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Ayda bir yayınlanır , 

n m r a n ^ d a n 
Değeri! okuyucu 
Araştırma ve Kültür Vakfı adına 1991'de 16 sayfa, 1992'de ise 32 

sayfa olarak yayınladığımız "BÜLTEN"! bu sayıdan İtibaren 48 sayfa 
olarak ve U MRAN ismiyle sizlere sunuyoruz. 

Cemil Meriç'in tanımlapıasıyla ÜMRAN: Tariiıi ve insanı bir bü-
tün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve mey-
dana getirdiklerinin bütünü, içtimaî ve dinî düzen, âdetler ve inanç-
iar. ÜMRAN en geniş manada içtimaî hayat..." ^ 

Ayda bir çıkarmayı arzulamamıza rağmen şimdilik iki ayda bir ya-
yınımıza devam etmek durumundayız. Siz okuyucularımızın desteği 
ile inşallah aylık dergi haline geleceğimizi umuyoruz. 

Sizlerden gelen teklifler doğrultusunda dergimiz yen! çehresi ve 
zengin içeriği ile elinize ulaşmış bulunuyor. Bu bağlamda sizlerden 
gelebilecek yazı, makale, araştırma ve incelemelere imkan ölçüsün-̂  
de yer vermeye çalışacağız 

Ayrıca yeni yayın dönemi ile birlikte ABONE KAMPANYASI başlat-
mış bulunuyoruz. Bu kampanyaya yardımcı olacağınızı umuyoruz. 

ÜMRAN, okuyucusunun yakın desteği, gayreti, önerileri ve dua-
sıyla gelişecek; daha iyi ve beğeninize layık bir dergi haline gele-
cektir. .. ^ . ^ 

' ' ^ " Mustafa ERTEKİN 
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H A Ç - H İ L A L 
Kavgasına Doğpu 

"Bütün Kur'anlan yaksak, 
bütün camileri yıksak, 
Avrupalının gözünde Os-
manlıyız; Osmarılı, yani 
İslâm. Karanlık, tehlikeli, 
düşman bir yığın! 
"Avrupa, maddeciliğine 
rağmen Hıristiyandır; 
sağcısıyla, solcusuyla Hı-
ristiyan. Hıristiyan İçin 
tek düşman biziz: Haçlı 
ordularım bozgundan boz-
guna uğratan korkunç ve 
esrarlı kuvvet." 

.«ki 

ö ' 

Sırp papaz Anfîlohios Randoviç, Rum 
Ortodoks Kilisesi (İstanbul) Başpisko-
posu Hrisostomos'la görüştükten 
sonra, Rum Simerini gazetesine verdi-
ği demeçte: 'Sırbistan ile Yunanistan 

. arasında bir konfede-
rasyon kurulması, aynca Yunan, 
Sırp, Rus, Romen ve Karadağ 

..Ortodokslannıri birleşmesi' öne-
risinde bulundu. Sırp papaz Ran-
doviç, 'Ortaçağ'da buna benzer 
bir şey vardı. Balkanlar'dan Orta-
doğu'ya kadar uzanan yerlerde 
Ortodokslar biriikti,' dedi." 

11 Ocak 1993 tarihli gazete-
lerde çıkan bu küçük haber, çok 

"önemsiz görülebilir. Ancak Ameri-
kalı uluslararası ilişkiler uzmanı 
Fred Halliday'ın Ocak 1993 
Nokta dergisinde yer alan şu ifade-
leri de buna eklenince, ortaya çok 
önemli bir durum çıkmaktadır: 

"Moskova'daki dostlar, tıpkı 
Hırvatlar, Sırplar, Yunanlılar gibi 
düşünmeye başlamışlar. 'Bizim derdimiz Almanya 
ile, Fransa ile değildir, Avrupa ile değildir. Bizim 
tarihî düşmanımız Türklerdir; ona göre hareket 
etmemiz lâzım, dayanışma içinde olmamız lâzım,' 
diyorlar. Yunanlı ve Rus dosdanmız... Türkiye'nin 
yajalmacı olduğuna inanıyorlar... Tarihsel bir kor-
ku..." 

Tarihin tozlu kitap sayfalan 
arasında mahpus • kaldığı 
zannedilen birpok duy^u, dü-
şünce ve akım, 21. yüzyılın 
eşiğine ¿irerken, yeniden can-
lanıyor. Sanki 19. yüzyıl baş-
larında, hatta daha ¿eriler-
deyiz.Körfez Savaşı, "Çağdaş 
Ha fil seferleri" biçiminde 
belli aralıklarla sürüyor. 
Sırplar, "Kosova'mn intika-
mından söz ediyorlar. 
"Pan-Slavizm" ^ ve "Orto-
doks birliği" ideali tekrar 
sahnede. 

Öyİe görünüyor ki, canlanan yalnızca "tarihsel 
korkular" değil. Tarihin tozlu kitap sayfalan arasın-
da mahpus kaldığı zannedilen birçok duygu, düşün-
ce ve akım, 21. yüzyılın eşiğine girerken yeniden 
canlanıyor. Sanki 19. yüzyıl başlannda, hatta daha 

gerilerdeyiz. Körfez Savaşı, "Çağ-
daş Haçlı seferleri" biçiminde bel-
li aralıklarla sürüyor. Sırplar, "Ko-
sova'nın intikamı"ndan söz edi-
yorlar. "Pan-Slavizm" ve "Orto-
doks birliği" ideali tekrar sahnede. 
Bu akımın öncülüğünü geçmişte 
olduğu gibi bugün, olağanüstü kan 
kaybına've "şimdilik" izlemek zo-
runda kaldığı "içe dönük" poliri-
kasına rağmen Rusya; piyonluğunu 
ise gözü dönmüş saldırgan Sırplar 
üstlenmişe benziyor. Bosna'da ay-
lardır en vahşî ve en ürkütücü biçi-
miyle katliamlar sergileyen Sırpla-
nn, açık ve pervasız destekçileri de 
yine "Ortodoks ittifakı "nın kadîm 
üyeleri: Rusya, Yunanistan, Kara-

• ' dağ, Romanya... Bosna Müslüman-
lannın elini-kolunu "BM Ambargosu" ile bağlayıp 
adeta onları kurbanhk kuzular gibi Sırp kurtlanna 
teslim edenler, sonra da bir kenara, çekilip manzara-
yı seyredenler ise, Hıristiyan ağababalan: Suskun 
Avrupa devlederi, sadece kınama ve eleştirilerle yeti-
nen AT üyeleri, petrol uğruna her fırsatta Körfez'de 
kabadayılık sergileyen, "aç insanlan doyurma" gö-



rüntüsü altjnda yine benzer menfaatier için Soma-
li'ye yantuzlannı saplayan, ama Bosna sözkonusu 
olduğunda (petrol olmadığı için) dokuz aydır kılını 
kıpırdatmayan "rakipsiz kovboy imparatorluğu" 
ABD... 

Acaba Bosna'da boğazı kesilenler, gözü çıkarı-
lanlar, tecavüze uğrayanlar "Müslüman" değil de 
"Hıristiyan" din kardeşleri olsaydı, Batı'nm ve 
ABD'nin tepkisi böyle,mi olurdu.̂  Elbette ve kesin-
likle hayır! Bıi takdirde bin türlü gerekçe icâd edilir-
di, müdahale için. Hem de BM şemsiyesi altında. , 
Nitekim"saldınlan taraf "Katolik" Slovenya ve Hır-
vatistan olunca, sorun bir-kaç hafta içinde çözüme 
kavuşturulmuştu. Bosna konusunda ise kaplumbağa 
hızı ile çözüm aranıyor. BM Genel " :.. : 
Sekreteri "Kıptî-Ortodoks" But- . . 
ros Gali, Sırp kardeşlerinin akılal-
maz cinayetleri karşısında kelime-
nin tam anlamıyla "Sağır Sultan" 
kesiliyor ve utanmadan, yüzü kı-
zarmadan, insanlığın gözünün içi-
ne baka baka; "Bosna'nın dunı-
munun, pek çok savaş bölgesin-
den daha iyi olduğu'-' yalanını 
söyleyebiliyor. 

T.C.'nin 70 ytihk "Mtsâk-t 

Millî'ci" politikasi aftlmtştır. 

Turtta sulh, Cihanda, 

sulh'ün devri paktan tepmiş-

tir. Sistemin ideolojik tezleri-

nin tümü pürümüştür. Lâik 

politikası aşılmıştır. Yurtta sulh, Cihanda sulh'ün 
devri çoktan "geçmiştir." Sistemin ideolojik tezlerinin 
tümü çürümüştür. Lâik Batıcı düzen, eleştiri üstüne 
eleştiri almaktadır. Türkiye aydını yeni arayışlar için-
de, sistem arayışı içindedir. Örneğin; şimdiye değin 
ısrarla tarihsel kimliğinden uzaklaşmaya çahşan, "İs-
lâm", "ümmet", "Osmanh" gibi imajlardan bucak 
bucak kaçan "Batıcı-ulusçu" aydın tipine karşılık; 
"Neo-Osmanlıcı"ya'da "2. Cumhuriyetçi'' diye 
isimlendirilen nisbeten enternasyonar düşüncedeki 
aydın kesim giderek sesini yükseltmektedir. Son 
olaylar vesilesiyle (Bosna, Somali, Irak) İBatı'nın 
"çifte standardını", daha doğrusu "gerçek yüzü-
nü" görme firsatı bulan bazı politikacı, yazar ve dü-
• şünürler, konumunu, kimliğini ye-

niden sorgulama gereğini duymak-
tadır. Bu kendini sorgulama süreci-
nin, "öze dönüşü" ve "benliğine" 
sahip çıkma eğilimini artıracağını 
söyleyebiliriz. ' 

Yıllardır Bâticl lâik düzenle" kavga 
halinde olan, "Ehli Salîb"in bize 
asla dost olmayacağım savunan ve 
"Ümmet"in. sorunlarına ayırım 
yapmadan ^ahip çıkrnaya çalışan ' . « , • . ,t M. •-• ^apııittVAaı* oaıııp ^iivıiia^a yaıı^aıı 

• Bütün bunlar, gözlerirtvizin • Batıçt düzen, ^tiri.^stüne - müslümanlar, bu "de^şimihtiya-
M J A M «M « «•İP* AM • . . . _ k ' -önünde cereyan edip dururken; şu 

sorularîlendi;kendimize sorup ce- ' ' . l ^ k t a d t ^ M y e 
vaplannıjıramamız gerekmez mi? [r faydım yeni arayışlar'ipinde, 

> Acaba, "Neo-Haçlılar," gide- - t:" r ' • . • • 
reknetleşen bir dayanışma ve tavır sistem arayışı ipindedir. ,: , 
içerisine girerken; hedef olarak,', 
"Hilâl'in temsilcisi" olarak gördükleri Türkiye in-
sanı (aydıni-halh, politikacısı-bürokratı, yazan-çize-
ri ile) konumunun farkında mı? Sıkça tekrar edilen 
"Adriyatik'ten Çin Seddi'ne" ifadesi kapsamına 

cmı" ve "sistem arayışını'; çok iyi 
tesbit etmeli ve' insanımızın "kim-
lik ••'bunalımı"ndan kurtulmasına 
yardımcı olmalıdır. Bu bağlamda 
müslümanlar, İslâm'ı, Kur'ân'ı ça-
ğımız insanının - idrakine sunacak 

seviyeli araştırma ve tartışmalarla bu değişim'süreci-
ne ivme kazandırinalıdır. Kimse İslâm'ı kendi teke-
linde görmemeli, tartışmaktan asla kaçınmamalıdır.' 
Unutmayalım ki,' Kur'an kadar "kendisini tartış-

giren Türk ve gayri Türk Müslüman yelpazenin so- - ^ i^^y^ açan"r"eleştirilereVer veren" başka bir ki'-
rumluluğunu üstlenecek misyona ve yeteriiliğe s a - ' , y o k t u r . Türkiye insanınmibu "öz-dönüşümü" 
hip mi? Hepsinden önce,, tarihten, devraldığı ^ gerçekleştirmeden, tarihin ve konjonktürün dayattı. 

trî»%*1î iri " r»^»ınflo tt*» i ^ t*! i coVım 
ğı "devasa misyonu" sahiplenmesini bekleyemeyiz. 
Bize düşen, bu dönüşümün ve değişimin sağlıklı 
olarak gçrçeldeşmesine öncülük etmeye'çalışmaktır., 

t . • • -'î ^ . . . -' - : • 

"İslâmî kimliği"ne onurla ve gururla sahip çıkacak 
mı? Yoksa bu kimliğinden dolayı utanıp sıkılmaya ve. 
"aşağılık" duymaya devam edecek, bu tarihsel mi-„ 
ras'ın altihda ezilecek mi? \ ' " " ' 

Türkiye fikir hayatında görülen son'gelişmelere'"' 
babhrsâ; yülarid^ somlara büt^ ^ konumunu-kaderini değiştir-
vaplar vermekten bizi alıkoyacak bap ilerlemeler. , . (Ra'd/ l l ) ' - ' - ^ 

Öncelİkle,T.C.'nin 70 yıllık "Mîsâk-ı Millî'd"- :- : ' ' - ; " ' ' ^ f ^ d ^ ^ Y i p i ? . . 

,: "Bir toplum kendi özünü değiştirmedikçe. Al-, 
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BOSNA'YlıA GÜNDEME GElıEN " O S M A N L I " ve 

TÜRKİYE'NİN 
KİMLİK SORUNU 

—j» -I— eticesi "Cumhuriyet"le biten 
İstiklâl Harbi 'nin başlandı -

. « sayabileceğimiz I. Büyük 
^k 'Millet Meclisi'nin toplantı 

1 bildirisi ve hedefleri, sami-
mi olarak milletin kendi duygu, dü-
şünce ve hedeflerinigösteriyordu: 

Ankara'ya acele yazı 
Kolordulafâ (14 üncü Kolordu 

Komutan Vekilliğine), 61 inci Tü-
men. Komutanhğma, Refet Beye-
fendi'ye. Bütün Valiliklere, Müsta-' 
kil Sancaklara, Müdafaa-ı Hukuk 
Merkez Heyetlerine, Belediye Baş-
kanlıklanna, 
• 1- Cenab-ı Hakk'm'lûtfuyla 
Nisanın 23 üncü Cuma günü. Cu-
ma namazından sonra, Ankara'da 
Büyük Millet Meclisi açılacaktır. . 
,.•2- Vatanın istiklâlinin, yüce. 

Hilâfet ve Saltanat makamının 
kurtarılması gibi en önemli ve 
hayatî vazifeleri yapacak olan bu 
Büyük Millet Meclisi'nin açıhş gü-
nünü Cumaya rastlatmakla. Cuma 
gününün mübarek oluşundan isti-
fade ve bütün muhterem Mebus 
Hazretleri ile Hacı Bayram Velî 
câmi-i şerifi'nde cuma namazı kı-
lınarak Kur'an'ın ve namazın 
nurlarından dá feyz alınacaktır. 
Namazdan sonra Sakal-ı Şerif ve 
Sancak-ı Şerifi alıp Meclis'in top-
lanacağı yere gidilecektir. Oraya 
girmeden önce bir dua okunarak 

kurbanlar kesilecektir. Bu mera-
simde câmi-i şeriften itibaren top-
lantı binasına kadar, kolordu ko-
mutanhğınca askerî birliklerle özel 
merasim düzeni alınacaktır. 

3- Açılış gününün kutsallığını 
belirtmek için, bugünden itibaren 
vilâyet merkezinde. Vali Beyefendi 
Hazretieri'nin düzenleyeceği şekil-
de hatim indirilmesine ve Buhâr-i 
Şerif okunmasına başlanacak ve 
Hatim-i Şerifin son kısımlan uğur 
getirmesi için Cuma günü namaz-
dan sonra toplantı binası önünde 
tamamlanacakür. -

4- Kutsal ve yaralı vatanımı-
zın her köşesinde aynı şekilde 
bu günden itibaren Hatim-i Şe-
rifler indirilmesine ve Bühar-i 
Şerif okunmasına başlanarak. 
Cuma günü ezandan önce mina-
relerde salâ verilecek. Hutbe 
arasında, Halifemiz Padişahımız 
Efendimiz Hazretleri'nin müba-
rek namları zikredilirken Padi-
şah Efendimiz'in yüce varlıkları-
nın ve şanlı memleketleriyle bü-
tün kullarının bir an önce selâ-
met ve saadete kavuşmalan dua-
sı ayrıca okunacak ve Cuma na-
mazının kıhhmasmdan sonra da 
hatim tamamlanarak Yüce Hilâfet 
ve Saltanat makamının ve bütün 
vatan topraklannın kurtuluşu için 
girişilen Milli Mücadele'nin bü-

yüklüğü ve kutsalhğı ve nailletin 
her ferdinin kendi temsilcilerinden 
kurulmuş olan bu Büyük Millet 
Meclisi'nin göstereceği vatan vazi-
felerini yapmağa mecbur olduğu 
hakkında vaazlar verilecektir: Daha 
sonra Halife ve Padişahımızın,,din 
ve devletimizin, vatan ve milleti-
mizin kurtuluşu, selâmeti ve 
istiklâli için düa edilecektir. Bu 
dinî ve vatanî merasimin yapılma-
sından ve câmilerden 'çıktıktan 
sonra, Osmanh vilâyetlerinin her 
tarafindan hükümet binasına geli-
nerek Meclis'in açılmasından dola-
yı resmî tebriklerde bulunulacak-
tır. Her tarafta Cuma namazından 
önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif 
okunacakör. " 

5- Bu tebliğin hemen yayınla-
narak her tarafa gönderilmesi için 
her vasıtaya başvurulacak ve sürat-
le en ücra köylere, en küçük askerî 
birliklere, memleketin bütün • • - i» r • 
teşkilât ve müesseselerine ulaşonl-
'ması sağlanacaktır. Ayrıca büyük 
levhalar halinde her tarafe asılacak 
ve mümkün olan.yerlerde basılıp 
çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. 

6- Cenab-ı Hakk'tan başarılar 
niyaz olunur.. . 

Heyet-i Temsiliye adınn 
Mustafa, Kemal 
(Nutuk, c. 1, s. 526-527). 



Ancak Lozan'da İngilte-
re ve müttefikleri, yeni 
kurulacak devletin Os-
manh'dan hifbir iz ta-
pmaması. konusunda 

direttiler. Bu devletini İslam ülke-
leriyle ilişkisini kesmesini istediler. 
Lor d Gürzon'un dikte ettiği şart-
lan kabulden sonradır ki, müsta-
kil bir devletin kurulmasına mü-
saade edildi: 

Lozan 
Konferansı'ndan, 
oturum 
" 2 0 / 1 1 / 1 9 2 2 ' d e , İngiliz ba-

kanlanndan Ix)rd Gürzon, Türki-
ye delegesi İsmet İnönü'ye şöyle 
diyordu: , • 

"Biz sizi müstakil bir devlet 
olarak bırakmaya muktedir değiliz 
(bırakamayız). Çünkü, siz öyle bir 
yerde bulıuıuyorsunuz ki, etrafınız 
diğer müslüman ülkelerle sanli, 
uzun süre sıkıntısını çektiğimiz 
"şark meselesi" yine başımıza gele-
bilir." Daha sonra Kongre'ye ara 
verildi ve koriu Ankara ve Lond-
ra'da tartışıldı. Nihayet gelecekte 
İngiltere ve müstenilekeleri üze-
rinde sıkıntı sebebi olmayacak bi-
çimde ve Lord Gürzon'un da açık-
ladığı gibi şu dört şaron yerine ge-
tirileceği, İsmet İnönü tarafindan 

- -kongreye arz edildi: -

1- Türkiye'nin İslam memle-
kederiyle irtibatının kesilmesi. 

2-Hilafetin kaldıniması. • 
. 3- Hilafete yardıma olacak ve 

hilafeti hatirlatacak bütün hareket-
lerin yok edilmesi." ."..' i-

f _ 4-Türkiye'nin kendi başına ye-
; ni bir düstur seçmesi. Bu seçeceği 

" düsturun İslam şeriatina dayalı Os^ 
manh düsturlarından tamamen ay-

" n bir düstur olması. ' 

Kemal Atatürk Gürzon' ım' şart-
lannı yerine getirmekten başka İn-
gilizlerin bile düşüneinediği kadar, 
yeni düsturu uyguladı." r.ri 
-, İslam Terbiyesi: Eylül 1985, c. 

- 18,s.706 - : 

SON GERÇEKLER 
Türkiye, kendi tarihi altında kıvranıyor. Karabag, Bosna, Kuzey Irak, Kıbrıs ve Make-

donya beşgeni, okullardaki tarih kitaplarını ezip geçiyor... . • 
Osmanlı'nın doğuşu, yükselişi, duraklama dönemi ve çöküşü üzerine yazılan tarih ki-

. tapları sararıp soluyor. ' \ "" ' • 
' . . V e bu sararan kitaplar İçinde İlse öğretmeni, öğrencilerine, f^tlh'in gemileri kızaklarla 

istanbul Boğazı'na doğru nasıl kaydırdığını anlatıyor. • . -
Yelkenleri atlastan" diye başlayıp, Osnıanlı'nın deniz gücünü anlatıyor. • ^ ^ 
Ve o öğrenci akşam eve gelince, televizyon haberlerinde bugün Denizcilik Bakam'nm 

daha teşkilatını kuramadığını öğreniyor. 
Öğretmen, Yavuz Sultan Selim'in seferlerini anlatıyor. Ardından, o çok bilinen ve "Vi-

yana Kc^Hİan" diye başlayan Avrupa seferleri geliyor. 
Aynı akşam haberlerde, hükümetin, Bosna-Hersek katllamındaki çaresizliği görülüyor. 

KÜLTÜREL ÖKSÜZLÜK... . • . 
İşte bütün bunlar, bu toplumda bir 'kültürel öksüzlük' yaratıyor... 
Ruhlar ve beyinler, düşünceler ve İnançlar kuruyup savmluyor. 
Ve t)u gerçekler, okullarda okutulan tarihimizi, bir ma"sal haline getiriyor. 

.• Böylece Türkiye, kendi geçmişi altında kıvranıyor. = 
- Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek için tarihi bir sorumluluk hissediyor, ama sesini çı-

karamıyor. , - • . 
Dış politikamız, geçmişle bugünün gerçekleri arasında ezilip yalvarma noktasına kadar 

alçalıyor. " . • 
Yakın tarih, Azerbaycan ve Nahçivan üzerinde müthiş bağlar kuruyor, ama bugünün 

gerçeği bu bağları bir Osmanlı masalıymış gibi hayal haline getiriyor. • 
Bakanlarımız, büyükelçilerimiz, diplomatlarımız, askerlerimiz eziliyor. 
Çünkü tarihimiz, güncel gerçeklerimize bol geliyor. • » 
Şimdi düşünün , 
Dışişleri Bakaıîı Hlkmet Çetini bir bayram günü halka ve seçnrenlerlhe "Muhteşem ta-

rihinden' söz ediyor. Sonra Paris'te Bosna-Hersek için yalvaran bir ses tonuyla. "Bosna'daki' 
katliamı tek başımıza durduramayiz. Yardımcı olun" diyor. 
• Kahire Büyükelçimiz, oradaki büyükelçilik binalarının en muhteşemirıde oturuyor. Yani 

•• Osmanlı'dan kalma birsarayyavrusunda diplomasi yapıyor. , - , . 
Anna o muhteşem binada üçüncü sınıf bir diplomat olarak yaşıyor. 

KAPIKULU DUYGUSU... : • - - ' - ' 
Çünkü Kavalalı'nın köşkü, tarihinden çıkıp büyüyor, büyüyor... 
Ve diplomatımız kendi tarihinden fışkıran bu muhteşem nrekanda çaresiz bir kapıkulu 

• duygusuna kapılıyor.. - ' , . ^ " 
• Evet, bütün buniar gösteriyor ki; ' . . ' , . 
. • Türkiye artık ya kendi tarihini.bir masal olarak kabul'edecek ya da ucuz böbürlenme-

lerden uzak duracak. - - ^ • . ' : ' ' ' _ ' 
Yani halk, ortaokuldaki tarih kitaplarıyla aldatılnfıayacak.' * • . i . i. 
Ve yine bütün bunlar gösteriyor kl; 
Cumhuriyetin ilanıyla bu koskoca tarih, bir nnasal haline getirilmeye çalışılmış... 

••• ' Bu asker cumhuriyeti, tek parti kafasıyla ilkeler belirlemiş." 
. ; Mustafa Kemal, yalnızca Harp Okulu eğitimine emanet edildiği için tümüyle anlaşıla-

mamış. Ve [aikllk adına Müslüman düşmanlığı yapılmış. 1". ' • ' ' 
. Bu yüzden orduda nanıaz kılmak "zımni suç" olarak görülmüş, ama asker Kıbrıs'a çı-

karken,;Allah Allah"diye bağırtılmış!.. ; - >i- : > ... . '•s'ı-;• - "• -r 
Yine bu yüzden ortaokül kitaplarındaki Fuzuli, Baki, Mevlana;- sankibir başka toplu- ^ 

mun düşünürleri, yazarları gibi tercümeyle okutulacak hale getirilmiş, i , . . . , 

: • TARİHpiçL.' \ / ; " " . ' ' ' 
Evet şimdi bunların acısı yaşanıyor.. . "• -
Çünkü 2 binli yıllara doğru bu toplum, Bosna'yla Kıbrıs'la, Karabağ ve Makedonya'yla,-, 

ansızın kendi tarihine yakalanıyor. !' .«- , • 
.Ders kitaplarında, nrasalgibi dinlediğimiz Osfiıanlı tarihi, şimdi njhlanmızı ayaklandırı-

yor, ama gerçekler boynumuzu büküyor. - ' • " • ' - ' 
Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı bocalıyor, bu yüzden milli eğitim sendeliyor. • • ' 

• Bu yüzden "kültürel öksüzlük", bizi birer Tarih Piçi" haline getiriyor. ' 
' Bu yüzden, uzaklara bakamıyoruz. Bu yüzden kendimizi, "devsiremlyoruz".-, • 

Ve bu yüzden Müslürnan olnrakla demokrat olrTayıblrleştlremiyomz... .. , • 
r. L :•., c ' ii-i. ^ Fatih ÇEKİRGE/Hürriyet-17.1.1993 



Bosna ve 
Osmanlı Mirasına 
Sahip Çıkmak 

Resmi ideoloji, bu şurtlcı-
rtn bize dikte edildiğini 
unutturdu. Böylece, ipte 
İslam'dün uzak, idik, 

dışta müslümanlara sırtım dön-
müş politika, devletin ve toplumun 
"idealleri" haline getirildi. İp ve 
dış politikada tıkanmamızın sebe-
bi budur. Bu£fün dünya dengesin-
de meydana gelen önemli değişim-
.ler, Bosna başta olmak üzere Bal-
kanlar, Kafkasya ve Orta Asya'da 
yaşanan olaylar Türkiye'yi bu ka-
buğunu kırmaya,, Osmanlı'nın 
mirasım devralmaya zorluyor: 

Yurtta Suh-Cihanda Sulh'la 
Kandırıldık. 
"Dış dünya ile olan duvan biz 

kendi kendimize örmedik. Bizim 
dünyaya .bakışımız aslında 
1923'ten beri kendi bakışımız de-
ğildir. Yani biz devletimizi bir ipo-
tek altında kurduk. Bu ipotek de 
senelerce (yurtta sulh cihanda 
sulh) şeklinde dile getirildi. Bu as-
hnda bizim mecburiyetimizdi. Bi-' 
ze empoze edilen şartlardı. Ama 
biz bunu (ideallerimiz) haline sok-
tuk. Dünya şartian değişince bize 
empoze edilen şartlar ortadan, 
kalktı ve biz şimdi buna alışmaya 
çahşıyoruz. Ve bunun sıkıntısını 
çekiyoruz." 

