş görme” ve “itaat” kadın kimliğiyle 
özdeş kabul edildiği için şiddetin ortaya çıkma
sından kadın sorumlu tutulmakta ve bu durum

kadınları şiddete razı olup seslerini çıkarmamala
rına neden olmaktadır.

Araştırma ile anlaşılmıştır ki, eşler arası şiddet 
toplumumuzda yaygın ve çözüm bekleyen bir so
rundur. Şiddet, büyük oranda toplumsallaşma sü
recinde model alma yoluyla öğrenilmektedir. 
Toplumsallaşma sürecinde erkek şiddetin faili, 
kadın ise şiddete boyun eğen; “gerektiğinde” ken
disine yönelen şiddete razı olan bir kişiliğe sahip 
olmaktadır.

Şiddet salt bireysel bir olgu değildir. Bu ne
denlerden dolayı aile içi şiddet olgusu ve bu çer
çevede olmak üzere eşler arası şiddet incelenir
ken bireyin yetişme şartları, çevresi, çevresiyle 
olan ilişkileri dikkate alınmalıdır. Bunlar ise, so
runun çözümüne nereden başlanacağını gösteren 
önemli bir tespittir.

Toplumumuzdaki şiddet kültürel bir meşru
iyet temeline sahiptir. Şiddet terbiyenin, eğiti
min “olmazsa olmaz” şartı gibi algılanmaktadır. 
“Dayağın cennetten çıktığı”, “Öğretmenin/ hahanınj 
annenin/ büyüğün vurduğu yerde gül bittiği”, “bir be
lanın bin musibet önlediği”, “kızını dövmeyenin dizi
ni döveceği”, “tekdir ile uslanmayanın hakkının kötek 
olduğu” ... türünden kabuller/sözler/değer yargıla
rı bu durumun geleneksel “meşruluk” temellerini 
oluşturmaktadır. Bunlar şiddetin açığa çıkışını ve 
yeniden üretimine katkı sağlamaktadır. Şiddetin 
bu “meşruiyet” temelini yıkabilmek için şiddet 
karşıtı politikalar geliştirmek gerekmektedir. Şu 
çok önemlidir; meşruiyet temelini koruduğu süre
ce şiddet var olmaya devam edecektir.

Şiddetin tespit edildiği aileler başta psikolog
lar olmak üzere uzmanlarca kontrol altına alın
malı, şiddetin durumuna göre şiddetin hem mağ
duruna ve hem de failine periyodik bilgi, danış
manlık hizmeti verilmeli, psikolojik destek sağ
lanmalıdır. Şiddet döngüsünün kesintiye uğratı- 
labilmesi için, şiddeti gizleyen ve dolayısıyla bes
leyen ailenin “mahrem” alanına konunun uzman
larının muhakkak dahil edilmesi gerekmektedir. 
Bu programlı, planlı, sürekli bir eğitim ve değer 
kazandırma süreciyle gerçekleşebilir. Vücudunun 
mahremliğini tıp doktoruna açabilen bireyler, ai
lenin mahremine konunun uzmanlarının da da
hil olabileceğine ikna edilmelidir, bu sağlandığı
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takdirde, şiddetin mağdurları veya psikolojik des' 
teğe ihtiyacı olan failleri rahatlıkla uzmanlara 
başvurabileceklerdir. Bu ise, hem geleneksel 
''mahremiyet" anlayışının dönüşümü ve hem de 
psikolojik tedavi olgusunun işlevselliği konusun
da toplumu eğitmekle sağlanabilir.

Çocuklar şiddeti büyük oranda toplumsallaş
ma sürecinde öğrendikleri için toplumun çocuk 
eğitimi, aile içi ilişkiler, eşler arası ilişkiler konu
sunda eğitilmesi ve buna toplumsal bir projeye 
dönüştürülerek süreklik kazandırılması zorunlu
dur. Belirli sürelerle sınırlı kampanyalar yerine az 
yoğunluklu ve sürekli eğitim sürecine girilmeli
dir.

Eşler arası şiddetin varlığında ve devamında 
toplumsal cinsiyetin ve cinsiyet rollerinin algı
lanma biçimi önemlidir. Bireyler cinsiyet rolleri
ne ilişkin kabul ve düşünceleri toplum içinde 
iken veya konunun uzmanlarınca kontrol edil
meyen eğitim/öğretim sürecinde ve kitaplardan 
öğrenmektedirler. Toplumsallaşma sürecinde er
keği şiddetin faili, kadını ise şiddetin gönüllü 
mağduru olmaya dolaylı biçimde teşvik eden ta
nımlamalardan, hikaye kahramanı modellerin
den uzak kitapların yazımının sağlanması ve bu 
bağlamda özellikle ilköğretimdeki ders kitapları
nın gözden geçirilmesi gereklidir.
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