"Ashnda ta başında, cumhuri-
yet kurulurken bunlann bizim ide-
allerimiz olmadığını, ama bizim 
katlanmak zorunda olduğumuz 
şardair olduğunu söyleseydik, hal-
kımızı bu konuda aldatmasaydık, 
şimdi çok daha kolay adapte olabi-
lirdik." 
: Prof. Mahir Kaynak (Zaman: 
9.1.93) . 

Siyâset bilimci Prof. Dr.'tiber 
Ortaylı: 

"Türkiye, Tarihî Misyonunu 
Kullanmah" 
Laisizm Ölüyor: "Avrupa'da 

Hıristiyanhk öldü, tarih oluyor" 
laflarının geçerli bir tarafi kalmadı. 

BOSNA 
• i "" 

• 1 1 
Tılbaşını Bosna'da ¿fepiren GHP Genel Başkanı Deniz 

Baykal, Bosna ¿¡erpeğini gözleriyle gördü ve dönüşte izlenimle^ 
rini anlattı, yazdı. Baykal'ın anılarından bir kısmını aşağıda 
sunuyoruz: 

30 Aralıkla Hırvatistan'ın başşehri Zagreb'e indik. Türk heyetinin geldiğini duyan ya-
bancı gazeteciler etrafımızı sardılar. Bunlardan birisi yanıma yaklaşarak 'Müdahale edecek 
misiniz?' dedi. Ben Tabii BM'nin öncelikle milletlerarası hukuka göre bu konuda karar al-
nfiası gerekir. Böyle bir kararın alınacağından da şüphe duymuyomm. Böyle bir karardan 
sonra da Türkiye üzerine düşen görevi yapar" dedim. "Haklısınız" dedi; fakat hareketlerinden 
tatmin olmadığını gözledim. "BM bu karan alır fnı?" diye sordu. Ben "Alnrası gerekir" dedim. 
Yine tatmin olmamıştı. Ve sonra şunları söyledi: "BM müdahale kararını almasa'da siz yine 
müdahale edin." . ' . 

Ben merak ettim. Bir gazetecinin bizden müdahale istemesi garibime gitti. 'Siz killisi-
niz?" diye sordum. "Ben ABD'II bir gazeteciyim. Alaskalı'yım." diye cevap verdi. Sonra baş-
kalarına sordum, öğrendim kl, bir süredir Saraybosna'da imiş. Buradaki durumu gördükten 
sonra kendi maddi imkanlarıyla üç kamyon yiyecek maddesi alıp Saraybosna'ya sokmak is-
temiş, ancak bunda başaniı olamamış... , . • ' - , 

Bosna'da en yaygın söz, "Allah'a emanet" sözü. Türkçe telafuzuyla söylüyorlar. Sizinle 
konuşuyorlar, ayrılırken 'Allah'a emanet' diyerek ayrılıyorlar, önce biz bunu bir'nezaket ifa-
desi" olarak anlamıştık, Sonra baktık kl, oradaki duruma en uygun değerlendirme bu. Her şey, 
herkes Allah'a emanet. Ne devlet var, ne adalet var, ne şu, ne bu var. Tabiatın ortasında çıp-
lak, bir vaziyette Allah'a emanet durumdasınız. Ve böyle bir durumdaki insana yapılacaic en 
güzel ternennl, onu Allah'a emanet etmektir. (...) 

Hastaneyi gezerken, bir hasta dikkatimizi çekti. Başı sanlı, kıpırdayamıyor.- Genç bir as-
ker. Doktor kafasında üç kurşunun olduğunu söyledi. Ameliyat edilememiş. Sadece" gözleri 
oynuyor. Doktor "Nasılsın?' diye sordu. Asker büyük bir güç gösterisi yaparak, dört parma-
ğını teker teker yumdu, baş parmağını kaldırdı ve zafer İşareti yaptı. Müthiş etkilendim. O 
arada Hasan Fehmi, eğildi ve askerin elini öptü. Askerin eli gevşedi. Gözlerimiz doldu. (...) 

BM komutanı Mısırlı bir general. BM Sekreteri Gali Mısırlı olduğu için olsa gerek, bura--
ya da Mısırlı birisini atamış. Çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu açıklamalarından sonra ben 
hastane konusunu açtım. 'Siz onlara kulak asmayın, doğru değildir" dedi. 'Yakıt tahsis etmi-
yormuşsunuz" dedim. 'Yakıt tahsis ediyoruz" diye cevap verdi. Canım sıkıldı. 'Dün ben o 
hastaneyi ziyaret ettim ve durunıu yakından gördüm' dedim. Bu sefer umurisannaz bir tavırla 
'Propaganda için yapmışlardır' dedi. 'Anlamadım" dedim. 'Orada o insanları'propaganda 
için ölünfie mi terkettiklerini söylüyorsunuz' dedim. Ve ilave ettim: 'Ben o hastaneyi kendim 
ziyaret etmek istedim. Kimse beni o hastaneyi göstermek İçin götürmedi. 'Siz burada güven-
liği sağlamaya yetkimiz yok, yetkimiz İnsanî yardımla sınırlı diyorsunuz. Hâdi yapın insanî 
yardımınızı. Saraybosna'da 300 bin kişiyi eksi 18 derecede yaşatnranın insanî yardımla bir 
bir İlişkisi yok mu? Hastaneye yakıt vermenin insanîyardımlâbir ilişkisi yok mu?" dedim. 

Hıristiyan Fundamentalizmi çok 
tehlikeli bir şey. Anti-Semitizm de 

rbaşladı. Hıristiyan Fundamentaliz-
mi yayılıyor ve laisizm ölüyor." 

Türkiye Hâlâ. Umut: "Os-
manlı, Balkanlar'a İslâm medeni-
yetini taşıdı. Buralarda'̂ bir denge 
ımsuruydu. Buradaki milletler bir-
birini katietmemişse bunu Osman-
h sağladı. Bizim Balkanlar'da tarihî 

soruınluluğumuz var. İslâm Dün-
yası'nm bin yılhk savaşını bu millet 
verdi. Karamsarlığa gerek yoki Şar-
kın umudu hâlâ bu millet." 

Zaman-24.1.93 -

Bosna-Hersek: 
Namusumuz 
Kozlar şimdi'tümüyle, Dakar 

öncesinde Özal'ın eHnde. Zira, 



Bu yüklenmenin üzerine "Durum bildiğiniz gibi değil, taraflar işte şöyle böyle" gibi kaça-
mak bir cevap verdi. Bunun üzerine iyice parladım: "Burada taraf-maraf yok. Burada saldırgan 
var, mazlum var. Saldırgan Sırplar'dır, mazlum Bosnalılar'dır. Siz BM üniforması içine girdiniz 
diye, bu gerçeği görmeyecek misiniz?" dedim. Bü çıkışım üzerine yardımcı Arjantinli komutan 
cevap verdi: "Doğru". Arjantinli^ komutanın beni doğrulaması üzerine Mısırlı general y p u ş a -
maya, "İşte ben de Müslümanıni da" gibi sözler söylemeye başladı. , 

Müthiş canım sıkıldı. Beyni yıkanmış tipik bir 3. dünya aydını. Muhtemelen kolejlerde 
okutulmuş, kendi toplumuna yabancılaşmış, kültüründen, tarihinden uzaklaşmış, kendisini bu 
göreve getiren güçlere yaranarak, onların değerlendirmelerini benimseyerek itibar göreceğini, 
terfi edeceğini zanneden bir zavallıl.. ' 

Bu adamı görünce Mısır'da Müslüman Kardeşler'In neden bu kadar güçlü olduğunu çok 
iyi anladım. . 

Bosna-Hersek'teki BM ordusu bir operet ordusudur. Tiyatro dekorudur. BM ordusu içinde 
Türkler'In yer almasını İstemediler. Aynı dine inanıyormuşuz, tarihî bağlarımız varmış., gibi ba-
hanelerle... Ama Ukraynalılar'ı aldılar. Ukraynalılar Sırp asıllıdır. 

Altıyüz yıldır, burada yaşayan insanlar, yine aynı şekilde burada yaşamak istiyorlar. Kim-
senin tavuğuna kış dememişler. Ama kendi benliklerini korumak istiyorlar. . • 

Birileri gelip onlara diyor kl, senin bu kimliğinle burada yaşama hakkını kabul etmiyorum. 
Yani sadece siyasî üstünlük empoze etmek değil. Bu bir jenosit, bir katliam. Ve öyle bir katliam 
ki, bu katliamın hedefi sadece insanlar da değil. Katliam tarihe ve kültüre dönük olarak da sürü-
yor. 800 cami yıkılmış' Savaşta cami yıkılır mı? Tesadüfen üç beş tane yıkılır. 800 cami. Carnl-
ler, medreseler, köprüler, imaretler insan gibi hedef olmuş. Bunlara bile tahammülleri yok. B ü - ' 
tün Osmanlı eserlerini yerle bir etmişler. Bir farklı kimliğin, geçmişte dahi varlığının olmasını 
kabul etmek istemiyorlar. 

; Bosna'da yaşayanlara yardımcı olmak her insanın görevidir. Bosna'daki olaylar karşısında 
vicdanî sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeliyiz. Bosna'da bu zulümlere maruz bırakılan 
Boşnaklar, bizimle ortak birçok yön bulunduğu için, bizim de paylaştığımız nitelikleri yüzünden 
zulme uğruyorlar. Bosna'ya sahip çıkmamız aslında kendimize, benliğimize sahip çıkmamız de-
mektir. Kendi kimliğimize sahip çıkmamız demektir. Bosna'da saldırılan kimlik bizim de paylaş-
tığımız, onurumuz saydığımız kimliktir. Birkaç kilometre daha uzaktayız diye bu Sırp saldınlarını 
görmezden gelmeye, kendimize saygı adına hakkımız yoktur. Eğer kendimize saygımız varsa, 
Bosna'ya sahip çıkmalıyız. O sebeple Bosna olayını Türkiye'de insanlanmızın kimlik sorununu, 
kültürel kimlik meselesini yeniden düşünmesine, tanımlamasına yardımcı olacak bir fırsat diye 
görüyorum. . . •• , -

•• Aydın olanı olmayanıyla bütün insanlarımızın (Biz kimiz, bu dünyada neyiz, bizim kimliği-
mize yönelen çeşitli davranışlar karşısında görevimiz nedir?) gibi sorulan kendisine sorması 
gerekiyor. Çok önemli kimlik krizini, Bosna vesilesiyle Türkiye'deki insanlarımız düşünmek, 
tartışmak ve çözmek zorundadır. Ya tehdit altında bulunan kimliklerimizi reddedeceğiz. Bir elbj-
seyi atar gibi atacağız. Ya da benllğimlze'~sarliacağız. Onurlu olan bize yakışan kimliğimize sa-
hip çıkmaktır. Bu kimliğimizi bir kenara atarsak, hiçbir şekilde saygınlığımız olmaz. Müslüman 
olduğumuz için Avrupa'da utanacak mıyız? Müslünfian olduğumuz için saldırılmayı (Avrupa'da) 
doğal mı karşılayacığız? Kendi tarihimizin, kimliğimizin hedef seçlirnesl karşısında görmezden 
gelmeyi tercih ederek mi geleceğimizi güvence altına alacağız? Bunların cevapları bellidir, 
özetle olay, Bosna'nın coğrafya sınırlannı aşan derecede önemli bir olaydır. 

- ; . .. ^ . , ' Zaman-11.13Ocak 1993 

•Bosna-Hersek gibi, hem Batıh ve 
'hem de Müslüman ve Bosna'ma 
müslümanlığmdan- tarihi sorumlu-
luğa sahip tek ülke Türkiye... Bu 
sorumluluk nedeniyle, müslüman 
olduktan için 20 bin Bosnalı kadı-
nın ırzına geçilmesi, bizim ırzımı-
za geçilmesi demektir. Temerküz 
kamplanna müslüman olduğu için 

insanlar tıkılıyorsa, vicdanımız te-
merküz kamplanndadır. Yokedilen 
bizim tarihimiz, sürülen, dağıtılan, 
öldürülen bizim insanımızdır. 

Eğer, Batı, Bosna-Hersek'i sa-. 
tacaksa, o zaman tek yol işi bir 
Müslüman-Hristiyan çatışmasına 
dönüştürerek Ban'yi hizaya getir-
mek olacaknr. 

İşte, şu yol aynminda Türki-'. 
ye'nin (kişisel olarak Özal'm) inisi-
yatifiyle toplanacak olan Sene-
gal'deki İslam Zirvesi olağanüstü 
bir önem taşıyor. 

Artık, tarihte o lduğu gibi biz 
Bosna'yız; Bosna biziz! ' - • ' 

Cengiz Ça.ndiir/9.1.93Sabah 

Târihten Gelen Borç ' 
Geçen gün "dua yetmez" diye 

yazmışom. 
Silah ambargosu Sırp katilleri 

etkilemedi. Silah ve cephaneyi 
Sırplar daha kolay ve daha ucu-
za bulabiliyorlar. 

İki saatlik uçuş mesafesinde di-
reniş destanlan yazan bu kahra-
manlann zorluğımu aşmak tek ba-
şımıza da kalsak bize düşüyor.. 

C H P Genel, Sekreteri Günay 
haklı: "Nerede biz im şairlerimiz, 
romancılarımız?" ' 

Sıcak odalarımızda "ah, vah" 
diye dövünecek yerde oraya gide-
Hm. 

Orada hayale sığmayacak şan-
lar, şerefler, mucizeler yaşanıyor. 

İnsanlık orada onurlanıyor.. 
Bosna'daki vahşet durana kadar 

ne yaparsak yapalım borcumuzu 
ödemiş sayılmayız. 

Bağımsızlığını kurtuluş savaşı 
vererek kazanmış ilk Müslüman 
millet olarak yapacağımız daha çok 
fedakarlık var. 

İspanya kadar bile olamadıy-
sak bu ciddi bir uyandır. 

•Kurtuluş -savaşımız sırasında 
boyunduruk altında yaşamalarına 
rağmen bir çok Müslüman millet-
ten yardım görmüş bir ülkeyiz. , 

Bıi onura layık o lmak, b u 
borcu ödemek zorundayız! 

Güngör Mengi/10.1.93 Sabah , 

. Bosna İçin 
Müslüman-Demokrat 
Türkiye 
Senegal'deki toplantının neti-

cesi ne olursa olsun, Bosna-Hersek 
konusunun "sabit gerçekleri" 
vardır. Bu yazı, o "sabit gerçekle-
ri" saptama yazısıdır.... 

• 1- Bosna-Hersek, Avrupa'da 
hâlâ kökü kazınmamış olan "Os-



manh mirasının tasfiyesi" soru-
nudur. Bosna-Hersek, Yugoslavya 
Federasyonu içinde, sisteme en-
tegre federe bir birim olarak varol-
duğu sürece, yani Müslümanlar, 
Yugoslavya'da ve genel anlamında 
Avrupa'da "kabul edilebilir" bir 
azınhk olarak mevcut olduklan öl-
çüde sorun yoktu. 

Yugoslavya'nın dağılmasıyla, 
bir Müslüman cumhuriyetin laik 
de olsa, Avrupa fotasında belirmesi 
"istenmeyen bir olgu" olarak, 
Batı'nm Haçlı refleksini ^davet et-
miştir. 

2- Osmanlı-mirasının Avrupa'r . 
dan tasfiyesi, Bosna-Hersek'te so-
nuca ulaşırsa, bunun kaçınılmaz. 
sonucu, Türkiye'nin de Batı siste-^ 
minden dışarıya püskürtülmesine ' 
kadar gider. O sistem, Türkiye'yi 
\zaten 20 . yüzyıhn konjonktürel' 
nedenleriyle yan-gönüllü olarak 
içinde, banndırmaktadır. Dolayısıy-
la, Bosna-Hersek'in korunması ve 
Avrupa'da^ varlığı, Türkiye için 
bir stratejik meseledir. Türkiye'nin 
herhangi bir iç meselesinden çok 
daha büyük ölçüde, tarihi hedefle-
ri ve varlığı ile ilgilidir. 

" i 3-'Türkiye'veya bir -başka de-^ 
yimle . mirasçısı o lduğumuz Os-
manlı Devleti olmasaydı, Bosna' 
olmazdı ve sırf Müslüman olduk-
lân için -zira etnik olarak, Bosna 
halki"Slav'dır ve Sırplar ve Hırvat-
larla aynı dili konuşurlar- bunca 
zillete," katliama ve haksızlığa uğ-
ruyörlarsa, bunun sorumluluğu, 
acısı," kültürel ve tarihi yükümlü-
lükleri herkesten çok ve önce biz-
lerin omuzlanndâdır.' 

Şehit Turayliç'ten, Gazi İz-
zetbegoviç'e kadar, umutların 
Türkiye'nin üzerinde saplanması 

BUSH ve GALİ 
SVÇlü DEÎIl Mİ? 

Ağlamaktan kan çanağına dönmüş gözler, kavuşmuş kollar üs-
tünde dağınık saçlı başlar öne sarkmış, kederin ağırlığını taşımaktan 
aciz. Anlamsız donuk bakışlar nereye, hangi zamana ulaşıyor belli 
değil. Aşağılanmaya isyan, çaresizliğe haykırış, boyasız tertemiz 
yüzlerinde ortak paylaştıkları bir maske Bosnalı müslüman kadınla-
nn. 

1993'ün girişindeki eski yılın resimll-haberli bilançosunu ya-
pan belli başlı dergiler Tuzla'dakI mülteci merkezinde Sırp askerleri-
nin ırzına geçtikleri Bosna'lı kadınlann resimlerini yayınlıyorlar. Ka-
paklarda elleri yüzüne kapanmış ağlayan genç kızlar, içerde sütun-
lardan taşan Sırp vahşeti. 6 askerin babasının elinden sökerek aldığı 
12 yaşındaki kızı canhıraş feryatlarına aldırmadan saldırdıktan sonra 
bıçaklamaları, odun ateşinde silah zomyla canlı canlı yakılan kadiri, 
erkekler, boyunları kırılarak.öldürülen çocuklar milyon tirajlı dergi-
lerde sayfa sayfa sıralanıyor. En çok satan gazete USA Today'de 
emekli amiral Elmo Zumwalt Jr. bir Sırp askerinin ^kaladığı Bos-
na'lı bir gencin ilkin kulağını sonra hayalarını bıçakla kesip kafasına 
bir kurşun sıktığını söyleyerek Sırpların akıl durduran canavarlığına 
örnekler sıralıyor. Zunfiwalt, Sırpların 2r inc i yüzyılı taş devrine dö-. 
nüştürdüğüne işaret ederek Amerikan kuvvetlerinin bu barbarlığa 
son vermesini öneriyor. 

Nitelik açısından yüzyılın bu en büyük canavarlığı son bir yıldır 
dünya yazılı ve elektronik basınının baş konusu olmaya devam edi-
yor. Haber sayfaları Sırp vahşetinden geçilmiyor. Köşelerde ünlü ka-
lemler, konuk yazarlar usanmadan 'Bu cinayetler ne zaman dura-
cak?' diye soruyorlar. Gaate ve dergilerde esir kamplan, hamile bı-
rakılan genç kızlar, işkenceyle öldürülenler, zorla evlerinden sürü-
lenlerin resimleri boy boy, aile albümü gibi. 

TV ekranlarındaki Bosna faciası seyredilir gibi değil. En sert yü-
reklisini ağlamaklı ediyor. AT son raporunda Sırpların 20 bin Bos-
na'lı kadının ırzına geçtiği açıklanıyor. Avrupa'nın göbeğinde bir yıl-
dır süregelen uygarlık yüzkarası vahşet sergilenmesinin failleri hala 
ortada. BM ile Avrupa Topluluğu'nun görevlendirdiği İki kişi Sırp 

kasabı Miloseviç'in etnik temizliğine kılıf bulma çabasında. ABD'II 
Cyrus Vance ile ingiliz Lord O ^ n , etnik temizlik adı altında yürütü-
len soykırımını durdurmak yerine Bosna'yı 10 parçaya bölerek Sırp 
kasaplanna nerdeyse tepsi içinde teslim etmeye çalışıyorlar. / ' 

ABD Dışişleri Bakanı Eagleburger'ln Mlloseviç'i harp suçlusu 
İlan etmesi, BM'de Sırp harp suçlularının araştırılması kararları unu-
tulmuş gibi. Oysa Bosna faciasının suçluları yalnızca Mlloseviç. Se-
seljve Karadziç mi? Ortada kahraman gibi dolaşan insan hakları., 
demokrasi, özgürlük nutukları atan sözde uygar diğerlerine ne de-

' mell? 
kafası öyle estiği için Panama'ya asker çıkartıp, bir zamanlar 

yönettiği ClA'den maaş bağlattığı Noriega'yı kulağından tutup getir-: 
diğl ülkesinde cezaevine koyan Bush, Slobodan Milosevlç'e niye 

' ses çıkarmıyor? Saddam'a karşı 28 ülkeyi peşine takıp 500 bin as-
kerle Irak'a yüklenen ABD başkanı Kuveyt gibi egemen bir ülke olan 
Bosna-Hersek'i işgal eden," 100 bin kişiyi öldüren, 1.5 milyon insanı 
göçe zorlayan, binlerce kadının ırzına geçilmesini emrini veren Sırp 
kasabı ve hempalarına karşı eli kolu bağlı. 

Çöl ortasında bir kaç füze İçin 'Kaldır yoksa tekrar geliyoruz.' 
diye yandaşları Baker ve Mltterand'la savaş ültimatomu veren Bush 
dünya polisliğini oynarken niye seçmece adalet dağıtıyor? Sırpların 
cenaze evine dönüştürdüğü. Bosna'ya meşru savunma için silah yar-
dımını dahi çok gören Batı liderleri için sesi çıkmayan füzeler İnsan 
canından daha mı önemli? Ya 'Bosna zenginler savaşıdır. Soma-
li'den sonra 10 kadar ihtjiaf var önümüzde.' derken Bosna'nın adını 
etmeyen ye BM Genel Sekreteri Gali? Bir düşünün, Sırplar 14 ay ön-
ce Dobrovnik'I bombaladığında Bush'Aklını başına al. yoksa...' de-
seydi Mlloseviç bunca canavarlık yapablllrmlydi? 

Geçen nisanda Saraybosna kuşatıldığında bir kaç F-16 filosu 
Belgrad üstünde boy gösterseydi bugün Bosna bu hale düşer miydi? 
Hitler benzeri vahşet başlayınca müttefik uçaklan Sırp mevzilerini 
bombalayıp asker taşıyan gemiler Adriyatik'e dümen kırsaydılar Sırp 
kasapları etnik temizliğe cesaret edebilir miydi? Çok muhtemelen 
'binlerce Bosna'lı bugün kara topraklar altında olmayacak, çocuk ya-
şındaki Müslüniian kızlann ırzına geçilmeyecekti. Ania Inşânlığm 
karası olan barbarlık gösterilerine sözde uygar dünya liderleri göz 
yumdular. İnsan hakları, evrensel adalet kavramlarını dillerinden dü-
şürmeyen ama bunları işlerine geldiği yerde kullananlardan bü dün-
yada tıesap soracak çıkmayacak mı? Tarih bir kez daha iç çekiyor. " 

" Doğan Uluç'l1.1.1993-Hûrriyet 



Bu yüklenmenin üzerine "Durum bildiğiniz gibi değil, taraflar işte şöyle böyle" gibi kaça-
mak bir cevap verdi. Bunun*üzerine iyice parladım: "Burada taraf-maraf yok. Burada saldırgan 

' var mazlum var. Saldırgan Sırplar'dır,=mazlum Bosnalılar'dır. Siz BM üniforması içine girdiniz 
diye, bu gerçeği görmeyecek misiniz?" dedim. Bu çıkışım üzerine yardımcı Arjantinli komutan 
cevap verdi: "Doğru". Arjantinli komutanın beni doğrulamaşı üzerine Mısırlı general yumuşa-
maya, "işte ben de Müsiümanım da" gibi sözler söylemeye başladı. _. " , ' 

Müthiş canım sıkıldı." Beyni yıkanmış tipik bir 3. dünya aydını. Muhtemelen kolejlerde 
okutulmuş, kendi toplumuna yabancılaşmış, kültüründen, tarihinden uzaklaşmış, kendisini bu 
göreve getiren güçlere yaranarak, onların değerlendirmelerini benimseyerek itibar göreceğini, 
terfi edeceğini zanneden bir zavallı!.. _ ' . 

Bu adamı görünce Mısır'da Müslüman Kardeşler'In neden bu kadar güçlü olduğunu çok 
İyi anladım. 

. Bosna-Hersek'tekl BM ordusu bir operet ordusudur. Tiyatro dekorudur. BM ordusu içinde 
Türkler'In yer almasını istemediler. Aynı dine İnanıyormuşuz, tarihî bağlanmız varmış., gibi ba-
hanelerle... Ama Ukraynalılar'ı aldılar. Ukraynalılar Sırp asıllıdır. 

Altıyüz yıldır, burada yaşayan insanlar, yine aynı şekilde burada yaşamak İstiyorlar. Kim-
senin tavuğuna kış dememişler. Ama kendi benliklerini korumak istiyorlar. 

Birileri gelip onlara diyor kl, senin bu kimliğinle burada yaşama hakkını kabul etmiyorum. 
Yani sadece siyasî üstünlük empoze etmek değil. Bü bir jenosit, bir katliam. Ve öyle bir katliam 
ki, bu katliamın hedefi sadece insanlar da değil. Katliam tarihe ve kültüre dönük olarak da sürü-
yor. 800 cami yıkılmış. Savaşta cami yıkılır mı? Tesadüfen üç beş tane yıkılır. 800 cami. Cami-
ler, medreseler, köprüler, imaretler insan gibi hedef olmuş. Bunlara bile tahammülleri yok. Bü-
tün Osmanlı eserlerini yerle bir etmişler. Bir larklı kimliğin, geçmişte dahi varlığının olmasını 
kabul etmek İstemiyorlar. 

Bosna'da yaşayanlara yardımcı olmak her insanın görevidir. Bosna'daki olaylar karşısında 
vicdanî sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeliyiz. Bosna'da bu zulümlere maruz bırakılan 
Boşnaklar, bizimle ortak birçok yön bulunduğu için, bizim de paylaştığımız nitelikleri yüzünden 
zulme uğruyorlar. Bosna'ya sahip çıknnamız aslında kendimize, benliğimize sahip ç ı k m ^ ı z de-
pfiektir. Kendi kimliğimize sahip çıl<niiamız denektir. Bosna'da saldırılan kimlik bizim de paylaş-
tığımız, onurumiiz saydığımız kimliktir. Birkaç kilometre daha uzaktayız diye bu Sırp saldırılarını 
görmezden gelmeye, kendimize saygı adına hakkımız yoktur. Eğer kendimize saygımız varsa, 
Bosna'ya sahip çıkmalıyız. O "sebeple Bosna olayını Türkiye'de İnsanlanmızın kimlik sorUnünu, 
kültürel kimlik meselesini yeniden düşünmesine, tanımlamasına yardımcı olacak bir lırsat diye 
görüyomm.' . . ; • - , 

Aydın olanı olmayanıyla bütün insanlarımızın (Biz kimiz, bu dünyada neyiz, bizim kimliği-
mize yönelen çeşitli davranışlar karşısında görevimiz nedir?) gibi sorulan kendisine sorması 
gerekiyor. Çok önemli kimlik krizini, Bosna vesilesiyle Türkiye'deki insanlarimız düşünmek, 

• tartışmak ve çözmek zorundadır. Ya tehdit altında bulunan kimliklerimizi reddedeceğiz. Bir elbi-
seyi atar gibi atacağız. Ya da benliğimize sarılacağız. Onurlu olan bize yakışan kimliğimize sa-

^ hip çıkmaktır. Bu kimliğimizi bir kenara atarsak, hiçbir şekilde saygınlığımız olniaz. Müslüman 
olduğumuz için Avmpa'da utanacak mıyız? Müslürmn olduğumuz İçin saldırılmayı (Avrupa'da) 
doğal mı karşılayacığız? Kendi tarihimizin, kimliğimizin hedef seçilmesi karşısında görmezden 

: gelmeyi tercih ederek mi geleceğimizi güvence altına alacağız? Bunların cevapları bellidir, 
özetle olay, Bosna'nın coğrafya sınirlannı aşan derecede önemli bir olaydır. 

Zaman-11.13 Ocak 1993'"' 

" Bosna^^Hersek gibi, hem Batılı ve 
hem de Müslüman ve Bosna'nın 
müslümanlığmdan taHhi sorumlu-
luğa sahip tek ülke .Türkiye...,Bıi 
sorumluluk nedeniyle, müslüman 

.'olduklan.için 20 bin Bosnalı kadı^ 
nın ırzına geçilmesi, bizim ırzımı-
za geçilmesi demektir. Temerküz 
kamplanna müslüman olduğu için 

insanlar tıkılıyorsa, vicdanımız te-
merküz kamplanndadır. Yokedilen 
bizim tarihimiz, sürülen, dağıülan, 
öldürülen bizim insanımızdır. 

Eğer", Batı, Bosna-Hersek'i sa-
tacaksa, o zaman tek yol işi bir 
Müslüman-Hristiyan. çatışmasına 
dönüştürerek Batı'yı hizaya getir-
mek olacaknr. . ' " • 

İşte, şu yol 'ayninında Türki-
ye'nin (kişisel olarak Özal'ın) inisi-
yatifiyle toplanacak olan Sene-• 
gal'deki İslam Zirvesi olağanüstü 
bir önem taşıyor. . 
- Artık, tarihte oİduğu gibi biz 
Bosna'yız; Bosna biziz! 

' Cengiz Çandar/Ç.1.93 Sabcth 

Tarihten Gelen Borç 
Geçen gün "dua yetmez" diye 

yazmışnm. 
Silah ambargosu Sırp katilleri 

etkilemedi. Silah v e cephaneyi 
Sırplar daha kolay ve daha ucu-
za bulabiliyorlar. '" - ' •" 

İki saatlik uçuş mesafesinde di-
reniş destanlan yazan bu kahra-
manlann zorluğunu aşmak tek ba-
şımıza da kalsak bize düşüyor.. 

CHP Genel Sekreteri Günay 
haklı: "Nerede biz im şairlerimiz, 
romancılarımız?" 

Sıcak odalarımızda* "ah, vah" 
diye dö-vühecek yerde oraya gide-
lim. • • ." . " 

Orada hayale sığmayacak şan-
lar, şerefler, mucizeler yaşanıyor. 

İnsanlık orada onurlanıyor.. 
. Bosna'daki vahşet durana kadar 

ne yaparsak yapalım borcumuzu 
ödemiş sayılmayız. • •" \ 

Bağımsızlığını kurtuluş savaşı 
vererek kazanmış ilk Müslüman 
millet olarak yapacağımız daha çok 

' fedakarhk var.^ , -
İspanya kadar bile olamadıy-

sak bu ciddi bir uyandır. 
= -- Kurtuluş - savaşımız sırasında 
boyunduruk altında yaşamalarına 
rağmen bir çok Müslüman millet-
ten yardım görmüş bit ülkeyiz. 

Bu o n u r a ' l a y ı k o lmak , ' b u 
borcu ödemek zorundayız! 

• Güngör Mmgi/10.1.93 Sabah -

'. ' Bosna Tçin ' " 
Müslüman-Demokrat 
Türkiye - ' ' / ' 
Senegal'deki toplantının, neti: 

ceşi ne olursa olsun, Bosna-Hersek 
konusunun " sabi t gerçekleri" 
vardır. Bu yazı, o "sabit gerçekle-
ri" _şaptama yazısıdır.... . . 

: - i - Bosna-Hersek, Avrupa'da 
hâlâ kökü kazınmamış .olan "Os-



/ 
mahlı mirasının tasfiyesi" soru-
nudur. Bosna-Hersek, Yugoslavya 

-Federasyonu içinde, sisteme en-
tegre federe bir birim oiarak varol-
duğu sürece, yani. Müslümanlar, 
Yugoslavya'da ve genel anlamında 
Avrupa'da "kabul edilebilir" bir 
azınlık olarak mevcut olduklan öl-
çüde sorun yoktu. 

Yugoslavya'nın, dağılmasıyla, 
bir Müslüman cumhuriyetin laik 
de olsa, Avrupa kıtasında belirmesi 
"istenmeyen bir o lgu" olarak, 
Bau'nm Haçlı refleksini davet et-
miştir. .; . . ' , 

Osmanlı mirasının Avrupa'-
dan tasfiyesi, Boşna-Hersek'te so-
nuca ulaşırsa, bunun kaçınılmaz 
sónúcuj Türkiye'nin de Bati' siste-
minden dışarıya püskürtülmesine 
kadár gideñ O sistem, Türkiye'yi 
zaten 20 . yüzyılın konjonktürel 
nedenleriyle yan-gö'nüllü olarak 
içinde banndırmaktadır. Dolayısıy-
la, Bosna-Hersek'in korunması ve 
Avrupa'daki varlığı, Türkiye için 
bir stratejik meseledir. Türkiye'nin 
herhangi bir iç meselesinden çok 
daha büyük ölçüde, tarihi hedefle-
ri ve varlığı ile ilgilidir. 

- V--3- Türkiye veya bir başka de-
yimle mirasçısı o lduğumuz -.Os-
manlı Devleti olmasaydı, Bosna 
olmazdı ve sırf Müslüman olduk-

- lan için -zira etnik olarak, Bosna 
halkı Slav'dır ve Sırplar ve Hırvat-
larla aynı dili konuşurlar- bunca 
zillete, katliama ve- haksızlığa uğ-
ruyorlarsa, bunun sorumluluğu, 
acısı, kültürel ve tarihi yükümlü-
lükleri herkesten çok ve önce biz-
lerin omuzlanndadır. 

Şehit Turayliç'ten, Gazi Îz-
zetbegoviç'e kadar, umutların 
Türkiye'nin üzerinde saplanması 

BUSH ve GALİ 
SDÇin OEİlt Mİ? 

Ağlamaktan kan çanağına dönmüş gözler, kavuşmuş kollar üs-
tünde dağınık saçlı başlar öne sarkmış, kederin ağırlığını taşımaktan 
aciz. Anlamsız donuk bakışlar nereye, hangi zamana ulaşıyor belli 
değil. Aşağılanmaya isyan, çaresizliğe haykırış, boyasız tertemiz 
yüzlerinde ortak paylaştıkları bir maske Bosna'lı müslüman kadınla-
rın. . ' , ^ 

1993'ün girişindeki eski yılın resimli-haberli bilançosunu ya-
pan belli başlı dergiler Tuzla'daki mülteci merkezinde Sırp askerleri-
nin ırzına geçtikleri Bosna'lı kadınların resimlerini yayınlıyorlar. Ka-
paklarda elleri yüzüne kapanmış ağlayan genç kızlar, İçerde sütün-
lardan taşan Sırp vahşeti. 6 askerin babasının elinden sökerek aldığı 
12 yaşındaki kızı canhıraş feryatlârina aldırmadan saldırdıktan sonra 
bıçaklamaları, odun ateşinde silah zoruyla canlı canlı yakılan kadın, 
erkekler, boyunları kırılarak,öldürülen çocuklar milyon tirajlı dergi-
lerde sayfa sayfa sıralanıyor. En çok satan gazete USA Today'de-
emekli amiral Elmo Zumwalt Jr. bir Sırp askerinin yakaladığı Bos-
na'lı bir gencin ilkin kulağını sonra hayalarını bıçakla kesip kafasına 
bir kurşun sıktığını söyleyerek Sırpların akıl durduran canavarlığına 
örnekler sıralıyor. Zumwalt. Sırplann 21'inci yüzyılı taş devrine dö-
nüştürdüğüne'İşaret ederek Amerikan kuvvetlerinin bu barbarlığa 
sori veımesini öneriyor. \ 

. Nitellkaçısından yüzyılın bu en büyük canavarlığı son biryıldır 
dünya yazılı ve elektronik basınının baş konusu olmaya devam edi-
yor. Haber sayfaları Sırp vahşetinden geçilmiyor. Köşelerde ünlü ka-
lemler, konuk yaşrlar usanmadan'"Bu cinayetler ne zanran dura-
cak?" diye soruyorlar. Gazete ve dergilerde esir kamplan, hamile bı-
rakılan genç kızlar, işkenceyle öldürülenler, zorla evlerinden sürü-
lenlerin resimleri boy boy, aile albümü gibi. 

TV ekranlarındaki Bosna faciası seyredilir gibi değil. En sert yü-
reklisini ağlamaklı ediyor. AT son'raporunda Sırpların 20 bin Bos-
na'lı kadının ırzına geçtiği açıklanıyor. Avrupa'nın göbeğinde biryıl-
dır süregelen uygarlık yüzkarası vahşet sergilenmesinin failleri hala 
ortada, BM ile Avrupa Topluluğu'nun görevlendirdiği iki kişi Sırp 

kasabı Miloseviç'in etnik temizliğine kılıf bulma çabasında. ABD'II 
Cyms Vance İle İngiliz Lord Owen, etnik temizlik adı altında yürütü-
len soykırımını durdurmak yerine Bosna'yı 10 parçaya bölerek Sırp 
kasaplarına nerdeyse tepsi içinde teslim etmeye çalışıyorlar. 

ABD Dışişleri Bakanı Eagleburger'ln Mlloseviç'i harp suçlusu 
ilan etmesi, Bf^'de Sırp harp suçlularının araştırılması kararlan unu-, 
tulmuş gibi. Oysa Bosna faciasının suçluları yalnızca Mlloseviç, Se-
selj ve Karadziç mi? Ortada kahraman gibi dolaşan insan hakları, 
demokrasi, özgürlük nutukları atan sözde uygar diğerlerine ne de-
meli?^ 

Kalası öyle estiği için Panama'ya asker çıkartıp, bir zamanlar 
"yönettiği ClA'den maaş bağlattığı Noriega'yı kulağından tutup getir-
diği ülkesinde cezaevine koyan Bush, Slobodan Milosevlç'e niye 
ses çıkarmıyor? Saddam'a karşı 28 ülkeyi "peşine takıp 500 bin as-
kerle Irak'a yüklenen ABD başkanı Kuve^ gibi egemen bir ülke olan 
Bosna-Hersek'i işgal eden, 100 bin kişiyi öldüren, 1.5 milyon insanı 
göçe zorlayan, binlerce kadının ırzına geçilmesini emrini veren Sırp 
kasabı ve hempalarına karşı eli kolu bağlı. . ' • 

Çöl ortasında bir kaç füze için "Kaldır yoksa tekrar geliyoruz.' 
diye yandaşları Baker ve Mltterand'la savaş ültimatomu veren Bush 
dünya polisliğini oynarken niye seçmece adalet dağıtıyor? Sırpların 

• cenaze evine dönüştürdüğü Bosna'ya meşru savunma için silah yar-
dımını dahi çok gören Batı liderleri için sesi çıkmayan füzeler insan 
canından daha mı önemli? Ya 'Bosna zenginler savaşıdır. Sonra-
li'den sonra 10 kadar ihtilaf var önümüzde." derken Bosnâ'nın'adım 
etmeyen ve BM Genel Sekreteri Gali? Bir düşünün, Sırplar 14 ay ön-
ce Dobrovnik'i bombaladığında Bush "Aklını baişına al. yoksa..." de-
seydi Miiosevlç bunca canavarlık yapabilirmiydi? 

Geçen nisanda Saraybosna kuşatıldığında bir kaç F-16 filosu 
Belgrad üstünde boy gösterseydi bugün Bosna bú hale düşer miydi? 
Hitler benzeri vahşet başlayınca müttefik uçaklan Sırp mevzilerini 
bombalayıp asker taşıyan gemiler Adriyatik'e dümen kırsaydılar Sırp 
kasapları etnik temizliğe cesaret edebilir miydi? Çok muhtemelen, 
"binlerce Bosna'lı bugün kara topraklar altında olmayacak, çocuk ya-
şındaki Müslüman kızlann ırzına geçilmeyecekti. Ama inânlığın yüz 
karası olan barbarlık gösterilerine sözde uygar dünya liderleri göz 
yumdular. İnsan hakları, evrensel adalet kavramlarını dillerinden dü-
şümreyen ama bunları işlerine geldiği yerde kullananlardan bu dün-
yada hesap soracak çıkmayacak mı?Tarih bir kez daha iç çekiyor.' 

" • ' Doğan Uluç11.1.1993-H0myet 



da, işte bu yüzden, boşuna değil-
dir...; •• • • K -

4- Bosna-Hersek'in BM üyesi 
bir tanınmış, bir bağımsız devlet 
olarak varlığı devam ettirilemezse. 
Sancak, Kosova ye henüz zaten 
AT ve BM tarafından dışlanmış 
olan Makedonya'nın hakları asla 
korunamaz. Bunun sonu, Türki-
ye'nin de içine çekileceği, kaçınıl-
maz bir Balkan Savaşı'dır. Veya, 
Türkiye'nin Balkanlar'daki ağırh-
ğınm Sırp-Yunan Ortodoks ekse-
ninin ağırhğı ile yer değiştirmesi-
dir. Bu da, önümüzdeki yüzyılda 
18. ve 19. yüzyıldaki tariiıi Tüfk-
Rus çatışmasının, bu kez, Orta As-
ya ve yemden Kafkasya boyutları 
da eklenerek geri gelmesine kadar 
gider. , • . ; ' .. 

. f *** 
Bütün bu nedenlerle, Türki-

ye'ye "çok ağır bir rol ve yük düşü-
yor: " • ' , 
î .1-Müslüman demokrat Bir ül-

ke olarak İslâm bünyası.'nın, uİus-, 
lararası camia ile barışık ilişkileri-
nin kurulmasına önderlik etmek. ; 

2- Aksi halde, bütün bir ulusla-
rarası sistemi allak bullak edebile-
cek kozları "masanın altından" 
dünyaya göstermek. 

Bunlan yapabilir mi, nasıl yapa-
bilir... Bilmiyorum. Ama bunlar 
yapılabildiği ölçüde, Türkiye, "bü-
yük ülkc".j?lma yolunda dev bir 
adım atmış olacaktır. • . " 

• Cengiz ' Çandur/l2.01.1993-
Sa-bah • 1 - . . • 

Vahşetten Batı 
Sorumlu; 

Dün Batta lâik fevrilerin 
büyük umutlarla bağlan-
dığı hümanist değerler, 
Bosna'daki vahşeti dur-
durmaya yetmiyor. Batı-

nın fifte standartı böylece apapık orta-
ya fikıyor. Bt* sebeple Hap-Hilâl kav-
gasının afikfa sergilendiği bu dramın 
sorumlusu olan Batı, şiddetle 
lanetleniyor: 

Batı'nm Günah Yılı... 
Şeffaf demokrasiye' inianmış 

Amerikalı, Saddam, Hafız Esad," 

Kaddafı, Castro gibi kendinden 
başka kimseye hesap vermeyen li-
derler koltuklarında otururken 
Körfez Harbi'ni gerçekleştiren 
George Bush'u 1993'te işsizliğe 
mahkûm ediyor. Seçim hummasını 
atlatan Amerika'nın sağduyu sahi-
bi-basını Bosna'daki Müslüman kı-
nmını tefrika haline getiriyor ama 
gene umursayan yok. Eski Başkan 
Jimmy Carter kolej öğrencilerine 
verdiği konferansta "Yerkürede 
120 kadar silahlı çatışma var, 
kaçını sayabilirsiniz?.. Ortada 
petrol yoksa, ölenler zençi ise 
kimse kılını kıpırdatmaz" diye 
yakmıyor. Sırp kasap da Avru-
pa'nın göbeğinde 200 bine yakın 
Bosnalıyı işkenceyle öldürüp, ba-
balan önünde binlercc Müslüman 
kızın ırzına geçmeye devam edi-, 
yor. Esir. kamplan adam almıyor 
artık. Vahşet ve İjarbariiğa, sözde 
uygar, insan hakları, savunucusu 
Avrupa gibi Amerika da gözünü, 
kulağını kapamış. Batı'nm günahı 
hem Hz. İsa^ hem de ."Tövbe, et 
gel bana" diyen Mevlana'nın hoş-
görü sınırını aşmış. Müslümana 
karşı canavarlığa, sırt çevirrniş 
Bush," yakınlanna yeni yıl hediyesi 
olarak köpeği Millic'nin resimli 
kitabını gönderiyor. . Bush'un 
BM'deki adamı Mısırii Genel Sek-
reter Butros Gali'nin "Banş 
Gündemi", yayınında Bosna'nın 
adıyakv ": • . ^ _ 

1992 takvimi yapraklan, me-
deni toplumların günahlarını 
taşıyamayacak kadar dolu. În-
sanlık tarihine bir utanç belge-
seli olarak geçiyor. Umutlar yeni 
yılda. Bakalım 1993 ne gctirip,ne 
götürecek.^... _ , . . 

Doğan Uluf/28.Î2.1992-Hür-
riyet ... / ' 

Uysa da Uymasa da 
• Bu vahşetin mutlaka durdurul-

ması, önlenmesi, yokedilmesi, suç-
lulannın kesinlikle cczalandıniması 
gerekiyor... . 

Ama nasıl? Hangi yöntemle? 
. Dünyanın büyükleri... 

Süperieri, kabadayılan... . ... 
Bosna vahşeti için kör. 

Ama 3 günden beri süperlerin, 
kabadayıların TV'leri, radyoları, 
gazeteleri Shetland adalarında ka-
raya oturan mazot yüklü tankeri 
birinci konu yaptı. 

^Tankerden sızan mazot, ada 
çevresindeki zengin kuş çeşitlerini 
öldürebilir korkusundalar. 

Yeşil baş ördekler, fok balıklan, 
karabataklar, şişkin gagalı martılar, 
su samurlan için hemen harekete 
geçtiler... 

.DC-3 uçaklarıyla mazot yayıl-
masını önleyici 120 ton dispersant 
kimyasal maddesi atıldı. 

Merkezi . Oslo'da bulunan 
Skuld adlı çevre örgütü de 500 
milyon dolarlık yardımı Shetland 
karabataklannın emrine verdi. 

İki yüzlü batı... ,- • 
Bosna'daki katilliğe kör... 
Ördeklerle foklara insancıl... 

Necati İDoğru/Milliyet 
' i .!. : ..• ' 
• Müslüman Düşmanlığı -

Bu son-olayla birlikte, Sovyet-
ler Biriiği'nin dağılmasıyla ortaya 
çıkan milliyetçilik akımlan, Bosna-
HeVsck vahşetiyle giderek "parlayan 
bir "Müslüman düşrrianlığıha" 
da dönüşüyor ' . . . . 

Ve bu dönüşüm sırasında sanki 
birileri şöyle düşünmemizi istiyor: 

- BM Banş Gücü aslında bir 
Hıristiyan Gücü'dür..., 

- Avrupa Topluluğu da bir 
Hıristiyan Kulübü'dür... 

- Ve dünya", din savaşlâfını 
da hatırlatan yeni bir "Orta-
çağ"a hazırlanmaktadır. 

Gerçekten de şu sön blaylar, 
bir başka gözlükten bakıldığmda 
Ortaçağ'daki haçh 'seferierini hatır-
latıyor. , " . 

Ve eğer Birleşmiş Milletler, 
din, dil, ırk aynmı yapmadan banş 
için görev yapan bir kuruluş oldu-
ğunu ispat edemezse, dünya müt-
hiş bir din bloklaşmasına doğru 
harekedeniyor... . ; .. _ , .. 

İşte bu aynmın ilk sinyali Sene-
gal'de toplanacak İslam Zirvesi'yle 
geliyor. Birleşmiş Millerier'den so-
nuç alamayan Müslüman ülkeler, 
Filistin ve Bosna için toplanıyorlar. 
Yani bir "Müslüman milletler" 



arayışı içine giriyorlar... 
Böylece Birleşmiş Milletler, fii-' 

len "Hıristiyan ve Müslüman 
mill(£tler" olarak ikiye aynlıyor. İş-
te burada vahim olan şey, dünya-
nın bu "haçlı kafasıyla" böyle bir 
kamplaşmaya yönelmesidir. 

Fatih Çekirge/10.1.93-Hürri-
yet ' 

Sırplara O da Feda Olsun... 
Bu utanç verici tablo, bu facia 

geçen yıl tam bu günlerde başla-
mıştı. 

Demek Bosna-Hersekli masum 
insanlar, tam bir yıl dayanabilmiş-
ler. 

Zaten artık yakılmamış, yikıl-
mamış bir yerleri, ırzına geçilme-
miş kadınları ye kızları, üyelerin-
den bir veya birkaç kişiyi kaybet-
memiş aileleri kalmadı. • -

Bosna-Hersek, ancak Hitler ve 
Saddam Hüseyin gibi, işlerine 
gelen ırkçıları görüp lanetleyen, 
Hitler'den 30 sene sonrasına ka-
dar örneğin Güney Afrika'daki ırk-
çılara ses çıkarmayacak kadar yüz-
süz olabilen Batı dünyasının, işine 
öylesi geldiği zaman ne kadar acı-
masız, ne kadar ikiyüzlü ve ne ka-
dar bencil olabileceğini tüm dün-
yaya -bu arada bize de- gösteren 
somut ve çok önemli bir örnek 
teşkil etti. - ' 

Kosova'ya bu örneğin ışığında 
bakmalıyız. Batı dünyasının bu 
utanç verici ve vahim tutumu kök-
lü bir değişime uğramadıkça, ne 
ABD'deki Başkanlık seçiminin bit-
miş olmasına ne de Yugoslavya'da 
dün yapılan Başkanlık seçiminden 
Sırp kasabı Slobodan Milose-
viç'in yahut rakibi İvan Paniç'in 
kazanmasına bakarak bir umut 
arayabiliriz. 

Evet... Çoğunluğu Arnavut kö-
kenli Müslüman olan halkıyla Ko-
sova, Sırplar tarafindan boğazlan-
mak için sırasını bekler gibidir. 

Bu hunharlığa bekçilik yapan 
Batı dünyasına özellikle onların 
yüreklerinin pek yufkalaştığı bu 
Noel günlerinde en içten duygu-
larla söylenecek bir şey var: 

Lanet olsun! 

Oktay Ekfi/Hürriyet-21.12.92 

' Barbarlık ve Medeniyet ' 

Ertuğrul Günây, Saraybos-' 
na'daki başka gözlemlerini de ak-
tardı: ' 

"Sırplar bütün tarihi eserlere 
saldırmışlar. Bomba yememiş 
bir tek tarihi eser ve bir tek 
Müslüman evi, dükkânı, çarşısı 
görmedik. Ancak bu harabeler 
arasında Katolik ve Ortodoks 
kiliseleri ile havralar sapasağlam 
duruyordu, bir tek mermi izi bi-
le yoktu. Bizimkiler kilise ve 
havralara dokunmamışlar. İşte 
medeniyet budur!" 

Kendisi de Balkanlar'da doğ-
muş olan Mecelle yazan Ahmet 
Cevdet Paşa'nın, "Tezakir" adh 
eserinde naklettiği Farih Sultan 
Mehmed'in bir fermanını hatırlı-
yoruz: 

"Büyürdüm ki... Rahiplere 
ve kiliselerine engel ve zahmet 
verici olunmaya.. Bunlar korku-
suzca memleketimde duralar ve 
gelüp gidenler dahi emnü eman 
içinde olalar, memlekette kor-
kusuz yaşayub kiliselerine gide-
İcr... Vezirlerimden ve kullarıin-
dan ve reayamdan ve cümle 
memleketim halkından kimse 
bunlara müdahale ve taarruz 
edüp incitmeye..." 

Baykal ve arkadaşları, en kanlı 
çarpışmaların olduğu Gradadçaç 
cephesine gidiyorlar. Kendilerini 
"Atatürk'ün partisinin yönetici-
leri" olarak tanıtıyoriar. Cephede-
ki 'gaziler', Boşnakça bir türkü 
söylemeye başlıyorlar. Baykal ve 
arkadaşlan bu türkü içinde sadece 
iki kelimeyi anlıyorlar: "Kemal 
Paşa!" 

Türkü bitince tercümanlar çe-
viri yapıyor: 

Kemal Paşa bizim paşa 
Sana kurşun işlemez, sen öl-

mezsin 
Telefonda'Ertuğrul Günay'm 

ağlamaklı sesi titriyor, kelimeler 
boğazında düğümleniyor: 

."Ailem, çocuklarım olmasay-
dı orada kalır gazilerin yanında 
çarpışırdım. Nerede bizim şair-

lerimiz, rörnancılarımız?! Gidip 
barbarlıkla uygarlığın, bizim 
uygarlığımızın savaşınr görsün-
ler, bu şanlı direnişin şiirini ve 
romanını yazsınlar!" 

• : Taha'Akyol/Milliyet 

Yeni Dünya 
Düzeninde 
Türkiye'nin Gücü 

Bu yeni şartlar, Türki-
ye'ye tabii olarak tarihi 
sorumluluğunu hatır-
latmakta ve "onu Os-
manlı'nın mirasçısı" 

büyük devlet olmaya zorlamakta-
dır. • r 

Bu bağlamda Türkiye'nin BM 
Güvenlik Konseyi'ne üye olması 
önerilmektedir: 

BM Güvenlik Konseyi 
• Değişsin 
Bu kadar yılda ve son olarak 

Bosna'da gördük ki, bu Güvenlik 
Konseyi, Müslüman toplumlara 
kirşi çok duyarlı değil. Öyleyse 
dünya nüfusunun büyük bir kısmı-
nı oluşturan Müslüman ülkelerden 
niye biri bu daimi üyeliğe alınmı-
yor. . , ; 

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi 
üyelerinin yeni dünya düzeninin 
getirdiği güçler dengesine göre ye-
niden. seçilmesini istemehdir... 
Türk curtıhuriyetleriyle ve diğer 
bağlantılarıyla Türkiye, BM Gü-
venlik Konseyi'nde dünyanın yete-
rince temsil edilmediğini söyleme-
lidir. 

Bir demokratik ve Müslüman 
ülke olarak o Güvenlik Konseyi'ne 
bir aday çıkarmalıdır. Ya da kendisi 
aday olmalıdır. 

Evet, Türkiye, tarihinin altında 
ezilmek yerine artık bunları tartış-
malıdır. 

Ama önce, tarihin muazzamh-
ğından korktuğu için çarpıtılmış 
bir Atatürkçü'lüğe sığınan "dar 
ufuklu" pısırıklardan" kurtulmak 
gerekmektedir. 

Çünkü o dar ufuklu pısınklar 
yüzünden bu toplum, geçmişinin 
"büyüklüğü"yle bugünün "cüce-
liği" arasına sıkışıp kaldı. 

Fatih Çekirje/Hürriyet-24.1.93 



öte Tandan Türkiye'nin İslâm 
Konfaranst 'nda giderek ağırlığını 
hissettirdiği gözlenmektedir: 4. 

. 1 9 9 3 : . 
Bosna İçin İleri 
Avrupa^ dünyada Amerika'yı 

dengeleyecek bir güç merkezi ola-
mayacağım, Bosna-Hersek sınavın-
da çakarak kanıdadı. Körfez Kri-
zi'nde, Amerika için bir "koalis-
yon partneri"riden ötede ağırlık 
taşımayacağını göstermişti. Bosna-
Hersek, "süper, devlet Avrupa"^ 
rüyasının sonu oldu gibi... 

Avrupa, uluslararası politikanın 
"SHP"si...! ^ ' . 

Amerika, Bosna-Hersek için 
harekete geçmezse ve BM Güven-
lik Konseyi'ni harekete geçirmez-
se, katliam sürüp gidecek. Ameri-
ka'yı harekete geçirmenin yolların-
dan biri, İslam Dünyası'nı bir ağır-" 
hk olarak uluslararası politika plat- . 
formuna çıkartrnak... .Tam da, ge-
rek Bush çevresinde ve gerekse 
Glinton çevresinde, Bosna'ya • 
"müdahale eğilimi"nin arttığı bir 
sırada. Yapılan işte budur..'.- • . 

Geçen yılın" Aralık ayında Da- • 
kar'da yapılan İslam Zirvesi'nin 
önemine, "İslam Dünyası'nda 
güç merkezinin Arap Dünya-
sı'ndan Türk ve Balkan Dünya-
sı'na kaymış olduğu" saptaması 
ile işaret etmiştik. Son girişim bu-
nu doğruluyor. • • 
i: Birbirleriyle dalaşmaktan bitkin 
düşmüş ve uluslararası kredisini, 
tüketmiş Arap denetimindeki İs-
lam Konferansı Örgütü'nüri asla . 
başaramayacağı bir ağırlık hissetir-
meyi, Türkiye merkezli, Orta Asya 
cumhuriyetlerinin Türkiye ekse-
ninde hareketienebildi^, Arnavut-
luk ve Bosna-Hersek'in yine Tür-
kiye eksenine göre seferber olabi-' 
leceği bir İslam Dünyası ile ger-
çekleştirmek mümkün... 

1993, Bosna-Hersek'in kurtu-' 
luşu, Türkiye'nin de itibar yılı ola-
bilir. 

Bosna-Hersek için ileri! 
_ Cengiz Çandar/Sabah-2.1.93 

Nasıl Gelişebilir? 
Birleşmiş Milletier, Boşna-Her-

sek'teld taraflan bu hafta yeniden 
"görüştürecek". Perişan halde 
olan, direnci zayıflayan, Bosnalı-
lar'ın, bir tür teslirn belgesi olan 
anlaşma hükümlerini kabulü için 
çalışılacak. Bu sağlanamazsa, ya da 
zafer sarhoşluğu içindeki Sırplar 
daha da fazlasını isterse, katiiam 
devam edecek. .. 

Hangi noktaya'kadar devam 
edecek? 

Sırp saldırganhğının Batı'yı bile 
ister istemez bir müdahale zorun-
da bırakacak düzeye tırmanmasına 
kadar... Ya da, artık kurtarılabile-
cek bir Bosna'nın kalmayacağı bir 
ortama kadar... 

Böylece, Sırplar Hırvatistan'a, 
saldırdığında onları kısa sürede 
vazgeçirtebilen "büyük" devletier, 
saldın hedefi Bosnalılar olduğun-
da, Bosna'nın yok olmasını bekle-
menin adaletini, "tarafsızlığım" 
20'nci Yüzyıl tarihinin son sayfası-, 
na kayıt düşürtmeyi başaracak... 

TâhliH doğru yapabilmek için, 
bir soruyu kendi kendimize sor-
mamız ve doğru cevap vermemiz 
gerekiyor: 

Bosna, Türkiye için ne ölçüde 
önemli? Öneminin düzeyi, hangi 
girişimleri hakh, hatta zorunlu kı-
lar? Hangilerini, alınmaması gere-
ken riskler,, maceralar sımfinda bı-
rakır? •. 

. Bu değerlendirmenin üç boyu-
tu var. İlki, insan, kültür, tarih bo-
yutudur. Bir insanlık suçunun iş-
lenmesi, üstelik, kendisiyle kültür 
ve tarih bağlan olan, yakın geçmiş-
te aynı devletin tebâsı olan Bosna-, 
hlar'a karşı işlenmesi, Türkiye için 
ne ölçiide önemlidir? 

İkinci boyut, Türkiye'nin dışa' 
dönük siyasal iddialarıyla, kendine 
öngördüğü uluslararası kimUk ve 
işlevle ilgilidir: Bir yandan Bosna 
felâketi karşısında etkisiz ve çö-
zümsüz kalmayı kendine yakıştır-
mış bir Türkiye, öte yandan, "bü-
yük devlet olmaktan", "Kafkas-
lar'da, Orta Asya'da etkinlik ala-
nından", "Balkanlar'da ve Kara-
deniz'de öncü bir işlevden" söz 

edebilir mi? Etse de, buna inanan 
çıkabilir mi? . . 

Üçüncü boyut, doğrudan doğ-
ruya Türkiye'nin güvenUğiyle ilgi-
lidir: Bosna'nın hezimeti ve Sırp-
lar'ın zaferi, bu defa, Sırp saldır-
ganlığını Sancak'a. Tuzla'ya, Ma-
kedonya'ya belki Arna'vutiuk'a ka-
dar götürecektir. Yeni bir Balkan 
savaşı ihtimaH, dünya başkentleri-
nin gündemindedir; dünya basını-
nın ka.ygıyla altmı çizdiği konudur. 
Sırp saldırganhğının Bosna'da kı-
rılmaması halinde, Balkanlar'ın ve 
Türkiye'nin karşısına çok ciddi so-
runlar çıkacak ve sadece bir seyirci 
olarak değil, bir "taraf olarak da 
Türkiye ciddi zarara uğrayabile-
cektir. 

, İsmail Cem 10.1.93 Sabah 

Büyük Olmak 
^ürkiye'nin tarihi misyo-
1 nuna sahip çıkması ve 

i "büyük'ülke"- olabilmesi 
ipin, Batılı gibi yetişmiş 

' "kolej mezunlarının",. 
İslam düşmanlığını marifet sayan 
"bağnaz lâik pevrelerin",. "kabu-
ğunu beğenmeyen' tosbağaların ", 
"megandalann", "Ban'dan ithal 
bayramlarla" sevinenlerin', bir in-' 
kılap gepirmeleri, "özenti"den vaz-
gepmeleri gerekiyor. Aydınıyla-
avamıyla toplumda ip barışın ve 
diyalogun sağlanması kapınılmaz 
oluyor: • • , 

İslamı Hoşgörülü ile 
. Tartışabilecek miyiz? 
Ashnda çok sevindirici bir ge-

lişme yaşanıyor. Dikkat edecek 
olursanız, İslam'a iHşkin tartışma-' 
1ar giderelc yaygınlaşıyor. Eskiden-' 
böyle şeyler yapılamazdı. Hemen 
tepkilerle karşılaşılırdı. Oysa bu ül-
kede yaşayan insanların yüzde-
99'u Müslüman. İslam hepimizin 
içinde. ÜsteHk İslam kendi içinde 
bir gelişim, değişim yaşıyor. Müs-
lüman ülkelerdeki tartışmalann te-
melinde, bu çağa nasıl uyum sağ-
lanacağı var. Hıristiyan ülkelerde 

• ise İslam giderek başka bir gözle 
görülmeye başlandı. Özellikle 



Amerika'da,' birkaç yıl öncesine ka-
dar inanılamayacak bir yaygınlaş-
m a s ö z konusu... 

Bütün bu gelişrnelere, ülke-
mizde konunun daha geniş biçim-
de tartışıhr olmasına rağmen hala 
kamplara ayrılmış durumdayız. 

Hem de birbirine düşman gibi 
bakan iki kamp: ' 

İ ) Laikler: 
Bizim de aralannda bulundu-

ğumuz laiklik yandaşlar, yıllar bo-
yunca bağnaz bir tutum sergiledi. 
Daima bizim dediklerimiz doğruy-
du ve din unsuruna ağıriık veren 
herkes kötüydü. Bu in,sanlan karşı 
bir kampa doldurmuştuk. Gerici-
hkle suçladık, rican! olduklarını 
söyledik. Bize göre laiklik adeta 
üzerinde tartışıla ıv.> -acak bir tabu 
idi ve buna karşı çıkan herkes czil-

meliydi. Üstelik elimizde önemli 
de bir sopa vardı: Ordu.' 

Eğer biraz gelişirlerse ordunun 
hemen müdahale edip, gerekiEni 
yapacağım söyleyerek korkutur-
duk. 

Son derece hatalı bir yaklaşım 
olduğunu yıllar geçriktcn sonra 
yavaş yavaş öğrenmeye başladık. 
Karşı kampa kapadıklarımızı ge-
nellediğimizi, gerçekten kötü ni--
yedilerle," içtenlikle inanmış insan-
lan birbirine karıştırdığımızı anla-
dık. Ancak yaralar açılmıştı. 

Bugün yaklaşımlar değişiyor 
ancak yine de karşılıklı kuşkular gi-
derilmiş değil. Zira eğ i t imden 
kaynaklanan bir sağırlar diyalo-
ğu yaşıyoruz. Aynı dilde konu-
şamıyoruz. 

2) Dinciler: 
Biz öyleydik de karşı kamptaki-

1er sanki daha mi iyi idiler!'. 
Söz konusu değilj 
Onlar için de biz kafir, dinsiz, 

Allahsız insanlardık. Bizim yaptığı-
mız gibi, onlar da bizi bir başka 
kampa koymuşlardı ve ellerinden 
geldiğince suçluyorlardı. İçlerinde 
öylesine ileri gidenler vardrki, ne-
redeyse cihad başlatacaklar ve bi-
zim kampı yerie bir edeceklerdi. .' 

- Son derece acımasız ve nereye 
gideceği bilinmeyen bir mücadele 
idi. . .. • 

Bugün, eski yaklaşımın değişti-' 
ğine dair, cılız da olsa bazı belirri-
1er var, p c a k henüz birbirimizden 
epey uzağız. Hala İslam ile ilgili 
tartışmalar her iki tarafin kendi 
arasında ve ayri ayrı kamplarda ya-, 
pılıyor. 

Mehmet Ali Bira-nd/19.1.1993-Sa.-
bah 

Bayram DaşüncGİeri 
. Geleneklerine sahip çıkmış topiuinian görünce imrenirim ve içi-

mi tarifsiz bir hüzün kaplar. . ' 
Japonlar,Japon gibi yaşama sanatının en güzel örneğini verirler. 
Paris'te bir kitapçı dükkanına gidersiniz. Geçen yüzyıldan beri 

aynı aile işletir.. 
SL Gerriain'de yemek yediğiniz lokantada, Fransız ihtilali beyan-

namesinin yazılmış olduğunu bilirsiniz. Cafe Deux Magot'da Verlal-
ne, Rimbaud kahve içmiştir. Bir başkasında her masa, orada oturmuş 
oian ünlünün anısına çakılmış plaketleri taşır: Lenin'den Yahya Ke-. 
mal üstada kadar... 

Biz geleneklerimizin çoğunu yitirdik. Gün geçtikçe hafızasız bir 
topluma dönüyoruz. 

Oysa kurumlan, gelenekleri korumak topluma dolayısıyla İnsana 
bir güven duygusu ve yerleşiklik bilinci kazandırır. Çok sıradan görü-
nen bir mekan anılarla değer kazanır ve anlam bulur. 

Türklerin dünya uygarlığına sunduğu bir çok anı, batı toplumla-
rında yaşamaktadır. Ama biz yitirdik. • 

Batı dünyası gazete satılan yerlere "kiosk" der. "Kösk"ten bozma-
dır. 

Biz Fransızcadan aktardığımız "büfe"yi kuilanınz. 
Yerli olmak ve geleneksel değerlerine sahip çıkmak ayıpmış gibi 

kimliğimizden kurtulmaya çalışırız. 
Dünyaca ünlü Türk kahvesini bırakınz ve modern görünmek uğ-

njna nescafe içeriz. Oysa nescafe, Türk kahvesiyle kalite olarak boy 
ölçüşemez. ' ' " 

Ev dekorasyonunda Osmanlıya ait ferah ve çok incelmiş bir zevki 
yansıtan tarzı bırakıp evimizi taklit eşyalarla doldururuz. • 

Ve böylece batılı olacağımızı sanırız. 
Oysa batı, tek boyutluluk ve tek bir üniforma değil kl! 
Bugün İkisi de Avmpalı sayılan Finlandiya ile Portekizli arasında 

hiçbir benzedik yoktur. Ne yemekleri, ne müzikleri, ne görünüşleri, 

ne de kültürleri birbirine benzer. 
Oysa İkisi de Avrupalıdır. "' 

• Çünkü iki ülke de Avrupa düşüncesinin temelini oluşturan ilke-
leri benimsemiştir. - • 

Türkiye'nin de batılı olması, kendi kültürünü koruması ile müm-
kün olacaktır. • ' , - ' , • . 

. Dünyada başarıya ulaşmış "taklit kültür" yoktur. : . 
Kendi benliğinden utanarak gelişmiş bir tek ülke gösteremezsi-

niz. 

Bayram Türklerin en güzel geleneklerinden biridir. 
Bayram günleri, toplumsal uzlaşma, banş ve kardeşlik günleri-

dir. . • • • • ' 
Ama son yıllarda bütün bayramlanmız 'kurban bayraml'na dö-

nüştü. . . . . . . . . . 
• İnsanlarımızın kurban edildiği bayramlara.. 

Kardeşlik günlerinin yerini, patlayan bombalar, suikastler ve 
bayram trafiğinde can veren kitleler aldı. 

Batılıların Noel'i bizde eğlence günü olarak bilinir. Bu niyetle 
ovalara giden turist ise, Noel günü yemek yiyecek lokanta bulamaz," 
sinemaya gidemez. Çünkü her yer kapalıdır. 

Noel bir aile günüdür. Aileler biraraya toplanır ve noeli kutlar. 
Eskiden bizim bayramlarda böyleydi. 
Şimdi bir "gezi" tatili olarak görülüyor.- ' • 

Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü... 
' Bunlar son zamanlarda batıdan öğrendiğimiz bayramlar! . . 

Bir yandan yüzlerce yıldır kökleştirdiğimiz gelenekleri unutuyo-
ruz, bir yandan da yeni bayramlar benimsemek istiyoruz. 

Oysa, kendi bayramlarımızı gerçekten sevinçli bayramlara dö-
nüştürebilsek, batıdan bayram ithal etme garipliğine düşmeyiz. 

. Bayramınız kutlu olsun! 
Zülfü Uvaneli/Sabah-4.4.1992 



"Lâik Tepki" -
CHP Genel Başkanı Deniz 

Baykal, yılbaşında Bosna-Her-
sek'e gerçekleştirdikleri ziyaret 
sonrasında bazı 'lâik' çevrelerin 
tepkilerine hedef olduklannı söyle-
di. . . 

Bosna-Hersek'e yaptıklan ziya-
ret sonrasında "Ölen Müslüman-
sa niye bu gayret... Hiç lâiklikle 
bağdaşır mı' şeklinde tepkiler al-
dıklarını ifade eden Baykal, tepki 
sahibi bu çevreler hakkında, "On-
lar için öldürüren, katledilen 
Müslümansa önemli değil; hat-
ta, iyi bile... Bu katliama karşı 
gelmek, onlarca, lâiklikle bağda-
şır şey değil" diyerek, "Ama, o 
zaman Sırplar'dan ne farkınız 
kalır" sorusunu sordıi. 
' Zumun 21.1.93 

Tosbağa ve Kabuğu ' ' 
Türkiye'ye gelen yabancıların 

da istediği buydu işte: Türk deko-
runda, gerçek Türk yemekleri. 

Oysa gittikçe kimliğini yiti-
ren kültürümüz, kendinden' uta-
nan kuşakların elinde soluk bir 
hayale dönüşmüyor mu? 

Batıdan fazla batıciolduğumuz 
için dünyanın belki de en zengin 
mutfaği'" olan "Türk mutfağı "nı 
t erke t t ik . ' ' ' 

• Türk kahvesi yerine Nescafe iç-
meyi marifet sayıyoruz;'-^- ; 

Lokantalarımızda Osmanlı ye-
meklerine rastianmıyor. 

Onca zengin kebap çeşidi hor 
görülüyor da Amerikan köftesi sa-
yılıyor. ' • " 

Kaldı ki yalnız mutfak yaşamı-
yor bü kişiliksiz dönemi. ' 

Evlerimizin döşemesinden 
tutun da mimariye kadar haya-
tın her alanı, soyundan sopun-
dan kopmuş bir zevksizlik örne-
ğ i . - ~ ••A-

Galiba tek çare Türkiye'nin 
kendi kendisini yeniden keşfetme-
si. ' - • " • 

' Aydınlarimızdah başlamak üze-
re; "Yerli" olmanın bir aşağılanma 
nedeni sayılmaması gerekiyor.' ,, 

' Yoksa" halk' deyiminde olduğu 
gibi çıktığı kabuğu beğenmeyen 

tosbağaya döneriz. 
. Kendi kimliğinden utanarak 

kalkınmış bir tek ülke biliyor 
musunuz? 

Ben bilmiyorum. 
. Zülfü Livııneli/Sııbah-8.12.92 

Meganda 
Türkiye, her konuda kendini 

dünya sınavında görmek alışkanlı-
ğında. 

Yakıcı soru hep aynı: Batı bizi 
nasıl görüyor? Bizi yeteri kadar uy-
gar buluyor mu? Oysa uygarlık bir 
ülkenin kendi iç birikiminden ve 
öz kültüründen kaynaklanan bir 
olgudur. Kimse başka uluslar için 
uygar olmaz. Kendisi için olur.. ' 

Yabancı kültüricrle bütünleşme-
ye çalışmanın uygariaşmayla hiçbir 
ilgisi yoktur. 

Zülfü Livandi/Sabtıh 6.10.92 

I. Cumhuriyet Bitti 
Devlerin eskiden beri Türk top-

lumunu geri zekalı çocuk muame-
lesi yapnğım öne süren Altan, söz-
lerini şöyle sürdürdü: "Celal Ba-
yar, ölünceye kadar komünizm ge-
lecek diye korkuturdu, şimdi is-
lamcılar gelecek deniyor. Hep bizi 
bir şekilde korkutuyorlar. Hep 
bizim dışımızda karaHar alınıyor, 
demokratlık yok. Halka güvenil-
miyor. Niye laikliğin bekçisi halk 
değil de ordu deniyor? Din mese-
lesi bile denetim altında, taraflı de-
mokratik, laik olmayan bir devlet 
var. Bunun asıl sebebi de hukuk 
yapısı. İttihat Terakki, saray dü-
şüncesi hâlâ devam ediyor. Bi-
zim .eleştirdiğimiz orası. Olayın 
nasıl olduğunu saptarsak ordan 
gelen'hastalıklan düzeltebiliriz. 1. 
Cumhuriyet olayı saydamlaştırdı-
ğından saptama imkanı"bizden 
esirgeniyor. Refah Partisi millet-
vekili TV'ye bile çıkamıyor; 
çünkü halkı etkileyeceklerinden 
korkuyorlar. 2. Cumhuriyet'in 
amacii ülkeyi engelleyen problem-
leri ortaya çıkanp düzeltmektir." 
; "Özgürlükleri genişleterek daha 
demokratik, olabiliriz. Bunun ol-
ması da 1. Cumhuriyeti oturtanlan 
rahatsız ediyor. Bu zümrenin ege-
menliğine artık son vermeliyiz. 
• /Mehmet Almn/Sabah 10.12.93 

Türkiye'yi 
İçe Döndürmek 

Y etmi/ ytlltk Cumhuriyet 
tarihinde, toplumun her 
kesiminin hemfikir ol-
duğu nadir konulardan 
biri olan Bosna konu-

sundaki "dtşa dönük" bütünleşme 
ve ip banş, Mumcu cinayetiyle di-
namitlenmek istenmiş gibi gözü-
küyor. Bu oyuna gelmemek gereki-
yor: 

MİT'ci Eymür: "Hedef dışa 
dönen Türkiye'yi yeniden içe 
döndürmek", 
. Kim yapmış olabilir? 

Eymür, bu sorudan önce ."Ni-
çin' yapılmış olabilir"in yanıtını 
aramanın uygun olacağı görüşün-
de.. . • . ' • 

Eymür'e göre, temel hedef, 
"Dışa dönen Türkiye'yi yeniden 
içine döndürmek." 

Bunun için de en kestirme yol, 
daha önce denendiği ve nispeten 
başarılı olunduğu gibi, toplumun 
bir kesimi için çok önemh olan, 
öteki kesimi için de değer taşıyan 
bir kişiyi öldürmek. . ,, , 

Mumcu bu anlamda sayısı fazla 
olmayan kişilerden birisiydi. Yurt-
severliği Atatürkçülüğü tartışma-
sızdı. "Vadığı ile, özellikle laik kit-
leleri harekete geçirecek niteliktey-
di. Öldürülmesi,' geniş bir toplum 
kesimi için tam anlamıyla bir "kış-
kırtıcılık" taşıyordu. . 

ı,"Bir toplumu karıştırmanın 
yolu cepheleşmeyi sağlamak, bir 
tarafı ötekinirı üzerine saldırt-
maktı. Mumcu'nun katli, daha 
öncekilerde olduğu gibi bu he-
defe yönelik." 

Peki, kimler? 
Eymür, buruk bir tonla, "Batılı 

dostlar dahil", çevreniizdeki táh-
min edeceğiniz üç ülke, diyor.' • 

' 27.01.1993/Sabah 

SONUÇ: 
' Bosna bir insanlık sorunudur. 

Bosna dedelerimizin mirasıdır. • 
Bosna bizim kimliğimizdir. 
Bu kimliğe saldıranlara karşı 

koymak yaşamımızın temel şartı-
dır. .- : 
: Büyük olmanın şartı da budur. 

Haz. Mustafa ERMİN 
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Adem ile İblisin, farklı iki inanç 
sisteminin, Hak ile batılın ilk mü-
cadelesiyle başladı tarih. Adem 
hak, adalet, ışık medeniyeti kur-
mak için savaşo sürekli. İblis bo-
yun eğmedi ona. İsyan etti, çağırdı 
karanhğa: "Meleklere: Adem'e 
secde edin demiştik, hemen secde 
ettiler: Yalnız İblis diretti, böbür-
lendi, nankörlerden oldu." (Baka-
ra/34) • 

Kabil özkardeşini; Habil'i kat-
letti, zulüm düzeni, ihtiraslan uğ-
runa: "Nefsi, onu kardeşini öldür-
meye çağırdı (o da nefsine uyarak) 
onu öldürdü, ziyana uğrayanlar-
dan oldu." (Maide/30) Hz. İbra-
him "kulakulluk" düzeniyle sa-
vaştı, putları kırdı birer, birer, ilk 
karşı çıkan babası oldu ona: "Hani 
İbrahim, babası Azer'e şöyle de: 
mişri: "Sen putian ilahlar mı edini-
yorsun? Doğrusu, ben seni ve kav-
mini apaçık bir sapıklık içinde gö-
rüyorum." (En'âm/74) Kavga 
bitmedi: Bu sefer Firavun'un; ka-
ranlığın karşısına Hz. Musa çıktı. 
Asasıyla yarmak, yoketmek istedi 
çağına abanan karanlığı: "Fira-
vun'a git, çünkü o azmış bulun-
maktadır." (Taha, 24) 

Mücadele devam etti kesintisiz. 
İnananlar ateşe atildı, ateş yakmadı 
onlan, kimisi zindanlara yollandı, 
yeniden daha bir bilenerek çıktılar 
oradan. Kimileri de yaşlıj: mahzun 
gözlerle terkettiler, doğup büyü-
dükleri, anılannı gömdükleri yerle-
ri. Ve kan, gözyaşı, tehcir uzandı 
Endülüs'e. Hıristiyan fanatizminin 
vahşet tablosu Endülüs... 

Çoluk-çocuk, kadın-erkek, 
genç-ihtiyar demeden katledilen 
üç milyon müslüman... 

Ve sonra kanayan, durmadan 
kanayan yaramız: Bosna-Hersek... 
Ebu Cehillerin, Firavunların, 
Nemrudlann torunlan cinayet lis-
telerine yeni bir sayfa daha ekledi-
ler Bosna'da. • . , 

.21. yüzyıla daha ilk adımımızı 
atarken sakat bıraktılar bizi Bos-
na'da. Özlemlerimizi, umutlanmı-
zı, mutluluklarımızı vurdular bi-
zim; Filistin'de, Afganistan'da, 
Kafkaslar'da, Azerbaycan, Kara-
bağ'da. Sömürge, talan, işgal, kat-
liam, kan ve gözyaşı kaderimiz ol-
du bizim. Trajedimizi anlatmada 
kifayetsiz kalıyor kelimeler, tükeni-
yor sözler. Vahşet,' açlık, yalnızlık, 
kan ve gözyaşı... İşte Bosna-Her-
sek. Hayada ölümün sürekli flört 
ettiği yer Bosna...'Evet Bosna'da 
herşeyin üzerinde ölüm var. Ama 
mücadele, umut ve direniş tüken-
miş değil. Yalnızhklannın, kimi za-
man da -gözyaşlarının ortasında 
umutiannı koruyorlar Bosna'hlar. 
Onlar ki namlunun ucunda Cen-
neti gören Peygamber çiçekleri, yi-
ğitier... Şehadete koşar adımlarla 
gittiler: "Mü'minlerden öyle er-
ler vardır ki; Allah ile yaptıkları 
ahde sadakat gösterdiler; böyle-
ce onlardan kimi (şehid olup) 
adağını gerçekleştirdi, kimi de 
beklemektedirler. Onlar hiç bir 
değiştirme ile (sözlerini) değiş; 
tirmediler." (Ahzâb/23) . . 

Bosna-Hersek yanıyor bugün. 
Alevler göklere yükseliyor. Hıristi-
yan, Sırp fanatikler taş-taş üstüne 
bırakmıyor. Geçmişe ait; tarihe ve 
İslam'a ait ne varsa hepsi yıkılıyor, 
yakılıyor, yok ediliyor. Bütün izleri 
siliniyor tarihimizin, inancınîızın. 
Osmanh hakimiyetinde tipik bir 

İslam memleketiydi Bosna-Her-
sek. 1270 Camiye, 18 İslamî orta-
okula, Hadis çalışmalanna tahsis 
edilmiş medreselere (en büyüğü 
Gazi Hüsrevbey Medresesi'dir) ve 
250 Kur'an Kursuna sahipti. Ama 
bugün .bunların hiçbiri yoktur 
ayakta. Geçmişimiz, geleceğimiz 
yokedildi Bosna'da. Artık ezan 
sesleri duyulmuyor. Horozlar se-
herle birlikte namaza kaldırmıyor-
lar müslümanlan. Bu amaçla onlan 
bile katletmişler, Sırp çetnikleri. 
Sözle yazıyla anlatılacak gibi değil 
bu vahşet, bu acı... Söz tükeniyor. 
Ve işkence kamplan... Korkunun, 
acının, feryadın, açlığın, tecavüzün 
acımasızca .üzerlerine abandığı ce-
hennem. Tarihin hiçbir dönemin-
de çiğnenmedi,, katiedilmedi "in-
sanlık" ve. "haklan" bu kadar, y e 
yine tüm dünya savaşlan dahil te-
cavüze uğramadı kadınlar, çocuk-
lar bu kadar. Yaklaşık yüzbin müs-
lüman kadın ve" çocuğun ırzına 
geçtiler Haçhlar. Güneş doğmadı 
üzerlerine, karanlık acımasızca 
çöktü gözlerine. Kör oldular, ba-
kamaz oldular yakmlanmn yüzleri-
ne. Bu ruhsal travmanın izlerini 
hayatları boyunca. taşıyacaklar, 
analar, bacılar, kadınlar. Bizim ka-
dınlanmız. - • . , 

"Duygusuz, olmak kadar lâkin 
dert yok. 

Öyle salgılamış ki mel'un kur-
tulan bir ferd yok 

Kendi sağlam... Hissi ölmüş, 
ruhu ölmüş milletin! 

İşte en korkuncu hüsranın, 
helâkin, haybetin! , 

Hiç sıkılmaz mısmız Hz, Pey-
gamber'den? 



Ki uzaktaki bir mümini incit- . 
se diken, 

Kalb-i Pakînde duyarmış o 
musibetten acı, 

Sizden elbette olur ruh-i Nebí 
davacı..." 

M. Akif yallar önce böyle haykır-
mışü sağır kulaklara, tepkisiz, mü-
cadelesiz, heyecansız kalan insanlık 
budalalarına. Biz yokuz Bosna'da. 
Yüreklerimiz, imanımız işgalde. 
Bileklerimiz, ayaklanmız kalın zin-
cirlerde. Sadece ağıtlar yakıyoruz 
Bosna'ya. Yüreklerindeki sıkıntıyı 
yannlanndaki ümidi paylaşamadık, 
onlann. 

Ve çocuklar... Yeşeren, boyve-
ren nadide çiçekler. Onlar ümitri, 
ilkbahardı, beyaz mevsim türküle-
riydi. Yaşamanın anlamını, nefes 
almanın hakhiığını öğrenemeden 
şehadete hicret ettiler: "Ve sakın 
Allah yolunda öldürülenlere "ölü-
ler" demeyin; hayır onlar diridir-
ler. Fakat siz bunun şuurunda de-
ğilsiniz." (Bakara 154) • 

Ninniler çocukluğun hayal deni-
ziydi, yüzer dururlardı içinde. 
Şimdi kanlar doldu körpecik göz-
lerine. Gündüzler gecelere kanidı, 
güneş doğmaz oldu mübarek, ter-
temiz yüzlerine. Bosna'lı çocuklar 
masal dinleyemiyorlar artık. Ninni-

lerie uyuya kalmıyorlar annelerinin 
kucaklarına. Çünkü anneleri yok-
tur artık bir daha dönmemek üze-
re gitmiştir. 

Misket oynuyorlardı, kağıtlara 
güneş ve ırmak resimleri çiziyor-
lardı. Ama birden bire değişti 
oyunlan. Şimdi misketleri el bom-
balarıdır onların. Mini minnacık 
ellerini koparan bombalar... Kağıt-
lara artık güneş resimleri de çize-
miyorlar. Güneş doğmuyor artık 
yüzlerine, güneşi unutmuşlar. 

Korkunç yıkımlann arasında ta-
buta uzanmış yatıyor Bosna. Yıkık-
dökük evler, camiler, minareler 
hüzünlü bir türkü söyler; yıllarca 
kucakladığı, acı ve umudanna or-
tak olduğu öz sahiplerine. Anılar 
uçları zehirii hançerler gibi batıp-
çıkıyor yüreklerine. Aynlma zama-
nı gelmiştir arük. Kimi ölüme, ki-
mi bilinmeyen bir yöne... 

Hiç bir suç sahibinde kalmaya-
cak. Her suç için bir mahkeme ku-, 
rulacak ve mutlaka bir hüküm ve-
rilecek. Söz vakti gelmişken; he-
men şimdi söylenmeli. Darağacı 
vaktinde kurulmalı ve hüküm infaz 
edilmeü. Vakti gelen ok firlamah 
yaydan. Hemen şimdi... Müslü-
manlar duyarsızlıkları içinde devi-
nip durmamalı. Demiri dövme za-
manı gelmişse, beklememeli artık. 

Karanlık yeterince abanmışsa üze-
rimize, bir fişek atıp güneşi çağır-
mah hemen. Güneş penceremize 
gelmişse eğer, şükürler, dualar gö-
nüllerden ahnmah. 

Zaman akıyor. Vakti geçen sö-
zün sızısıyla eğlenmesin anlamı 
yok şimdi. Her nefes yalnızca bir " 
kere solunabiliyor, aynı nefesi ikin-
ci kez solumak ne kadar mümkün-
se, yapılması gereken fakat yapıl-
mamış olânı yapmak da o kadar 
mümkün. Yeryüzü bir anını bir 
daha yaşamadı hiç. Her nefesi so-
lunması gereken anda solumak ge-
rekiyor. Zaman akıyor, îslamımız, 
imanımız, geçmişimiz ve geleceği-
miz yok ediliyor çünkü. Bosna... 
Ah Bosna seni hiç unutmayacağız, 
yaşlı gözlerimizde bağdaş kuracak-
sın hep... "Size ne oldu da Allah 
yolunda ve "Rabbimiz bizi halkı 
zalim olan şu şehirden çıkar, bi-
ze katından bir sahip gönder, 
bize katından bir yarduncı yol-
la" diyen zavallı (müstazaf) er-
kekler, kadınlar ve çocuklar uğ-
runda savaşmıyorsunuz?" (Ni-
sa/75) 

Ya bugün duyarlı ve yürekli ola-
cağız, ya da hiç bir zaman. 

,Rabbimiz bize hesabı kolaylaş-
tır.; " 

Boşnak Bactm 
Benim Acımla ". 
Siz ey Türkiye'min analan, bacılan, al yazmalı kızları! 
Kapkara dünyamızın, seher yıldızlan!" 
Biz biliyoruz ki; dünyanın tüm dinlerinde ve toplum-

larında, kadmın namusu kutsaldır. Fakat, Bosna-Her-
sek'te hayvanlan bile hayvanlığından utandıracak bir tarih 
ye insanhk suçu işlenerek;' analarımızın, bacılarımızın na-
muslan kirletiliyor. . • . 

Yine biz biliyoruz ki; dünyanın tüm dinlerinde ve top-
lumlarmda, çocuklar masumdur, yaşlılar muhteremdir. 
Fakat, B o s n a - ' , • . 

' -Hersek'te, bilinen tüm kurallar çiğnenerek; yedi gün-
lük bebelerden, yetmiş yıllık dedelere kadar inşan eti ye-
niyor, insankanı içiliyor. • 

Peki, bütün bunlar olup biterken; hayvanlar için göz 
yaşı döken, bitkiler için koruma tedbirleri alan çağdaş 
dünya ve insanlık ne yapıyor? ' 

iki yüzlü Hıristiyan Batı ve onun tüm uzantıları; bir 
yandan vahşeti görmezlikten gelip kamuoyunu oyalarken, 
öte yandm kudurmuş Sırp canilerine yardım ediyor. 

Babbi'nin emine, Resulü'nün sünnetine, dininin şe-
refine, imâmnın gücüne rağmen halâ miskinlik ve tem-
bellik gösteren koskoca İslam Alemi ise; acıklı bir filim 

seyreder gibi birkaç solukluk hayıflanmalarla yetiniyor. 
Oysa; Bosnalı'nın malı malımız, cam cammız, kam ka-

nımız, dini dinimiz, namusu namusumuzdur. Bugün ses-
siz ve tepkisiz kahrsak, yann ayfu zulüm dönüp dolaşıp 

. bizi de bulur. ; ' ' 
Onun için; Bosna'lı analar, babalar, kardeşler, bacılar 

için ağlayıp sızlamak yetnıez. Biz adımıza, şammıza, tari-
himize, inancımıza yakışır bir şekilde hem haklı, hem de 
güçlü olmazsak; dünyanın hiçbir yerinde zulüm bitmez. 

Gelin artık bu derin uykumuzdan uyanahmi El ele, 
gönül gönüle verip, zulmün kapısına dayanalıni. Hisset-
sinler enselerinde dualı nefesimizi. Haykıralımj duysun-
lar; yürüklerimizin ta derinliklerinden gelen sesimizi: 

Ey dünya, ey insanlık! Kimbilir kaçncı Haçh Seferi'ne 
çıkan sahte Hıristiyanlık! Her gecenin arkasından, yeni 
bir gün doğacaktır. Akan şehit kanlan, zalimleri boğacak-
tır. • ' 

Ey Bosna'lı anam, baclm! dilimde ağıtsm sen, gön-
lümde acım, sen hürsün hürüz, esirsen esiriz. Ölsek de 
beraberiz, kalsak da beraberiz. Başım dik tut. Eğilecekse 
utancmdan dünya eğilsin. Onlar kirli ve lekeli, sen asla 
değilsin. Uzanan ellerimiz bir gün sana ulaşacak. Kurtu-

, lacaksm inşaallah, tüm mazlumlar kurtulacak... 
; ALTAZMAnMirÜRÜTÜŞÜ 

TERTİP KOMİTESİ 
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BATI Islâmiyeften VB Osmanlı'nın 
Canlanmasından KORKUYOR 

Leyla Ta.vşçınoğlu, îslcımi-
yet'in Urmırnifim ve Türki 
Cumhuriyetlerin Türkiye ile 
ola-n ilişkisini iki siyaset bi-
limciye, (Mary Bennijsen 
Brokup ve Dr. İştiyak Ah-
met) yorumlattt: 

— Sovyetler Biriiği'nin çökü-
şünden sonra Oirta Asya'da kuru-
lan yeni Türki cumhuriyetlerin, ra-
dikal İslamcı akımlann etkisi altın-
da kalmaları olasılığı var mı? • -

BROXUP: 
^ ( • • • ) : -

Bir kere radikal İslami hare-
keti iyi. belirlemek, ayrımlarını 
bilmek gerek. İslam köktendin-
ciliği derken bunun sadece din-
sel değil, sömiirgecilikten kur-
tulmanın getirdiği toplumsal 
faktörleri bulunduğunu düşü-
nüyorum. 

Eski SöVyet cumhuriyetlerin-
de İslam'kendini mUliyetçilikle 
özdeşleştirdi. Bu Türki cumhu-
riyetlerde İslamiyet'in milliyetçi-
likle eşdeğerde olduğunu bilme-
miz gerek. Bu İslami akım örne-
ğin İran'daki gibi değil. Tam tersi-
ne... Bu Türki cumhuriyetlerde 
İslamiyet kendi kimliğini yeni-
den bulma, tarihini ve kültürü-
nü yeniden öğrenme anlamına 

Mary Bennigsen Broxup Fransa Do-
ğumlu. Ünlü Türkolog Alexander Bennig-
sen'ln kızı. Eşinin işi nedeniyle Sovyetleı 
Birliği'nde incelemeler yapnf^a fırsatı bul-
du. Orta Asya Araştırmaları Derneği'nde 
görev aldı. 

1 / 

"i- " 

J . 

.»r ıt-

Dr. İştiyak Ahmed Pakistanlı. Soldaki 
siyasal faaliyetler nedeniyle Pakistan'dan 
ayrılmak zorunda kaldı. İsveç'te Stock-
holm Üniversitesi'nde siyaset bilimi öğ-
retiyor. 

geliyor. 
Bu Türki cumhuriyetlerde İs-

lam ve milliyetçilik bağlannın baş-
ka bir nedeni daha var. Sovyet 
İmparatorluğu'nun yol açtığı bir 
durum Pan-İslamizm ve Pan-
Türkizmin bu Orta Asya cum-
huriyetlerinde içiçe g e ^ i ş ol-
ması. Bugün bakıyorsunuz bu 
cumhuriyederde İslâm Demokra-
tik Partisi, İslam Cumhuriyetçi 
Parrisi adında parrilervar. 19. yüz-
yılda da Pan-İslamizm ve Pan-Tür-
kizm, Rusya İmparatorluğu'na 
karşı birlikte mücadele etmişlerdi. 

( ) 
TÜRKİYE ILIMLI 
DAVRANMALI 
— Türkiye'nin bu ülkelere, de-

mokrasiyi yerleştirmelerinde ne gi-
bi katkılar t olurl . • 

BROXUP- Türkiye'nin eski 
bir laiklik geleneği var. Bu ülkele-
rin,de, kendilerine empoze edilmiş 
bir laiklik geleneği var. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye,, bu ülkelere, 
•demokrasiyi yerleştirmelerinde bü'-
yük yardımlar yapabilir. Ama beri-
ce burada tehlike, Türkiye'nin 
bazen fazlasıyla laik bir izlenim 
uyandırdığı. Türkiye sırasında, 
ABD ve Batı yanlısı siyasetini 
fazla zorlar görünüyor. . Ama 
Türkiye daha ılımlı bir siyaset 
izlerse bunlara çok iyi bir model 
oluşturabilir. 



í Sizu İslamiyet perpevesinde 
laiklik olabilir mil 

BROXUP- Olabileceğini dü-
şünüyorum. Çok katı İslam görü-
şünün bütün bu Müslüman bölge-
leri, yeterince Müslüman olmadık-
ları, hatta tann tanımaz hükümet-
leri bulunduğu, bu nedenle de ku-
ramsal açıdan İslam dünyasının bir 
parçası olamayacaktan gerekçesiyle 
reddettiğini biliyorum. Oysa olay-
lar bu ülkelerin halklarının 
Müslüman kaldıklarını, hatta 
dinlerine bazı Arap ülkeleri 
halklarından bile daha bağlı ol-
duklarmı kam'tİadı. Ben Müslii- • 
man olmadığım için İslamiyet'in 
bazı kurallanna inemiyorum. Ben-
ce bu soruya yanıt Türkiye örneği-
dir. Ülkenizin Uderleri Müslürñan 
ama devletiniz laik. Bence laik, 
ama Müslüman,olan bir ülkede ka-
bul edilmeyecek şey, hükümetin ya 
da devletin başının Hıristiyan 0I7 
maşıdır. „ • 

— Batı, Müslümanitğt nasti 
fförüyor? Hangi aptdan bakıyor? 

BROXUP- Bencc, Batı Müs-
lümanlıktan korkuyor, fíattá 
dehşetli korkuyor. Benim ilgi ye 
uzmanlık alanıma giren Öita As-
ya'daki Türki cumhuriyetieri ve eş-, ' 
ki Sovyetler Birliği'ndeki diğer 
Müslüman cumhuriyetler kónu-
sunda Rusya bu korkuyu kullanı-
yor. Rusya bu şekilde örneğin Ta- . 
cikistan'a askeri müdahale gijji ha-
reketierinde Batı'nm desteğini ka-
zanmak amacıyla bunu yapıyor. 
Rusya'ya göre Müslümanlık ve, 
Türklüğün birleşimi kadar kor-
Jcu verici bir durum olamaz. ,, 
İran tehdidi onlar için o kadar 
önemli değil. Rusya için Müslü-
manlık ve Türklüğün canlanışı 
kötülük amtı haline geldi. ^ -, • . 

.— Peki, Batı bu dururnu nasıl . 
görüyor? ' :: 

, BROXUP- Anladığım kadany- : 
la Bati, Orta Asya, cumhuriyetlerin-
deki gelişme ye kalkınmanın'Tür-, 
kiye modeline uygun olmasını isti-
yor. • , .. , • . 

Ama şimdilerde bir kısım diplo-
matlar ve akademisyenler "Türki- ^ 
ye kendi, kendini yeniden inşa _ 

halinde. Toparlanıyor. Bu olgu-
ya dikkat etmemiz gerek" yakla-
şımı ve düşüncesi içindeler. Batı'da 
da bu korku var. Ama şu anda İs-
lamiyet'ten, Türkiye'den, ya dâ-
Osmanlı İmparatorluğu'nun ye-
niden canlanması olasılığından 
daha fazla korkuyorlar. Türkiye 
bu korkulan giderme becerisini 
gösterebilirse, sanıyorum Batı 
onu bir süre rahat bırakır. 

AHMED- Dünyada İslami 
hareketin sonuçlarmm ne olaca-
ğını şimdiden kestiremiyorum. 
Ama şu anda gördüğüm durum 
İslami hareketin gittikçe büyü-
düğü ve güçlendiğidir. 

— Türkiye'nin reformcu bir İs-
lam dünyasındaki rolü ne olur'i 
Batı, Türkiye'nin bu rolünü hangi 
gözlükle değerlendirir? 

TÜRKİYE BATI YANLISI 
/ AHMED- Pek çok kez, Tür-
kiye'deki Batı çıkarları nelerdir; 
diye kendi kendime sordum. 
Türkiye çok Bati yanhsı görünü-
yor. Bu görüntüsüyle de çok da-
ha büyük bir oyunun parçası ol-
duğu anlaşılıyor. Daha önce ko-
münizrnc karşı oynanan" oyunun 
da bir parçasıydı. Son zamanlarda 
düzenlenen bir konferansta, Tür-
kiye'ye 'yeni süper güç' dendiği-
ni duydum. Bu görüşü telaffuz 
eden kişi de Sırp kökenli bir İs-
veçli sosyal bilimciydi. Bu görü-
şün yayılmakta olduğunu sanı-
yorum^ Türkiye Müslüman ve 
Müslüman olduğu için de Avru-
pa'nın gerçek bir parçası olma-
yan bir ülke olarak görülüyor. 

Herşeye karşın Türkiye'nin be-
ğendikleri yanı laik bir devlet ol-
ması.̂  Batı bugün Türkiye'nin 
Orta Asya'dâki etkisinin artma-
sını umut ediyor. Suudi Arabis-
tan ve İran'm bölgede etkili ol-
ması yerine Türkiye'nin etkili, 
olmasını yeğliyor. Bab'nm Tür-
kiye'yle bu kadar ilgilenmesi hiç 
kuşkusuz Türkiye'deki Batı çı-
karlanndan kaynaklanıyor. Ba-
tı'nm, dünyada büyük bir güç 
olarak ortaya çıkacak kuvvetli 
bir Türkiye'den rahatsızlık du-

yacağım samyorum. Bati'mn bu 
durumu kabul etmeyeceği dü-
şüncesindeyim. Bence bu ger-
çeklerin ışığında Türklerin oy-
nayacağı rol çok güç ve duyarlı-
dır. 

(....) 
Öte yandan Türkiye'deki Ba-

tı çıkarları birileri tarafindan yö-
netilmektedir. Bil birileri, ken-
dilennin Orta Asya'yı denetle-
mesine yardımcı olacaksa Türki-
ye'deki laikliği destekleyecekler-
dir. Ama laiklik, Türkiye'nin 
büjriik bir güç, hatta büyük bir 
askeri güç haline gelmesine yar-
dımcı olácaksa ö zaman Batı, 
geçmişte yaptiğı gibi Türkiye'ye 
her türlü baskıyı uygulayacaktır. 

Türkler çok açık' davranmak 
zorundadırlar. İşin acı tarafı da 
buradadır. İBatı'nın çıkarı dün-
yayı kontrol etmektir. Gerçek 
budur. ,1 

Umarım Türkiye gerçekten 
güçlenir. Orta Asya şu sırada 
gerçek anlamda Türkiye'nin et-
kisi altındadır. 

— Batı Dünyasında, Türkiye'-
nin Orta Asya cumhuriyetlerinde-
ki etkisiyle yeniden bir Osmanlı 
İmparatorluğu inşa etmeye palı/tı-
ğı kuşkusu oluşmaya başladığı söy: ^ 
leniyor... ' ' 

AHMED- Bunu söyleyebilir-
ler. Ama zaten Türldlerlé" Türki-
ye'nin bir araya gelmesi bir çeşit 
Osmanh İmparatorluğu'miri yeni-
den kurulmasi anlamına gelmiyor 
mu? Ama bunların, Türkiye eski 
toprak}anriı geri almaya çalışıyor, 
kuşkusunda blduklannî şanmıyo-
rum.' 

Güçlü bir Türkiye, Balkanlar'da 
ve Doğu Avrupa politikasında bir 
rol üstlenecektir, ânlarnına gelir. 
Bosna'yı ele alalım. Bosna'da olan-
lar sadece Müslümanlar için d e ^ , 
aynı zamanda Türkler için de kaygı 
kaynardır,, . 

- Bence Batı, Batılı olmayan 
düny^la ilişkilerinde her zaman' 
haksız 've dürüst olmayan' bir 
davranış içine girmiştir.:, 

6.12.1992/Cumhuriyet 
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ZALİM, MAZLUM ve BİZ 
Biz Müslümaniar; 
"İnsanlar zalimi görürler de onlann zulmüne mani olmazlar-

sa, Allatı'ın bütün insanları azaba uğratması pek yakındır." (Tir-
mizi, Nesaî, Ebu Davud) diyen bir peygamberin takipçileriyiz. -
Dolayısıyla; öncelikle bizler, zulüm düzenlerini, zalimleri, maz-
lumları ve kendi konumumuzu Kur'ani gerçekler ışığında tanı-
malı ve değerlendirmeliyiz: Bugün: 

¡a) * Zulmün her türü ve'çeşidiyle, arzı kapladığı (5/45), 
(7/5). -

* Yeryüzünün fitne ve fesada boğulduğu (11/116). 
* Ekinin ve nesillerin yok edildiği (2/205). 
* Putperestliğin modem ve çağdaş biçimiyle tüm dünyaya 

egemen olduğu (10/18; 13/14,14/81.82; 39/3,43,44), 
*Paranin, kadının (3/14), 
* Heva ve heveslerin (25/43), 
* Liderlerin ve şeflerin (2/165), ilahlaştırıldığı, 

, ' * İnsanlığın gerçek bir hüsran içinde bocaladığı (103/1). 
* Bunalımın, çaresizliğin, çılgınlık ve intiharların bir çığ gibi 

büyüdüğü, 
* Firavunların, Nemrutların ve Ebü Cehillerin icrây-ı saltanat 

ettiği. 
bir çağda yaşıyomz. 
b) * Kuvvetlinin zayıfı ezdiği, . 
* Adaletin mumla arandığı, . 
* Enrarietin ehline verilmediği (4/58), 
* Fuhşun, ahlaksızlığın ve cinsel sapıklığın Lût kavmine taş 

çıkartacak boyutlara ulaştığı (26/166-172; 29/28-29). 
* Lüksün, israfın ve cürmün ayyuka çıktığı (11/116; 17/16). 
* Vurgun, soygun ve talanın kol gezdiği (2/188). 
* Ölçü ve tartının eksik yapıldığı (11/84-86). 
* Faizin, karaborsacılığın ve haksız kazancın; ekonominin te-

mel kuralı haline getirildiği (4/29-30,161), 
* Rüşvetin neredeyse yasallaştığı (2/188), 
* İçkinin, kumarın ve uyuşturucunun alabildiğine yaygınlaş-

tığı (5/90-91), ' ' , . 
* Kız çocuklarının diri diri toprağa'gömülinel<len beler edilip' 

yaşayan ölüler haline getirildiği (81/1-9), ; / ^ . , 
. * Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının, insafsızca;.ve haksizca 
yenilerek açlığa ve sefalete mahkum edildikleri (4/10), ' 

* Buna l<arşılık; tJir avuç müstekbir, mütref ve soyguncunun 
zevk içinde yüzüp refahtan .şımardığı (6/44) 

bir dünyâda ve coğrafyada yaşıyoruz. , 
Ve insanlann acz ve ıstırap içinde bırakılıp, "Rabbimiz, bize 
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katından bir sahip ve yardımcı gönder..." (4/75) diyerek ellerini 
semaya kaldırdığı... bir mazlumlar çağında yaşıyomz.: 
. c) Allahu Teâlâ'nın;.Yüce Peygamberi vasıtasıyla'insanlığa 

indirdiği gerçeklerin; 
* Çarpıtıldığı (7/162), 
* Değiştirildiği (2/75), . . . 

, * Gizlendiği (2/159; 22/25), 
"Veya inkâr edildiği (7/175-177), • 
* Allah'a itaatsizliğin, nankörlüğün ve fısk-u fücûrun giderek 

yaygınlaştığı (16/112),' 
* Hak ile batılın birbirine kanştırıldığı, (2/42; 3/71), 
* İnsanlara doğrunun (rüşdün) eğri (gayy), ve eğrinin de 

doğm olarak takdim edildiği (2/256), 
* Allah'ın mescidlerinde; O'nun adının anılmasına,'yegane 

ilah ve Rab olduğunun haykınimasına mani olunmak istendiği 
(2/114), _ . • \ • 

bir zulmet diyarında yaşıyoruz. • • 
Bu zulmet diyarlannda yaşayari mazluıri ve mustazaf ihsan-

larla; zalim ve müstekbirleri; bütün özellikleri ile çok iyi tanıma-
lıyız. ' ' " 

MAZLUMLAR 
Yüce Kur'an; mustaz'afiarın özelliklerini şöyle beyan eder: • 
1. Yeryüzünde aciz, zayıf ve çaresiz bırakılmışlardır (4/97). 
2. IVlirasçı oldukları kitaba karşı bir şüphe ve tereddüt için-

dedirler (42/14). 
3. Kitab'dan birazcık nasiplenmişlerdir ve onlar tağut'a (sah-

te ilahlara) ve cibl'e (sihirbaz din adamlarına) inanırlar. Küfre-
denler hakkında; "bunlar iman edenlerden daha doğm yoldadır." 
derler. (4/51). " ' ' ^ ' 

4. Onlardan bir bölümü de ümmîdir. Kitabı bilmezler; bildik-
leri sadece bir sürü asılsız şeyden başkası değildir. Onlar yalnız-
ca zan içinde bulunurlar (2/78) 

5. Gereği gibi inanmadıkları için bir aykırılık ve tezat içinde-
dirler. (2/137). 

' 6. Kimi de Allah'a yalnız bir yönden ibadet eder. Eğer kendi-
sine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bülur; eğer kendisine 
bir fitne isabet edecek olursa, dini kötüleyerek yüz çevirir. 
'(22/11). , ; ' ' • • • ' • 

7. Hakkın tebliğinin gereksizliğine inanırlar ve 
nmelâzımcıdırlar (7/164). , ' ', ' 

, " Kur'an'ın beyan buyurduğu bu zavallı insan tiplerini, benzer 
özellikleriyle bugünün toplumunda da aynen bulabilirsiniz.: 



Zalim düzenin çarkları arasında ezilip kalan, 24 saati boğaz 
kavgası içinde geçen, "din" adına bir yığın asılsız hurafelere ina-
nan, sahte ilahların, müstekbir ve zorbaların propagandaları so-

• nucu kafaları karmakarışık hale gelen, hak'kı batıl, batılı hak zan-
neden, fuhşun, ahlaksızlığın, kumar ve alkolün dipsiz kuyusuna 
yuvarlanan zavallı insanlar... Zulüm ve şer düzeninin mazlum 
kurbanları... , . 

ZALİMLER " - . . . 
Zalimlere gelince; bunlar kâfir, müşrik, münafık, müstekbir, 

mütref ve faşıklar gürühudur. Her yola başvurarak zulünî düzen-
lerini ve saltanatiannı sürdürmek isterler.:. ' ' ' 

Bunun için de; 
1. insanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve saptırırlar 

(4/167). 
. - 2. Allah'ın yolufida çarpıklık ararlar (7/45). 

3. Dini bir oyun ve eğlence l<onusu yaparlar (7/51). 
4. Dini karmakarışık hale getirirler (6/137). , . . 

. 5. kelimeleri aslî anlamından uzaklaştırıp saptırırlar ve çarpı-
tırlar (4/44,5/13,41,7/162,41/40).Vv,: ' . .. . 

6. Allah'a yalan sözlerle iftira ederler, ve O'nun ayetlerini ya-
lanlarlar (6/21,11/18). 

7. Yeıyüzünde büyül<lük taslarlar (29/39,46/10,41/10). 
-' 8. Allah'ın indirdikleriyle değil, (5/45), ."atalanm'ızın gelene-

ği" (atalarımızın ilkeleri) dedikleri, hevâ ve heveslerine dayalı, 
uydurma yasalarla hükmederler (43/23,25/43). 

9. Allah'ın mescidlerinde dahi O'nun adının anılmasına en-
gel olurlar; mescidleri gerçek fonksiyonundan uzaklaştırarak ha-
rab ederler (2/114). ; '' , . 
,• 10. Yeryüzünde fitne ve fesat.çıkanrian arna kendilerinin "ıs-
lah edici" olduklarını söylerler (2/11). ' -

.. . ,11. Ekini ve nesli helâk ederler (2/205). 

, MÜSLDMANINTAVRI, , . . — . 
Zalimlerin ve mazlumların bu özelliklerini hatırlattıktan sonra 

çok önemli bir hususa,işaret etmeliyiz:, 
Müslümanlar, zulmü icra edenlerle mazlumla'rı keşin hatlarla 

birbirinden ayırmalı ve zulme uğrayanları kendi, saflarına çekerek 
ta^uti'düzenin karşısına dikmelidir: \ 

. "Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve 'Rabbimiz, bizi ehli za-
lim olan bu ülkeden çıkar ve bize katından bir yardımcı yolla,' 
diyen muslaz'af erkekler, kadınlar ve çocuklar adına savaşmıyor-
sunuz?" (4/75). : ; 

"iman edenler Allah yolunda, küfredenler ise iağut'un yolun-
da savaşırlar. Öyleyse şeytanın doştlanyla savaşın. Hiç şüphesiz 
şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.'; (4/76) . ' ' ' 

O halde;,mazlumlar adına zalimlere karşı savaşılnrıalıdır. , 
* Çünkü; mustazaf insanlan bir lokma ekmeğe muhtaç hale 

getiren bu zulüm ve talan düzenidit. . - . , . , 
- "„*, Çünkü; içkiyi, kumarı ve fuhşu teşvik eden ve bıi zavallı in-

sanlan örümcek ağına düşüren yine aynı zulüm şebekesidir. 
* Çünkü; insanların kafasını iğdiş eden, propaganda vasıta-

larıyla din adına bi[ yığın Batıl ve hurafe şeylerin "öğrenilmesini 
sağlayan, dini yalnızca vicdanlara ve camilere hapseden yine bu 
zulüm sistemidir... . . 

Ahirette; bu mazlum ve mustaz'afları yapayalnız bırakıp 

kendi başlarının çaresine dahi bakamayacak kadar zavallı olan-
lar, aynı zalim ve müstekbirler güruhudur: \ 
, * Bakınız Kur'an-ı Kerîm; âhirette mustaz'af ve müslekblrle-
rin durumunu nasıl tasvir ediyor: 

MUSTAZ'AFVEMÜSTEKBİRLER ' 
"(Kıyamet gününde) Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve 

mustaz'aflar o müstekbirlere diyecekler ki: 'Biz size tabi idik; 
şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir 
misiniz?' Onlar derler ki: (Ne yapalım?) Allah bizi hidayete erdir-
seydi biz de sizi doğru yola ulaştırırdık. Şimdi biz sızlansak da, 
sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur." 

"(Hesaplan görülüp) iş bitirilince, Şeytan diyecek ki: Şüphe-
siz Allah size gerçek olanı vaadetti ben de size vaadettim ama, 
yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sa-
dece SİZİ (inkara) çağırdım. Siz de benim davetime hemen koş-
tunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurta-
rabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Şüphesiz daha önce 
ben; Allah'a ortak koşmanızı reddettim. Kuşkusuz zalimlere acıklı 
birazapvardır."(14/2,1-22)' . 

"O zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerini 
suçlayarak söz atarlarken bir görsen! Mustaz'aflar, müstekbirle-
re; 'Siz olmasaydınız, elbette biz inanan insanlar olurduk... der-
ler." • ' • , 

"Müstekbirler, mustaz'aflara; 'Size hidayet geldikten sonra 
sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz,' derler." 

"(Buna karşıiık) Mustaz'aflar büyüklük taslayaniara; 'Hayır! 
Gece-gündüz işiniz hile ve tuzak kurmaktı. Siz daima Allah'ı in-
kar etmemizi, O'na ortaklar.koşmamızı bize emrederdiniz,' derler. 
Artık azaba gördüklerinde, pişmânlıklannı içlerine atarlar; biz de 
o inkâr edenlerin boyunlanna (ateşten) demir halkalar takarız. 
Onlar ancak yapmakta oldukları günahlar ile cezalandırılır." 
^(34/31-33)(40/47.50), . , ". . . , " 

BİZEDOŞEN',."" ' . , . • 
Ah! Bir anlalabilsek şu mazlum ve mustaz'af insarilara; peş-

lerinden gittikleri müstekbir zâlimlerin onları ahirette nasıl yapa-
yalnız bırakacaklarını...' Bu dünyada maddi ve askerî güçleriyle 
halkına kan kusturan zalim cebbarların ahirette ne kadar çaresiz 
ve aciz dummda kalacaklarını.^ Keşke^şu zavallı halka bir ulaştı-
rabilsek İslam'ı, bütün gerçekleriyle..., , . , = 

Tıpkı Yasin ehli'nin; kendilerini öldürmeye gelen ve nihayet 
taşlayarak öldüren halkına, gerçeği ulaştırmayı canları pahasına 
arzulamaları gibi... , . . 

"O'na; 'Cennet'e gir' denildi. O da; 'Î<eşke benim kavmim de 
bunu bir bilseydi,' dedi." (36/26).. . . - r ; ' 

Tıpkı Allah Rasûlü (s.)'nün Taiflüer tarafından taşlanıp kanlar 
içinde kalmasına rağmen, onlaî  hakkında hayır duada bulunması 
gibi... O Allah Rasûli) ki Tâif dönüşünde; "onların soyundan tek 
ve ortağı olmayan Allah'a ibadet edecek nesiller çıkacağınj ûrrıud 

•ederek" Rabbi'ne şöyle yalyarıyordu:, : . ' 
"İlahi! kuvvetimin zâa'fa uğraidığını, çaresiz kaldığımı, halk 

nazarında hor görüldüğümü ancak sana arzederim (ancak sana 
şekva' ederim). Ey merhametlilerin merhametlisi! Herkesin zayıf 
görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin! İlahî huysuz ve 
yüzsüz bir düşman'eline beni düşürmeyecek, tiatta hayatımm 



dizginlerini eline verdiğin'akral}adan bir dosta bile biraknıayacak 
kadar bana meriıametlisin! 

"İlahî! Eğer bana karşı gazablı değilsen, çektiğim mihnetlere, 
belalara hiçaldınnam. Fakat senin siyanetin (mağfiretin) bunları 
göstermeyecek kadar geniştir. İlahi! Gazabına uğramaktan, rıza-
sızlığına düçar olmaktan senin nûr-u vechihe sığınırım. O nûra 
ki, bütün karanlıkları pani parıl parlatır. O nûra ki, dünya işleri-
nin ıslahı yalnız O'na vâbestedir. İlahî! Seri razı oluncaya kadar 
işte affını diliyorum. Senden başka bir kuvvet ve kudret yoktur, 
yâ Rabbi!" (Zekai Konrapa: Siyer, s. 135) : 

İşte örnek tebliğcinin ömek tavrı.... ' . . " 
* Tebliğci halkına küsnneyecek, danimayacak ve kırılmaya-

caktır. (10/98) (21/87) ' ' • • - • 
* Sabırla, ısrarla, bıkmadan, usanmadan hakkı tebliğ ede-

cektir. Halka karşı şefkatli ve merhametli, zalimlere karşı ise şid-
detli ve onurlu olacaktır. (48/29) 

Hz. İbrahim gibi... "İbrahim ve beraberindekiler; (zalim) top-
luluğa karşı şöyle dediler: "Biz sizlerden ve tapmakta oldukları-
nızdan gerçekten uzağız. Sizi tanımayıp inkar ettik. Sizinle ara-
mızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedî bir düş-
manlık ve bir kin başgöstermiştir." (60/4).' ' 

* Davetçi, zalim ve facirlerden yüzçevirip onlarla asla uzlaş-
mayacak, ama mazlum insanlara ve davasına eğilim duyanlara 
koruyucu kanatlannı gerecektir: 

"Onların sözlerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir 
kopma ile kopup ayni..." (73/10-11). 

"Öncelikle en yakın hısımlarını uyarıp korkut ve müminler-
den sana tabi olanlara koruyucu kanatlarını ger. Eğer sana isyan 
edecek olurlarsa artık de ki; 'ben gerçekten sizin yapmakta ol-
duklannızdan uzağım." (26/214-216) 

ZAFERİN ŞARTLARI 
Böylece saflar berraklaşacak ve o zaman halk en güzel bir 

şekilde, hikmetle ve basiretle yapılan davetin sesine kulak vere-
cektir. Ve işte o zaman bu ezilen ve zaafa uğratılan halk, bütün 
problemlerinin kaynağının bu cahilî düzen olduğunu görecektir. 

Yeterki biz: A) 1. Rabbimizin yoluna hikmetle güzel öğütle 
çağıralım ve en güzel bir tarzda mücadele edelim. (16/125) 

2. Onlara sövmeyelim. (6/108) 
3. Kötülüğü en güzel bir biçimde uzaklaştıralım (23/96). 
4. Onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici söz söyleyelim 

(4/63). • •• 
5. Onlara sözün en güzeliyle hitap edelim (17/53). 

. Yeter kl biz: B) 1. Zulmedenlere eğilim göstermeyelim 
(11/113).^ 

2. Kafirlere itaat,etmeyelim (25/52). 
3. IVIünafiklar konusunda ikiye bölünmeyelim (4/88). 
4. İnatçı zorbaiann emri ardınca yürümeyelim (11/59). 
5. Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye gi-

rişmeyelim. (4/107). ' ; ' ; 
Yeterki biz: C) 1. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olalım." 

(11/112,42/15). • - ^ • 
2. Başkalarına emredip de keridimizi unutmayalım (2/44, 

11/88).: . , ; - ' 
3. Yapmayacağımız şeyi söylemeyelim (61/2). . ' ' 
4. İnsanlara adaletle muanreie edelim (4/58). ' 

' 5. Ahde vefa gösterip verdiğimiz sözde duralım (2/177). 
6. İnsanlar arasında sınıf ayırımı yapmayalım (18/28), 

• 7. İnsanlan küçümseyerek onlara yanağımızı bükmeyelim, 
böbürlenmeyelirh (3İ/18). " ' ' 

8. İnsanlarla alay etmeyelim, onlann eksiklerini araştırıp te-
cessüs etmeyelim (49/11-12). • ' 

9. Zanla hareket etmeyelim (49/12). • ' • 
10. İstişare eden, zulme birlikte karşı koyan ve dayanışma-

nın en güzel ömeğini gösteren bir cemaat olalım (42/38-39). 
özetle: Yeterki biz, insanlara islam'ı, rnüşahhas olarak ha-

yatlarında yaşayan örnek'bir cemaat modeli biçiminde sunalım.' 
Yani "Yasayan Kur'an" olalım. ' ' 

SONUÇ - ' 
İşte o zaman: 
"Yol, ancak zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve 

taşkınlıkta bulunanlann aleyhinedir." (42/42) ' ' . 
Ve işte o zaman: ' ' • '; 
"Zulmetmekte olafılar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrilecekle-

rini pek yakında bileceklerdir." (26/227) . 
Çünkü: ^ " ' 
- "Onların düzenleri (planları) dağları yerinden oynatacak da 

olsa, Allah katında onlara hazırlanmış bir plan vardır." (14/46) 
' - "Onlar elbise giydirilmiş kütükler gibidirler ve her gürültü-

yü kendi aleyhlerinde sanırlar." (63/4) . ' • 
- "Onlar ödleri patlayan bir topluluktur." (9/56) 
- "Boş bir gumr.ve parçalanma içindedirler." (39/2) 
- "Onlar çeşitli fırkalardan oluşrna bozguna uğratılmış bir 

(topluluk) ordudurlar." (39/11) 
- "Kendi aralanıidaki çarpışmaları pek şiddetlidir. Sen onları 

birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır." (59/14) 
Ve işte Yüce Allah'ın, uğrunda hakkıyla mücadele edenlere 

vaadi... 
"Allah, içinizden îman edenlere ve salih amellerde bulunan-

lara vaadetmiştir: Hiç tartışmasız onlardan öncekileri nasıl güç 
ve iktidar sahibi kıldıysa onlan dâ yeryüzünde güç ve iktidar sa-
hibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine 
yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra gü-
venliğe kavuşturacaktır." (24/55) 

"Allah nurunu tamamlayacaktır, kâfirler istemese de..." 
(9/32-33) - • • : 7 

"Aİlah, dinini bütün dinlere (nizam ve sistemlere) üstün kıla-
caktır, müşrikler istemese de." (61/9-9) 

• " Rabbimiz,' üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl, 
kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (2/250)' ' 

"Rabbimiz, günahlanmızı ve işimizdeki aşırılıklanmızı bağış-
la, ayaklanmızı sabit kıl ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım 
et." (3/147) 

"Rabbimiz, bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kay-
dırma ve yanından bize bir rahrhet bağışla. Şüphesiz bağışı en 
çok olan Sensin Sen." (3/8) 

"Rabbimiz, unuttuklanmızdan ya da yanıldıklanmızdan dola-
yı bizi sommlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin 
gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz 
şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla. Bizi esirge; Sen bizim 
mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (2/286) 
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yanusuna doğru çikıntı teşkil ettiği için "Afrikâ Boynuzu" olarak 
tanımlanan bölge üzerindedir. Güney,bölümü Ekvator çizgisine 
rastlayan Somali'nin kuzeyinde Cibuti Cumhuriyeti ile Aden kör-
fezi, doğusu ve güneyinde Hint okyanusu, güneybatısında Ken-
ya, batısında Etyopya bulunmaktadır. Tropik ve astropik kuşaklar 
arasında yeralan Somali'de yılboyunca tekdüzelik gösteren bir 
iklim hüküm sürer. Günlük sıcaklık"ortalama 18 C°-40 C° ara-
sında değişir. Bitki örtüsü büyük ölçüde çalı ve otlardan oluşur. 
Kuzeyde bodur'ağaçiar yüksek dağlık alanlarda küçük ormanlar 
bulunur. Somali'de iklimin özelliği yıl boyunca güneşli ve sıcak, 
genellikle rüzgarlı ve az yağışlı olarak ifade edilebilir.^ 

Nüfus: Kuşi bir halk olan Sonraliler nüfusun bliyük çoğunlu-
ğunu oluşturur. Komşu ülkelerden Cibuti, Etyopya ve Kenya'da 
da oldukça kalabalık Somali toplulukları yaşar. Sömali toplu-
munda göçebe yaşam biçimi geleneksel olarak çok güçlüdür. 
Küçük azınlık topluluklar Araplar, Bantular've Bravalarla sınırlı-
dır. 1989 tahmini nüfusu 7.339.000 kişidir. Nüfus yoğunluğu ki-
lometrekare başına ancak 12 kişiyi bulur. Yerleşik nüfus büyük 
ölçüde güneyde, özellikle de Cübba ve Şebeli vadilerinde top^ 
lanmıştir. Kurak bölgelerde nüfus clağılımi oldukça seyrektir. 
iVIogadişu dışındaki kentlerin nüfusu 100 binin altındadır, dünya 

•ortalamasına göreçûkyüksek ölaıi doğum ve ölüm oranı sırayla 
tîinde 50.2 ve binde 20.i'djr." (1985-1990); ; ' . { 

• Ekonornik Yapı: Sorrıaii'de büyük ölçüde hayvancılığa ve 
bitkisel üretime dayanan, gelişme yolunda bir karma ekonomi 
yürürlüktedir. Toprak yapısı, iklim, bitki örtüşü ve"yeraltı kaynak-
lan itibariyle pek talihli sayılamayacak olan Somali'de halkın ya-
ndan fazlasının uğraşını teşkil eden hayvancılık ve güneyde iki 
nehrin suladığı bölgede yetiştirilen tropikal meyveler ile üretilen 
tahıl ekonominin başlıca uhsurlannı teşkil eder. Ekonomik büyü-
me potansiyelinin umut verici olmasına karşın, bütçe açığını ka-
patmada ve ekonomik kalkınma giderlerini karşılamada dışfflali 
yardımlara bağımlılık vazgeçilnreyecek bir düzeydedir, i 987 

rilerine göre kişi başına düşen millı gelir 290 dolardır. Sürmekte 
olan maden arama çalışmaları Somali'nin yeraltı kaynakları takı-
mından zengin sayılabileceğini ortaya koymaktadır. Bü çalışma-
larda oldukça zengin demir cevheri,'alçıtaşı, manganez, uran: 
yum ve petrol rezervleri şaptanmıştır. Ekonomiye katkısı sınırlı 
olan imalat sanayii küçük ölçeklidir. Başlıca sanayi dalları et ve 
balık işleme, dokumacılikVe deri eşya yapımıdır. Devlet bütçesi-
nin kamu harcamalanna ilişkin bölümü iç kaynaklardan sağla-: 
nıfken, kalkınma yatırımları büyük ölçüde diş kredilere dayanır. 
" idari ve Toplumsal .Şartlar: Somali'nin yönetim biçimi tek 
partili Cumhuriyettir.. Yönetimde ordunun belirgin bir ağırlığı 
vardır. Yasama yetkisini kullanan halk meclisinin üyeleri parti 
listesine göre halk tarafından seçilir. Bakarılar 'meclis üyeleri 
arasından atanır. Hukuk sistemi büyük ölçüde dinin etkisi alım-
dadır. Sivil yargıçlardan oluşan Yüksek l\/lahkeme, temyiz organı 
olarak hukuk, ceza, idare ve maliye davalarına bakar.;,' ' 

Toplumsal koşullar olarak'sağlık hizmetleri yetersizdir. Has-
tane ve.dispanserolmasına karşın hekim ve tıp araç ve gereçleri 
yetersiz kalmaktadır. Ciddi bir somn olan tebek ölüm oranı bin-
de 132 dolayındadır. Eğitini zorunlu değildir: Buna karşın ilköğ-
retim hızla yaygırılaşmaktadır. Somali dilinin yazıfnı için 1973 
yılında latin alfabesi kabul.edilmi^tir. Geçmişte öğrenim din olan 
Arapça ikinci rİBsmi dildir. ;. ;T . " ' - . ; ' ' 

Kültürel Yaşam : •• ' 
• Somali';le tamamı aynı ırk ve milletten, aynı dili korıuşan, 

aynı kültürp v^ dini paylaşan insanlardan oluşmuş bir jöplum 
yaşamaktadır.^Somalilerde yaygın bir kanaat̂  kökenlerinin Ara; 
bistan'daki Peygamberin mensub olduğu Kureyş kabilesiyle irti-
batlı bulunduğu şeklindedir ve Somali halkının Arap' ırkından, 
geldiği, yönetimin de resmi beyanıdır. Somali'de din olarak İsla-
miyet seçilmiş ve müslümanlık hâkimdir. Müslümanlann büyük 
bölümü Şafii mezhebindendir. Somali halkı dinine bağiıdıri iba-
dete ve din kuralları çerçevesinde yaşamaya önem verir. Kuzey-
de Salihiyé, güneyde Kadiriye tarikatı yaygındır. 



" ' yakın Tarihi ye : J 

.' BM Müdahdesi 
Somali bağımsızlığını l<azandığı 1960'dan bu yana şu geliş-

melere tanık o lduf 
* 1 Haziran 1960:19. yüzyıl sorılarına kadar İngiltere ve İtal-

ya tarafından yönetilen Somali'de halk birleşerek bağımsızlığını 
kazandı. ' 

. * 21 Ekim 1969: General l^uhammed Siad Barre, darbe so-
nucu yönetimi ele geçirdi. . . . 

* 1 Haziran 1977: Somali Devrimci Sosyalist Partisi, ülkenin 
tek siyasi partisi olaral<, Doğu Avrupa'nın komünist partileri mo-
delinde kuruldu. . 

* 7 Ağustos 1990: Somali'de devlet karşıtı'SNl\/I, Birleşik 
Somali Kongresi (USC) ve Somali Yurtseverler Hareketi (SRM), 
Siad Barre'ı devimnek amacıyla birleşti. 

* 27 Ocak 1991: Devlete karşı çatışan gruplar başkenti ele 
geçirince, Siad Barre bir tankla ülkeden kaçtı. 

* 17 Kasım 1991: Kabile liderleri Farrati Aidid ve Ali Mahdi 
Muhammed arasında çıkan iktidar kavgası binlerce sivilin ölü-
müne ve yaralanmasına neden oldu. 

* 3 l\/lart 1992: Çatışan liderler, Bt\/l'nin girişimiyle ateşkes 
imzaladı, ancak, BM'nin aldığı kararlara uyulmadı. 

* 23 Haziran: 46 kişilik BIVI gözlerrici grubu, ateşkesi güven-
ceye almak için Somali'ye geldi. ,. . 

* 27 Haziran: BM Güvenlik Konseyi, acil yardım uçuşları ya-
pılması çağrısında bulundu. 

* 12 Ağustos: BM, 500 silahlı BM personelinin Mogadişu 
limanında, gıda yardımlarının açlık çekenlere ulaştınimasını gö-
zetmesi yolunda Aidid'le bir antlaşmaya vardı. . ; 

" "" 18 Ağustos: ÂBD'li yetkililer, Somali'de açlık ve gmplarâ-
rası çatışma sonucu, eri az 350 bin çocuğun öldüğünü bildirdi-
ler. 

* 19 Ağustos: ABD'nin yüklü gıda yardımı uçuşlarından iki 
gün sonra, Fransa da acil yardım uçuşlarına başladı. 

* 28 Ağustos: Güvenlik Konseyi, yardımları gözetmek ama-
cıyla 3 bin kişilik bir kuvvetin daha Somali'ye gönderilmesini 
kararlaştırdı. ' "" " ' ' -

* 19 Eylül: Farrah Aidid, Mogadişu'ya gelerek 3 bin kişilik 
BM kuvyetinin yerleştirilmesini engelledi.' . 

* 24 Kasım: Mogadişu limanına girmeye'çalışan BM yardım 
gemisine karşı, milisler .tarafından top ateşi açıldı.. 

* 25 Kasım: ABD,'yardımların açlık çekenlere ulaştınlabil-
mesi İçin Somali'ye asker gönderebileceğini bildirdi. 

* 28 Kasim: Kabile liderleri Muhammed ve Aidid,'ABD giri-
şimini olumlu karşıladıklarını açıkladılar. • " • 

* 30 Kasım: BM Genel Sel<reteri, Güvenlik Konseyi'nin aske-
ri müdahale kararı ainiasını istedi. 

* 3 Aralık: Güvenlik Konseyi'nin bütün üyeleri, Somali'ye 
askeri müdahale karannı onaylarken, bin 800 kişilik ABD deniz 
gücü Sonrali'ye hareket etti. _ . ' ' 
; Şu an: Sonrali'de bulunan BM kuvvetleri arasında ABD (ço-
ğunluk) Fransa, Mısır, Türkiye, İngiltere gibi ülkelerin askerleri 
yer almaktadır. ' ' , . . 

Haz.'Selim Koçak • 

NİÇİN BOSNA 
islam dünyası/şimdiye dek Somali'yle hiç ilgilen-

memiştir. Miislüman devletier, iki yıldan bendir sa-
dece resmî düzeyde olmak üzere -insahlar eşldyalann 
elinde doğranırken görmezlikten gelircesine- konuya 
eğilmişlerdir. Bu amaçla Somalihlere yardım di uza-
tılacağı ilan edilmiştir. İşin ilginç ve üzücü yanı ise, 
müslüman ülke yönetimlerindeki bu yakın (!) alaka"-
nın, ABD'nin oraya otuz bin kadar askef gönderece-
ğini açıklamasından sonra ortaya çıkmış olmasıdır. 
Oysa bugüne dek Araplar ve müslümanlar, diktatör 
Siad Barre'nin devrilmeisinden sonra başgösteren iç 
savaş yüzünden ölen binlerce insanın dramı karşısın-
da sessiz kalabilmişlerdir. Evet Araplar ve müslü-. 
manlar şimdiye kadar neredeydiler? SomaHler sor-
mazlar mı: "Müslümanlann bizi hatırlaması için pet-
rolümüz mü olmalıydı? Haçlılar üzerimize sâldınp 
bizleri helak ettikten sonra mı gelecek müslüman-
lar?" ; . -

işte Amerikalılar Somali'ye geldiler, kendi hesap-
larına göre bir işgal programı başlattılar. Gafil, saf 
Araplann dilleri çözülerek: "Amerikalı büyük banşçı-
1ar", "Soînali hususunda ABD ile büyük ittifak" gibi 
sözleri gururia(!) sarfetmeye başladılar. Oysa ki bû 
sözlerin, Somalili kardeşleriyle samimi bir şekilde da,-
yanışmayı ifade edecek bir gerçekliği yoktur. 

Somalili söruyor müslümanlara: "Bu^ düzmece 
çağn ve heyecan neyin nesidir? Niçin Bosna-Hersek 
değil de Somali?" ' ' . ' 

Doğru, Somali'ye müdahale zorunlu halé gelmiş-
tir. Pekala Hindistan'da, Afganistan'da, Bosna-Her-
sek'te ve diğer bölgelerde nice insanhk dramları, 
vahşetler yaşanmıyor mu? Oralara müdahaleyi zo-
runlu kılacak daha ne tür şartlann'oluşnıasını bekH-
yorlar? Biz, devletierin ve ABD'nin bu hamlesini, di-
ğer yerlerdeki insanlık suçlanm, haksızlıklara karşıda 
gerçekleştirmesi kaydıyla destekleyebiliriz. Yoksa bu 
bir ikiyüzlülüktür, aldatmacadır. .. , 

Ben Arap ve müslümanlann samimiyetle Soma-
li'ye yardım eli uzattığına inannîıyorum. Siyasi endi-
şeler galebe çalmış ve Batı'nin uydusu konumuna 
düşülmüştür. Oysa ki Batı, kendisi için vardır. Batı, 
Doğu'nun zıd4ıdırj küfür İslam'ın düşmanıdır. Ma-
alesef biz, yan gelip rahat döşeklerimizde uzanırken, 
bizim dışımızdakiler, sorunlanmız üzerinde düşünü-
yor, kendi çıkarlarına uygun planlar oluşturuyorlar 
ve arkásindari bizi çağırıyorlar, biz de insanhk ve so-
rumluluk!) namına onlanıi peşinden gidiyoruz. Bu 
mu samimiyet, bu mu sorumluluk davranışı?..̂ ^^ 



DEĞİL DE SOMALİ ? 
SOMALİ'DE ABD 
HESAPLARI 

I ^ - « . .MP ' Siyasi ve fikri strateji uzmanlan 
ABD'nin Somali'ye müdahalesi 

• hakkında, ABD'nin bu müdahale-
de büyük askeri ve stratejik çıkarla-
rı olduğunu söylüyorlar. Ve bugü-
ne dek çıkarlan gereği ABD ve di-
ğer Batılıların bu ülkede çeşitli 
grupların oluşmasını destekledikle-
rini de belirtiyorlar. Sonuçta 
ABD'nin, müdahale edilebilir hale 
gelen Somali'ye asker çıkararak ar-
tık Kızıldeniz'e hakim, Arap Körfezi'ne de yakın 
bir bölgeye yerleşmeye başladığını söylüyorlar. 
ABD'nin, Somali'ye müdahalesini gerektirecek çı-
karlarını şöyle özetlemek mümkün: V •'•• 

- ' 1- Askerî amaçlann ötesinde,' siyasal alanda tek 
güç olma, her yerde söz sahipliğine soyunma stra-
tejisine bir yenisini ekleme. . . '• 

. 2- Somali'deki stratejik çıkarları ki ABD Dışiş-" • 
leri Bakan Yardımcısı ve Afrika İşleri Koordinatö-
rü Herman Kohen Temmuz 91'de yaptığı açık-

• lamayla bu amacı ortaya koymuştur: "ABD, So-
- mali'nin kuzeyinde yer alan ve Kızıldeniz'e 

çok yakm olan Somali limanlarına ihtiyaç duy-. 
maktadır. Bunun için de Somali'de merkezi 
bir hükümetin zarureti ortadadır. Ayrıca As- ' 
ya'mn giiney ve güneybatı sahilleri de 
ABD'nin, bölge denizlerindeki çıkarlan açısın-

; dan hayati bir öneme sahiptir. İşte bu yüzden 
gereken her tür şey yapılmalıdır." 

3- ABD, gerek içte, gerekse dışta insani amaç-
lar taşıdığmı belirtmektedir. Çıkariarına matuf ya-
pacağı işlerini "meşrulaştırmak" için böylesi 
amaçlardan sürekli bahsetmiştir. Böylece diğer ül-

? kelerin de katkılarını kullanarak işine insani, ahlâki •. 
bir boyut katmıştır. ' ; . ' ' 

• ' 4- ABD'nin zengin bir bölge olan Körfez'e ' 
"insani amaçlar ve uluslararası hukuku gözet- -
me" sözleriyle müdahale edişi, diğer Afrika ülke-

- lerini rahatsız etmiş ve kendilerinin aynı durumda 
olmasına rağmen görülmediklerini, sahiplenilme- -
diklerini söyleyerek Batılılar aleyhine muhalefet' 
havası oluşturmaya başlamışlardır. Afrika'nın bu 
rahatsızlığını bertaraf etmek için ABD buraya da 
el atmıştır. Ki böylece Afrika ülkeleri ABD ile iliş-

kilerini kuvvetlendirsinler, onunla ittifaklara gir-
sinler. ' • 

5- Bütün Avrupa, Arap ve Afrika ülkeleri, So-
mali'de olup bitenleri kayıtsızca seyretmelerine 
rağmen İran'ın, Afrika ülkeleriyle tek başına' 
ilişkiler kurması ve bölgeyle ilgili ortak- özel-
likle Sudan'la işbirliği içine girmesi. İşte bu du-
rum, Batılılann bölgeye yönelik stratejik hesapla-
rını altüst edebilecek ve buna bağlı olarak geliş-
mekte olan radikallerin etkinüği Batı'yı zor dum-

' ma düşürecekti. Bunu farkeden Baû derhal hare-
kete geçmiştir.̂ ^^ • " — • 

AMAÇ İNSANLIK DEĞİL 
Aynca strateji uzmanlan, Sudan, Kenya, Erit-

re ve Mora'dâ radikal İslamcılığın gelişmesinin 
de Batı için rahatsızhk verici hale gddiğini ifa-
de etmektedirler. 

Hasan Turabi ile Fehmi Huveydi özellikle 
'Somali'de gelişmekte olan milliyetçilik ve İslamcı-
lık hareketinin özellikle de İslamcılığın ABD için 
önemli bir müdahale gerekçesi olabileceğini daha 
önceden söyleyerek kamuoyunun dikkatini çek-
mişlerdi. Somali'de de bu yönde kamuoyu oluş-
maya başlamıştı. " ' 

Sonuç olarak söylemek gerekirse ABD'nin ve 
Batıiılar'm Somali'ye müdahalesinde insancıl yön-
ler aramaktan öte bu olayın stratejik amaçlar taşı-
dığını ve diğer ülkelerin de kullanıldığını unutma-
mak lazım.̂ ^^ , ' ' ' , 
- (1) cl-Mcccllc, Aralıkİ992 ' ' ' 

(2) cl-Vasat,:Aralık 1992 
,;(3)cl-Vasat, Ocak 1993 - • 
. (4) cl-Âlcm, Aralık 1992 _ . ' 

' - - •'. ' Der.: Metin Çtğrtkft 
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KOSOVA 
F a t l a m a y a H a z ı r ! 

• i 

"Burada problem yok! Eğer müslümanlar 
başkaldınrsa on günde bastınnz." 

i . Radovan Karazdzic 

Bütün dünyanm gözü Sup zul-
münün kan gölüne çevirdiği Bos-
na-Hersek Cumhuriyetinde iken 
Sırplar yeni emperyalist faşistlerle 
eski özerk bölge Kosova'yı da Sur-
bistan'a dahil etme çahşmalannı 
sürdürüyorlar. Dünya bunlara se-
yirci kalıyor. Sırbistan'ın Müslü-
man Arnavutlara zulmü sonucu 
Tito Yugoslavya'sının Çözülme sü-
recinin aynı zamanda olduğunu ve : 
komünist-milliyctçi mücadelesinin 
başlangıç noktasmın Kosova oldu-
ğunu da unutıriuşa benziyor. . . , 

Sırbistan Lideri Slobodan Mi-
loseviç'in mütecaviz politikası Ko-
sova'da büyük sıkıntılara yol açtı. 
Bunu gören Sloven komünistler 
isyan ederek Yugoslavya Federas-
yonundan ayrılmaya karar verdiler. 
Biliyorlardı ki, Sırplar Kosova'ya. 
boyun eğdirmeyi başarırlarsa ar-, 
dından aym ^ b e t kendilerini ve 
diğer cumhuriyetleri bekliyçrdu. 
Buna rağmen Sloven Hükümeti 
Kosova'nm bağınasızhğım tanıma-. 
dl. , r̂ ;.- - "•. 

Sırpların vahşice zulmü ve Sırp 
olmayanlann milliyetçilik hareket-
leri olmasaydı.ve bütün cumhuri-
yetler beraberce yaşamayı kabul-
lenseydi ne Slovenler ve Hırvatlar 
Yugoslav ordusunun saldırısına 
uğrayacak, ne Makedonya tanm-
mayan bir cumhuriyct olacak ve ne 
de Bosna-Hersek Cumhuriyeti 
Sırp güçlerinin' -zaman zaman da 
şovenist Hırvatlarla birleşerek- . 
yaptıklan katliama ve etnik temiz-, 
liğe maruz kalacaktı. 

AET, Londra . vc CJcncvrc 
Konferanslar!, Avrupa Güvenlik 
ve işbirliği Konseyi (AGÎK), 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İn-
san Hakları Komisyonları ve 
benzeri kuruluşlar sorunun çö-
zümünde çaresiz kahyor. Bu ça-
resizlik Sırplara cesaret verirken 
diğer yandan Müslüman Arna-
vutları endişeye sevk ediyor. 
Bosna-Hersek'teki Sırp askeri ba- . 
şanlan da bu endişeyi kat be kat 
arttınyor. 

Kosovahlar, Bosnalılardan farklı 
olarak sömürgeci efendilerinin. 
gerçek yüzleriyle çok daha önce 
muhatap olduklanndan uzlaşmayı 
ve beraberliği toptan reddediyof-
lar.Kosova'da okullar Arnavut öğ-
rencilere iki yıldır kapalı. Sırbistan 
1911'in başlannda Kosova'ya 
özerklik tanıdı. Fakat Kosova Üni-
versitesinin ve diğer okullann müf-
redat programını da kendi tesbit 
etti. Arnavut milliyetçiliğinin mer-
kezi olarak okullan gördükleri için 

.bunlar müfredat programıyla 
kontrol altında tutulmalı ve milli-
yetçilik kıvılamının çakmasına fır-
sat verilmemeliydi. Dikte edilen 
müfredat programı Sırp tarihini 
yüceltiyor, Arnavut tarih ve 
kimliğine şiddetle karşı çıkıyor-
du. : ^ 

Sırplar okullarda takip ettikleri 
ırkçı politikalarla % 90 olan Arna-
vut nüfusuna % 29'luk yer ayınr---
ken, % lO'luk Sırp ve Karadağ'lıya 
ise.% 71'lik kapasite tahsis ettiler. 
İlk okulu bitiren 36.000 Arnavut 
çocuğun 10.250'sinin eğitiminin 
devamına izin verilirken, diğer 
yandan 4900 Sırp vc Karadağlı ço-
cuğa 5735. kişilik kapasite tahsis 
olundu. 'Üniversiteyi okuyan Arna-
vut gençlerin sayısı ise Sırp ve Ka-

radağhlardan. on kez daha azdı. 
Bunlann da sadece ve sadece 

• 1500'ü Belgrat'taki Surp üniversi-
telerinde eğitimin yükseğini yap-
mak hakkma sahipti. 

1991-1992'de Belgrat, Sırpça 
eğitimi zorunlu kılarak bütün Ar-
navut ökullanm tatil etti. Öğret-

• menler bunu kabul etmedi, öğren-
ciler de greve çıktılar. Bunun üze-
rine, Sırp çocuklannın eğitim smıf-
lan dışında bütün okullar kapaüldı 
ve öğretmenler de işten atıldı. He-
men arkasından bir • kararla • 
450.000 Arnavut çocuğu eğitim 
ve okuldan yoksun bırakıldı. Böy-
lece eğitim meselesi Arnavut 
halkını eğitimsiz vc geri bırak-
mak isteyen Sırplara karşı Koso-
va'da pasif deirinişin odak nok-
tası oldu. . -. -

-Arnavutlar sonsuza kadar.pasif 
• ^kalamazdı. Ekim ayı ortalarında 

başkent Priştina ve değişik yerler-
de, okullann halen kapah olmasını • 

, protesto eden gösteriler yapıldı. 
Bu gösteriler Sırp güçleri tarafın-
dan şiddet kullanılarak dağıtıldı. 
Geçen yıl ve bu yıl da okulların 

- açılma zamanında küçük, sembolik 
gösteriler yapıldı. Fakat 12 Eldm 
pazartesi günü yapılan gösteri ön-
ceki gösterilerden çok farklıydı. 

.Binlerce insan caddeleri: doldur-
. muştu. Böyle bir kalabalık 18 ay 
önceki özerklik yürüyüşünden beri 
ilk kez görülüyordu. Hemen he-
men bütün Kosova yürüyüşe katıl-
mışû. -

Protestolann patiak vermesi de 
' gösteriyor ki, Sırplara' boyun eğ-

meyi red eden Arnavutlar en tabi 
haklanndan mahrum bırakılarak 



bir abluka .altına alınmıştır. Şimdi 
Kosova iki ayn toplum olarak' 
bölünüyor. Bir yanda % 90'ı ' 
oluşturan Arnavutlar, diğer 
yanda ise Sırplar. Biri bir diğeri-
nin dükkanından alış veriş yapmı-
yor, kahvehanesine gitmiyor, tıbbi 
imkanlanndan yararlanmıyor. Sırp-
lann ırkçılığı demokratik haklann. 
eşit olarak paylaşımına imkan ver-.; 
mediğinden Arnavutlar baskılara" 
aldırmaksızın kendi seçimlerini 
yaptılar, mahalli meclislerini ve 
parlamentoyu .oluşturdular. Kendi 
cumhuriyetlerini ilan ederek Sır-
bistan'dan tamamen aynlma karan 
âldılar. " 

Sırplann Ortaçağ benzeri bas-
kıa yöntemleri karşısında Arnavut-
lar kitle gösterilerinden vazgeçti-
ler. Bühuri yerine" daha pasif dire- ' 
nişler ser^lemeye başladılar. Yüz- • 
bin^ doktor ve hastane personeli 
hastane kayıtlannm Sırpça tutul-
masını reddettiler. Yüzbin insanın • 
bu tavrı aslında Kosova'daki iki 
milyondan fazla Arnâvut'uh ortak 
tavnidi; / " ^ ' ' ^ ' 

KbM)va Arhavutlan'nın bağım-
sızlık isteği yeni oluştunilan Avru-

. pa düzeninde önemli firSariara sa-
hipti. Eski Yugoslavya'nın prob-
lemlerinin çözümüne kattlan üye-
lerin hiç biri Kosova'yı Sırbistanm 
bir parçası olarak kabul eden Belg-
rat'ın isteklerine karşı çıkma cesa- -
retirii gösteremiyordu. Kösova'nıri • 
bağımsızhğımn desteklenmesi için • 
batıh • güçlerden -faydalanmanın 
tam zamanı idi. Batıh güçler İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra oluştu-
rulan Yugoslavya'nın yapısını be-• 
niirisiyörlardı. Bu yapı 1974 Ana-
yasası'yla dâ destekleniyordu. Ba-
ğımsızlık, ancak bu güçlerin yo-
ğun baskısı sonucu elde edilebile-' 
çekti. - 'l i ^ • % -i ' 
, Sırbistan Lideri Slobodan Ml-

loseviç son televizyon konuşhıa- / 
sında 1974 Anayasası'nı kabul et-^ 
mediğini ifade etti. 1974 Anayasa-
sı'na dönüş fikrinin bâzılarinın öz-

• gürlük ıhutfağından geldiğini be-
f lirtti. Aynı zamanda Kosova'mn, 

Sırbistan'ın bir iç sorunu olduğu-
? nu, Kosova hakkında Londra veya 

Ceheyire'nin karar yerme hakkına ' 
sahip olmadığım, asıl karan kendi-
lerinin vereceğini vurguladı. 

Bu arada eski Yugoslavya'nın 
komşuları da artan bir ilgiyle Ko-
sova'daki durumu dikkatle izliyor. 

•Yunanistan Başbalçanı Konstantin 
Mitçotakis yaklaşan patlamanın 
Yunanistan'ı korkuttuğunu söylü- ^ 
yordu. Çünkü Kosova Arriavutian 

, ile Sırplar arasında çıkacak bir sa- ' 
vaş Arnavutluk ve Makedonya'yı 
da etkileyecektir. Makedonya'nın 
% 40'tan fazlası Arnavut kökenU-

, dir. Bu durum Balkanlardaki banş 
ve istikran tehlikeye sokar. Arna-
vuduk Başbakanı Aleksander Mek-
si de Kösovada durumun gergin 
olduğunu Arhavut Liderlerin halkı ' 
zaptetmede güçlük çektiklerini ifa- • 
de etti. - " ' • ' 

Avrupa'Güvenhk ve îşbirHği 
Konseyi, -Kosova ' Cumhuriyeti-
Başkam İbrahim Rugova ve' Sırp 
Lider Milos Simoviç ile yapılan 
görüşmelerden sonra Kosova'ya 
bir heyet gönderdi. Eski Yugoslav^ 
ya'yı destekleyen Amerika ve AET ' 
Cenevre görüşmelerinde Koso-
va'da uzun vadeli bir çözüm araş-
tırmak üzere özel bir komisyon 
kurdular. Komisyonun Yunanistan • 
tarafından benimsenen görüşü Kö-̂  
sova'nm T974 Anayasası'ndaki-
özerkUğe aynen geri dönülmesi 

•yönündeydi.-
Cumhuriyette uluslararası'gö--'' 

zerim altında bir referandürh'ya-
pılmasıyla ilgiH görüşler var. Fakat 

'İbrahim Rugova ve en büyük parti 
olan Kosova'nm Demokratik İtti-
fak Parrisi'nin görüşleri tamamen • 
bağımsızlıktan'yana. Şu da bir ger-
çek ki, eğer-referandum yapıhrsa 
zaten çok büyük ekseriyet bağım- -
sıziıktan yana oy kullanacak. Bu da 
dünyâ kamüöyu açısından Sırplara ' 
karşı kullanılabilecek bir koz. • 
' Gerginhk her geçen gün artı- '• 

yor. Geçenlerde Başkent Priştina 
yakınlarmdaki Glogovac köyünde 
bir Sırp polisi öldürüldü. İki gün" 

. önce Sırp polisi İtaiyâ'nm "Veröna"' 
şehrindeki uluslararası' bir' konfe- ' 
ranstan dönmekte olan Kosova'-
nm Demokratik İttifak Pârdsinin;.' 

iki liderini tutuklamıştı. Arnavut-
luk Parlementosu, Kosoyadaki in^ 
san haklan ihlallerinin delili olarak 
bir protesto mektubuyla olayı Av-
rupa Parlementosıma iletti. Politik 
belirsizlik sürerken iki tarafta silah-
lanmaya başlamıştı bile. 

20 Ekim'de Pec'te savaş sonra-
sının en geniş mahkemesi kuruldu. 
Bu Sırp mahkemesinde 19 Arna-
vut, Arnavut Ulusal Cephesi üyesi 
olduklan gerekçesiyle 75 yıl hapse 
mahkum edildi. Büyük Arnavutluk 
kurma amaayla örgüt oluşturduk-
lan öne sürülerek mahkumiyetleri 
onaylandı. Mahkumlar bütün suç-
lamalan reddettiler. 19 kişinin bu 
mahkumiyeti Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti kanunlanna dâ tersti. 

Eski Yugoslavya yangınının 
başlangıç noktasının Kosova oldu-
ğunu bildiklerinden. Suplar Koso-, 
va'yı ve Arnavut Hderleri çok dik-
katli bir şeldlde izliyorlar. Kosova 
Başbakanı İbrahim Rugova Brigh-
ton'daki İngiliz Muhafazakar Par-
tisi'nin son yılhk toplantısına özel 
bir davetli olarak iştirak ettiğinde 
Sırplann bu tavrının sebebini açık-
ladı: Yeni "Y ûgoslavya (Slrbistan-
Karadağ)'nm Başbakanı Milah Pa-
niç Sırbistan'da Milosevlç'e sıkıntı-
lı anlar yaşatıyor. Mlloseviç eski 
itibannı elde etmek için Sırp faşiz-
minin dikkatini Kosova'ya çevir-, 
mek istiyor. Amaç ^Kosova'da bir 
etnik temizliğe girişip Arnavut-
lar'ın yerine Hırvatistan ye Bos-, 
ha'dan gelen, mültecileri yerleştir-
mek. İbrahim Rugova böyle bir 
zulme karşı ellerindeki tüm imkan-
larla karşı köyacaklanm da ekliyor.' 

Kosova'nm başkenti Priştina'da 
çıkan "Bujku" gazetesinin verdiği 
habere göre, Sırp ordusu ağır si-
lahlarla ve savaş uçaklarıyla. Ko-
sovaya doğru ilerliyor. Koso-. 
ya'da Sırplara ve Karadağlılara 
silahlar alenen dağıtıldı vc silah 
kullanma eğitimleri de tamam-
landı. Gazete şurıu da ekliyor: Bu 
durum, 500.000 Arnavut'u Koso-' 
va'dan uzaklaştırma amaçir ğizli 
Sırp planının ilk merhalesidir. Eğer . 
Sırplar Bosna-Hersek'teki katliamı 
tamamlarlarsa, Kosova'da daha kö-
tüsünü yapmalanndân onlan hiç-
bir güç dıkoyamaz. > . ' s v • c -

impact-Intarnahdnal 
13 Noverober-IÖ December 1992 

Çev:: Şakir Altm'taf 
"îi • 
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KATOLİK KiiılSESl'NDE 
REFORM M u ? 

İsn aleyhisselcun, bir Romu vutcmdap olamk Ku-
düs'te dünyuya,¿¡eldi. Hz. Adem'le başlayan "tevhiA 
geleneğini" sürdürmek ve yahudi şeriatım ihya et-
mekti görevi. Namus ve iffet sembolü "Betül" Mer-
yem, bakire olduğu halde ona hamile kalmış ve baba-
sız doğurmuştu İsa'yı. Allah böyle dilemişti. Bu bir 
imtihandı insanlar ipin. Sadece bu yüzden imtihanı 
kaybedenler olacaktı. Nasıl olurdu da İsa, babasız 
dünyaya gelirdi? 

Hz. isa, Rabbinden aldığı ilahi gerpekleri; oldu-
ğu gibi, parpitmadan, halka anlattı. İnsanları "yal-
nızca Allah'a kul olmaya", kula kulluk etmemeye, 
birbirini Rab edinmemeye pağırii. Oniki havarisi ile 
birlikte, Roma zulüm düzeni altında inleyen maz-
lumları, adaletsizliğe, zulme, haksızlığa karşı müca-
deleye pağırdı. Roma aristokrasisi, ezilenler arasında 
giderek yaygınlaşan Tevhid akidesine karşı ve bu ha-
reketin taraftarlarına karşı yoğun bir sindirme ve 
saptırma kampanyası başlattı. Zavallı muvahhid 
Hıristiyanlar canlarını kurtarabilmek ipin yeraltı 
şehirleri kurdular, mağaralarda gizlendiler. 

Öf e yandan; saf ve berrak Hıristiyanlık akidesi 
ehlileştirilmeye veyozlaştırılmaya başlandı.'Bugörevi 
Aziz Paul üstlendi. Hz. İsa ile hip bir zaman dost ve 
arkadaş olmayan, hatta onun düşmanı olan bu şahıs, 
kendi anlayışına göre yeni bir din ortaya attı. Bu 
arada yüzlerce İncil ortaya pikti. Hz. İsa'nın tebliğ 
ettiği ilahi mesaj, karmakarışık hale getirildi, bulan-
dırtldı. Miladi 325'te.iİznik'te toplanan Kilise Mec-
lisi, İndilerin sayısını 4'e indirirken, Aziz Paul'un . 
öğretilerini Hıristiyanlık inancının temel tezleri ola-
rak benimsedi. Bu arada poktan "Sezar'ın hakkı Se-
zar'a, Allah'ın hakkı da Allah'a" verilmişti. Artık 
İmparator Teodosius, Hıristiyanlığı "resmi din " ola-
rak kabul edebilirdi. j 

i Bu arada, Allah'ın, Hz. İsa'nın vücuduna hülûl 
ettiği ve böylece onun,."Rab" olduğu şeklindeki yorum 
yaygınlaştı. 431'de Efes'te toplanan din adamları 
meclisi,'"Hz. İsa'nın ulühiyetini" ve Hz. Mer-
yem'in de "Tanrı'nın Anası" olduğunu onayladı. 

Ayrıca Hint, Mısır ve İran mistisizminin etkisiyle 
gelişen '"ruhbanlık " anlayışı da giderek kurumsal 
laştı. Kilise; IV. yüzyılda ruhban sınıfının evlenmesi-
ni yasakladı. ' ; , • -

Roma İmparatorluğu'nun resmi ideolojisi haline 
gelen Hıristiyanlık, sürekli bir değişim, reformasyon, 
daha doğrusu "deformasyon" süreci yaşadı. İmpara-
torluk döneminde "Roma aristokrasisinin" egemenli-

r ğinipekiştirip menfaatlerini koruyan Hıristiyan ide-
olojisi, Batı Roma'nın pöküşünden sonra, Ortapağ 
boyunca "ruhban sınıfının" mutlak hakimiyetini 
sağlayan bir vasıta haline geldi. Papa'nın ağzından 
pıkan her şey doğruydu. Dilediğini "engizisyon" 

. mahkemesinde yargılayıp "aforoz" edebilir, dilediği-
nin de "endüljans" satarak günahını bağışlatabilir^ 
di . , , , . . . . 

Ancak Tenipağ başlarında "hümanistlerin" ve 
Rönesans aydınlarının Kilise'ye yönelik ciddi eleştiri-

' leri Reform olaylarına ve "protestan" anlayışların 
doğmasına yol aptı. Kilise kendini yenilemek ve bazı 
ilkelerini "kabul edilebilir" hale getirmek mecburi-

.yetinde kaldı. "Trent Konsili" böyle bir ihtiyacın so-
nucu idi. Ancak, Batı aydınının kafasında oluşan 
sorulan cevaplayacak ve tatmin edecek nitelikte ol-
mayan değişiklikler, bu kesimin tepkisini hafifletme-
di Öyle ki, "laisizm " yani kilise dışında kalmak, za-
manla "ateizm"e dönüştü. Kilise, itibarını ve etkin-
liğini iyice yitirdi. Akla, bilime ve insan fıtratına 
uymayan yorumlan ve ilkeleriyle tamamen silinme 
tehlikesi Hıristiyanlığın en önemli handikapıydı. Av-
rupa'da üyeleri her gepen gün azalan kiliseler bir bir 

'kapanıyordu. 
Papa, bu tehlikeyi görmüş olmalı ki; insanlığın 

ulaştığı genel doğruları kabul eden ve akla ters gelen 
"Teslis" (Baba-oğul-kutsal ruh) akidesini yumuşatıp 
neredeyse "Tek Tann" inancına ulaşan bir "din ki-
tabı" hazırlattı. 

L'Express'ten yapılan aşağıdaki peviri, bu yeni 
din kitabının' hazırlanış öyküsünü anlatıyor ve ki-
taptan bazı pasajlar aktarıyor: ' -

ÜMRAN 



Katolik Kilisesi'nin 
Yeni Din Kitabı 

Tours Piskoposu Mon-
.senyör Jean Honore 4 

' Aralık .1986 günü ken-
dini düşüncelere sevke-

• den bir telefon görüş-
mesi yapar. Telefonun 

öbür ucunda inanç doktrini için 
rahipler-heyeti nazırı, "Vatikan'da 
Papa'dan sonra sözü en çok dinle-
nen insan olan kardinal Joseph 
Batzmger vardır. Telefondaki ses 
özetle şöyle konuşur: "Kilise ev-
rensel bir din kitabı yayınlamaya 
karar verdi. Bu kitap üzerinde bi-
zimle birlikte çalışmayı kabul eder 
miydiniz?" , , • ; . • 

Monsenyör Honore, düşün-
mek için kendisine bir süre tanın-
maşını talep eder. Sprulu-cevaph 
din eğitimi sahasında, ünlü bir 
Fransız uzmanıdır o. Alman mes-
lektaşının, 66 yaşındaki bir insanı 
ehemmiyetsiz bir maceraya davet 
etmeyeceğini. bilmektedir. Ro-
ma'nm tasarladığı kitabın, ilk dini 
bilgileri öğretmek için içlerindeki 
soru-ve cevaplann çocuklara ezber-
lerildiği ya da tekrarlattınidiğı risa-
leler ile hiç bir alakası yoktur. Söz 
konusu olan 16 asırdan bu yana 
kilise'nin yapmadığrbir çalışmadır. 
Amaç üçüncü bin yıhn eşiğine ge-
lindiği şu yıllarda, kilise imanının 
ve ahlakının bir tanımını yapmak-
tır.: • . . . : 

II. "Vatikan bu konu üzerinde 
hiç bir karara varmamıştı. Hatta 
1977 Ruhani'Meclisi sirasinda bıi 
düşünce" reddedilmiş. Kutsal şehir-
de bir araya gelen piskoposlarin 
büyük çoğunluğu tarafindan '.'va-
kitsiz" bulunmuştur. Ne; yarki 
1^85^de toplanan bir başka meclis-
te fikirlerini değiştiririer. Bu arada 
1978 yalındaki papa seçiminde Po-
lonyah kardinal Karçl Wojtya, pa-
palığın üçlü tacını taşımakla görev-
lendirilecektir. - f -, ^ /r^ 

2 Ocak 1987'dei.Monsenyör 
Honore, Roma'ya ceYabını verir: 

"Kabul". Her şey bir.tarafa görev-
den kaçmak onun karektcri değildi 
zaten. 24 Haziran 1984 günü hür 
eğitimin savunması için 1- milyon 
kişiyi Paris'te bir araya getiren gös-
teriyi teşkilariayanlardari! birisi de 
odur. • 

' Çalışmalar hemen başlar. Kar-
dinal Ratzinger, piskoposlardan 
oluşan bir çekirdek kadro kurar. 
Yazarlar belirlenmiştir. Bu redak-
töriere daha sonraları Kuzey Ame-
rikah bir papaz ye 30 seneden beri 
Beyrut'ta yaşayan, İslamiyet'i çok 
iyi bilen, ikinci'bir Fransız papaz 
olan -Jean Garbon da katıhr. 

İlk soru, kimin ne yapacağı idi. 
İtalyan Monsenyör. Alessandro 
Maggiolini ile İspanyol. Monsen-
yör Jose Estapa Liaurens, Hıristi-
yan Amentüsü üzerinde çalışmayı 
istediler. ŞiH vç Arjantin'H mon-
senyörier ise dini merasim ve dua-
lardaki sıra konusunu işlemeyi. Ge-
riye ahlak kalıyordu, der monsen-
yör Honore; "Üçüncü, kısım yani en 
önce ve en zor olanı. Tours pisiko-
posu, başında-Leeds monsenyörü 
D,âvid Konstant'ın buliınduğu bir 
İngiliz ekibiyle birlikte çalışmalara 
koyulur.- - -
. .'İkinci soru, kitabın hangi dilde 
yazılacağı, iletişimin hangi lisanla 
yapılacağıydı. Öyle ya, biri İngiHz-
ce bilmezken, diğeri İtalyanca bil-
mez. Bir üçüncüsü ise İspanyolca-
dan hiç'anlamaz. Kutsal Ruh hava:-
rilere çeşitli lisanla.n bir yortu sıra-
sında' ihsan eder.'Allahâ şükür Lar. 
tince gibi ölmemişse de.herkesin 
az çok konuştuğu ve üzerinde hem 
fikir'olduğu bir tanesi vardı, o da 
Fransızca. Fransızcanın seçimi Kili-
se'nin bir iradesi sonucu değildir. 
Fransızcanın uluslararası bir diplo-
masi Hsanı olarak kullanılmasının 
faydası vardır. Bu gün kitabın İn-
gilizce yayınlanması korkular, uyan-
dınr. Aynı kelimeler ABD'de baş-
ka, Avustralya'da^başka hatta II. 

Elisabeth'in kralhğında başka ma-
nalar taşımaktadır. Çözüm" tek mü-
tercimin kaleminden bir İngilizce 
bir de "Amerikanca" iki ayn -versi-
yonun yazılması. • 'f ' • : 

1987. sonunda' Honore- ve 
Konstant çahşmalarinm'bir kopya-
sını gönderirler. Vatikan'ın cevabı: 
"•Oldukça soyut. Yeniden ele alınT 
sın." '. • - - - v 

Hazırlanan metinler papahğın 
oluşturduğu bir heyetin' acımasız 
süzgecinden geçiriliyordu. Tıpkı 
havariler gibi 12 kişiden oluşuyor-
du bu kurul. Başkanları da'Kardi-
nal Ratrigez. . • ' • " 

Nihayet bir çok kere gidip gel-
dikten sonra, 1989'da kitabın ilk 
şekli dünyanın çeşitH yerlerindeki 
3.000 piskoposa gönderilebilecek 
niteUkte bulundu. Beraberinde de 
bir soru soruluyordu; "Ne düşü-
nüyorsunuz? ".. Bu insanların üçte 
biri sıkı bir tartışma açar. "Ve tam 
25.000 değişiklik önerisi gönderi-
lir. Bunlann çoğulda ¡ahlak üzeri-
nedir. Rekor l';200 değişiklik öne-
risiyle bir Amerikalı piskoposa^ ait-
tir. '• i - . ^ . -

Kuzey Amerika'da ilahiyatçılar' 
telaşa kapıhriar. Takıldıkları husus-
lar da hep aynı; Evrimcilik konu-
sunda bilim ile çatışmaya .gerek 
yok. Kadın haklan ile ilgiH ifadele-
re gerek yok. Doğum üzerinde ih-
tiyatlı bir sessizlik olsun: Kiliselerin 
birieşmesini zedeleyecek hiç bir şey 
bulunmasın, gibi... > > • 

Güney Amerikalılann getirdik-
leri değişiklikleri ise hep fakiriikten 
esinlenmiş; mülkiyet hakkının 
mutlak olmadığı çok îyi ifadejedil-

. meliymiş, Asyalı piskoposlara göre 
doğunun, büyük dinlerinin ilgisin-
den, bahsedilmeyişi' bir eksiklik. 'Af-

. rikalıların derdi ise kabile adederi-
nin büyücülükle kanştıniması. • 'a 

•"Kudüs Postası" gazetesi ise, 
yeni kitapta "İsrail'in bir-hıillet 
olarak değil Yahudiler" olarak geç^ 
tiğini öğrenir! Nasıl olur da İsrail 
bir millet değildir? , 

30 Nisan 1992'de Jeah Paul II, 
kitabı bizzat kendisi de bir takım 
düzeltmeler yaptıktan sonra onay-
lar. , ¡'i''- .f-; - . 



,'.110 bin nüsiialik ilk baskı he-
níén tükenir, ardından 40 binlik 
ikinci bir baskı y a p ı l ı r . . • . ; , 

- Böylesine müstesna bir insiyakı 
Jean Paul niçin kullandı dersiniz.> 
Oysa ki bu güne kadar, papalár. Pie 
V in hazırladığı tebliğ kitabını ta-
kip etmişlerdir ,hep. Pié X'un yap-
tığı çahşma bile'bir evvelkinin bir 
uyarlamasıydı. 16. yy.'dan bu yana 
üç yeni dogma mı açıklanmış olu-
yordu? Varsın olsun. Onlar sadece 
ve basitçe Trente konsiline dahil 
edilmiştiler. (Trente konsili protes-
tan reformundan sonra Katolik ki-
lisesinde yapılan ilk reformu ve di-
siplinin yeniden kuruluşunu sim-
geler.,KB.Ç;) ' . 

Yalnızca eskimişliği değildir se-
bep; i977.!de yeryüzünde 1566'-
dan bu yana çok şeyin değiştiği pe-
kala görülebilirdi. En azından iki 
başka açıklama yapılabilir gibidir. 
; Yeni tebliğ kitabı elbette Vati-

; kan II doğrultusunda şekillerimiş-
tir, ama yine de onun bir takım 
neticelerini düzeltmeyi, de amaçla-
maktadır; "Müfsit etkilerini", pis^ 
koposlar konferanslarının muhtari-
yeti, dini eğitimi ferklı milli kültür-
lere ve çeşidi sosyal çevrelere uyar-
lama gayretleri, Roma'nın gözün-
de "inanç birliğini" tehdit eden bir 
dağılmaya, bir tefsir enflasyonuna 
yol açmıştır. Monsenyör Honore 
bu konuda verdiği bir örnekte: 
"îsa'nm Allah'ın oğlu" olduğu 
beyanı insanlann kefîli ve mü- • 
kenunel bir insanlığın şahidi 
"Nasrani İsa" lehine terkedil-
miştir." demektedir. Alman tebli-
ği mesela çok karmaşıktır ve adeta 
üniversite talebelerine hitap edecek 
şekilde hazırlanmıştır. Guatema-
la,'da ise bir yerli şaman gelip ayini . 
başlatabilmektedir. Kısacası saatleri 
doğru merkeze göre yani Bi)ma'ya . 
göre ayarlanmaktır yapılacak olan. 

İkinci hedef şu dünya sahnesin-
de Kilise'nin varlığını açık bir şekil-
de isbat etmek isteği olabilir: Kili-
se'nin ne olduğunu söylemek 
"İçinde bulunduğumuz çağda fi-
kirler pazan artık" sabitleşmişken, 
dini inançlar kendini kabul ettirir 
ve yaygınlaşırken, Kilise'nin renk 

farkhlıklannı vurgulamasının za-
manı değil midir?" der,'Mönseh- " 
yör Honore. *. ; . t. ; 

Renkler gerçekten de gök kuşa-;̂  
ğındaki tüm renkler. Kilise evren-
sel olduğunu hatırlatmak istiyor, 
"Katolik" keHmcsinin ("tümlüğe 
göre" j "bütüne göre") etimolojisi-
ne uygun olarak 672 sayfalık bir 
kitapta "Bütün" e ait vizyonunu ve 
insan davranışlarıyla insan faaliyet-
leri üzerine ne varsa onlarla ilgili 
yaklaşımlannı özediyor. 

Şematik olarak yeni tebliğ de-, 
vasa bir • kıyas üzerine kurulur. 
"Tann, üç kişilikteki tann, tek 
bir kişidir. Oysa insan tannmn 
bir tasviridir. Dolayısıyla insan 
haddi zatmda bir kişidir." 

16 Kasım'da çıkan kitap büyük 
yankı uyandıracağa benzer.' Zira 
kilise hükümetlerin ve partilerin is-
ter istemez er veya geç hesaba kat-
malan gerekecek açıklamalarda bu-
lunmaktadır. • ' " 

Dolayısıyla bir meydan okuma; 
Kime? Toplumlara karşı 20. yy so-
nunda toplumlar büyük çalkanola-
ra gebe, tıpkı 16. yy. Avrupası gibi. 
Trente konsilinin kapanmasından 
bir sene önce başlar din savaşlan, 
hatırlayacak olursak. Yine Hıristi-
yanlara ve her- şeyden önce de ka-
toliklere karşı bir meydan okuma" 
Muhafazakarları" olsun "ilericile-
ri" olsun hatta "gericileri" ölsuh 
ya da "entegristieri olsun katolik-
lerden bazılam altaşlayacak bazıları 
da diş bileyecektir.- • . 

"Papa mı? Nerede onun tefri-
kaları?" diyordu bir gün Stalin. 
Stalihgrad savaşının üstünden tam 
50 sene sonra Vatikan insanlann 
tümüne hitap ederek cevap verir 
gibidir: "Şu tezatlarımıza bakiniz-. 
Şu aynhklarıniza bakınız..." Bir 
dünya savaşma taraf-olmanın bir 
ifadesi, banşcı bü" tarzda. Önleyici 
olur mu? İnşallah. Ya da Amen. 
Nasıl isterseniz. ' • 

Michel Legris /L'Express . ' 

KİTAPTAN ALINTILAR 
• DİN KİTABI VE EĞİTİMİ 

* Bu kitabın gayesi, Vatikan II 
ve Kilise geleneğinin bütünü ışı-

ğında Katolik doktrinin iman ve 
ahlak hakhndaki temel ve esas gö-
rüşlerinin sentetik ve organik iza-
hatını yapmaktır. (S. 13) 

* Dolayısıyla, kitabı bir bütün 
olarak okumahdrr. (S. 14) 

* Gayesi itibariyle bu din eğiti-
mi, söz konusu izahatlarda:'ve teb-
liğ metotlarindâ hitap ettiği lîişile-
rin kültür, ruhani olgunluk,*^ yaş, 
sosyal konum , gibi farkhhklannm 
gerektirdiği uyarlamalan gerçekleş-
tirmeyi üstlenmemektedir. Zaruri 
olan bü uyarlamalar, özgün din 
eğitimlerine ve bununda ötesinde 
müminleri eğiten kişilere düşmek-
tedir. (S. 15) . • 

- ALLAH 
: * Allah hiç.bir zaman insan tas-

virinde değildir. O ne erkektir ne 
de kadın. Allah öylesine saf bir 
ruhtur ki onda cinsiyet farkına yer 
yoktur. (S. 142} 

* İsa'nın dirilişini fizik kanunla-
rı dışında yorumlamak ve onu tari-
hi bir olgu olarak tanımamak im-
kânsızdır. (S. 142) 

*' Dirilen, İsa (...) otantik ve 
gerçek olan bu vücud,. böyle ol-
makla birlikte şerefli "bir vücudun 
özelliklenni de taşır: Onun için ar-
tık ne zaman vardır, ne de mekân, 
o istediği anda ve istediği yerde var 
olabilir, zira onun insanhğı yeryü-
züne sığmaz, o Baha'nın ilahi kaü-
na aittir. (S. 143) - v - -

İNSAN ' 
• * İnançlan ve dini davranışlan 

(dualan, kurbanlan, tapınmaları, 
tefekkürleri, vs.) ile insanlar, Al-
lah'ı hep arayış içinde olduklarım 
çeşitli biçimlerde tarihleri boyunca 
ve bu güne kadar gösteregelmişler-
dir. Bir taldm belirsizliklere rağ-
men bu ifede biçimleri o kadar ev-
renseldir ki insan için pekala "dini 
bir varlık" diyebiliriz'(S. 31) • . • 
"' * Tann 'nın bir tasviri olduğun-
dan insan oğlu kişi haysiyetine sa-
hiptir: O sadece bir şey değil, fakat 
birisidir.. (S.'82) ' -

KATOLİK KİLİSESİ 
* "Katolik" kelimesi "tamamı-

na göre" veya "bütünlüğe göre" 



manasında "evrensel" demekrir. 
(S. 162) • . r 

* Hıristiyan inancı' bir "kitap 
dini" değildir; Hıristiyanlık "Allah 
Kelâmı "nın dinidir, yazılı ve dilsiz 
bir kelimetullahm değil, yaşayan ve 
tecessüm eden bir kelimetullahm 
eseridir." (S. 36) Onlanri'ölü birer 
harf olarak kalmamalan için, yaşa-
yan Tanrının ezeli kelamı olan, 
İsa'nın, Kutsal Ruh kanalıyla idra-
kimizi "Kutsal Kitaplarin anlaşıl-
masına açması" gerekmektedir. (S. 
36) • -

PROTESTAN VE ' ^ 
O I O - O D O ^ L A R (....) 
YAHUDİLİK ; ' 
(...) Yahudilere ve dinlerine 

karşı saygıh olmaya ve onları daha 
iyi tanımaya davet edilir hıristiyan-
1ar. (S. 241) •• 

İSLAM • , 
^ Kurtuluş tasansı Yâraticı'yı ta-
nıyan herkesi kucaklar. En baştada 
İbrahim'in dinini yaşayan bizimle 
birlikte Rahman ve Rahihı olan, 
hesap gününün sahibi tek bir Al-
lah'a inanan' müslümanlan. (s. 
185) • .. • , 

DİĞERDİNLER . 
" Kilise, diğer dinlerde de bilin-
emeyen ama yakın olan Tanrı'nın 
"tasvirler altında ve gölgeler için-
de" arandığına inamr. Her hayata, 
nefes veren insanlann kurtuluşunu 
isteyen hep o Tann'dır. (S. 185) 

• HURAFELER, BÜYÜ vs. • ' 
* İbadet ve kutsal işaretlerde 

gerektirdikleri manevi hazzı duy-
nıadan, şekle bağlı kalmak hurafe-
lere kapılmak demektir. (S. 436) 
' * Yıldız fah; astroloji;^ el fah, 

geleceği okuma, müneccimlik, 
medyumlara inanma bütün bunlar 
zamanın, tşuihin ve neticede insan-
ların üzerinde hâkim birgüç olma 
iradelerinin, aynı zamanda da ¡gizli 
kuvvetlere yakın ölma arzusunun 
tezahürüdür. (S.'437) 'i";" 

* Her neviden büyücülük'veya 
sihirbazlık (.%.) dinin feziletine şid-
detle muhalif eylemlerdir. (..•.) 

Muska taşmmâsrda doğru değil-
dir. İspiritizma büyücülüğe veya 
kehanete dayanan hareketleri ge-
rektirir. Kilise bu hususda da mü-
minleri sakınmalan için uyanr. (...) 
(S. 437-438) .ır. • • . > 

. . . ; " " •i . 
KUTSAL SANAT. 

• * Gerçek kutsal sanât insanı. 
Aziz ve takdir edici, Yarâtıeı ve 
Kurtana olan^Allah'ı sevmeye, ona 
tapmaya, ona ibadet etmeye sevke-
der. Bu nedenle piskoposlar eski ve 
yeni demeden, kutsal sanatı bütün 
şekilleriyle teşvik etmeli ve dini tö-
renlerdeld ve ibadet mekanlannda-
ki iman hakikatine ve kutsal sana-
tın otantik, güzelliğine ters gelen 

. ne varsa hepsini aynı dini ihtimamı 
göstererek uzaklaştirmalıdırlar.' 

BİLİM . . 
* Dünyanın ve insanların baş-

langıcı ile ilgili sorular,' kosmozun 
yaşı ve boyutu canlı şekillerinin 
oluşumu, insanın ortaya çıkışı hak-

. kiridâki bilgilerimizi muhteşem bir 
şekilde zenginleştiren sayisız bilim-
sel araştırmalann konusu • olmuş-
tur. Bu buluşlar her seferinde bizi 
Yaratıcıhin büyüklüğüne daha da 
bir .hayran olmaya," bilginlere' ve 
araştırmaalara yerdiği zeka Ve bil-
geUk için ve bize bahşettiği bütün 
eserleri için O'na şükretmeye davet 
etmektedir. (S. 68) -t • 
• * ı Dünyevi gerçekler ile uhrevi 
gerçeklerin çıkış nbktasi yine Tan-
n'dır. (S. 45). i 

GENETİK • ^i^r î " 
* " İnsan embriyonlanmn birer 

biyolojik mâdde gibi kullanılmak 
üzere depolanması maneviyata ay-
kıridır." Ana ve babanın kromo-
zomları veya genleri üzerine yapı-
lan bu müdahaleler tedaviyle iyili 
olmayıp, cinsiyete veya belirlenen 
diğer özelliklere göre seçilmiş in-
san üretme emeline matuftur. Bu 
müdaheleler insan oğlunun şahsi 
haysiyetine, bütünlüğüne've yirie-
lenemez ve tek olan kimliğine ta-
mamen aykındii". (S. 486) -

' * Kan-kocayâ yabana bir üçün-
. cü kişinin'(sperm veya döiyâtağı 

sağlayarak) müdahil edilmesiyle 
akrabalık bağlanmri kopmasmâ yol 
açan bu tür teknikler ciddi bir şe-
kilde edep dışıdıi". (...) .Üçüncü ki-
şiyi katniadan kan-koca arasında 
gerçekleştirilecek böyle bir suni 
döllenme daha az zararlı olmakla 
birlikte yine de manevi açıdan ka-
bul edilemez. Zira seksüel eylemle 
dünyaya getirme eylemi birbirin-
den aynşmış oluyor. 

• * Bir çocuğun oluşumunda be-
lirleyici eylem iki insanın birbirleri-
ne kendilerini vermesi eylemi de-
ğildir artık. Embriyonun kimliği ve 
yaşamı doktorlann ve biyoloğlann 
ellerine teslim ediliyor ve insanoğ-
lunun kaderi ve soyu üzerinde tek-
niğin hâkimiyeti kuruluyor, (s. 
484) . ^ • 

- * Çocuk bir alacak değil, bir ih-
sandır. "Evliliğin en mükemmel 
hediyesi" bir insandır. Çocuk sahip 
olunan meta gibi görülmemehdir, 
Zira bu bizi sözde bir "çocuğu hak 
etme" anlayışına götürür. (S. 484) 

* Kısırlığı giderici çalışmaÎâr 
teşvik edilmeli, yeterki Allah'ın ira-
desine ve maksadına uygun, insa-
nın külli ve gerçek menfaatine,' 
haklanna-saygıh olsun. (S. 483-
4 8 4 ) - ^; - ^ . • : 

- ORGANNAKLİ ' 
* VeHci veya hak sahipleri açık 

bir' şekilde nza. gösteîmenıişİerse 
organ naklinin kabulü mâneh ka-
bul edilemez. '' . 
' • * Ölümden söflra orgari bağışı 
meşrudur ve övülecek bir davranış-
tır. (S: 470) ^ - r f / ; , -
^ • = .1 • ... •• • 

ÖLÜM E N İ . ; ' . w,. ; 
* Sebep-ve Vasıtalan ne oltırsa 

olsun,' sakatlann, hastalann veya 
•ölümcül hastalann hayatianna'söh 
verilmesidir ölüm izni; Maneviyat 
batammdan kabul edilemez bir ha-. 
reket tarzıdır. (S. 466 ) . . 

i "i- ^ •••> ^ i 
- TOPLUM -n i r;. 4 

* İnsan istidatiannın gerçekleş-
mesi için toplum bir zarurettir. (S. ' 
395) . ^ ' ' • ' ' 

• * Vatandaşlâr toplum hayaohda 
olabildiğince etkin bir yer işgal et-



melidirler. Bu katılımın nasıl olaca-
ğı bir ülkeden'diğerine,veya bir 
kültürden diğerine değişir. 
. *• Sosyal adalet ihsanın yüce 
haysiyetine saygı duyulmakla sağla-
nır. (S. 401), . , , 
• , * İktidara bağlıhk ve kamu ma-
lında ortak sorumluluk vergilerin 
ödenmesini oy kullanma hakkını 
ve ülkenin savunmasını icabettirir. 
(s. 459) . 

* Siyasi iktidann baskısına karşı 
direnme şu hallerin bir araya gel-
mesi dışında silahlı mücadeleye 
dönüşmemelidir:. 
. - Temel haklann önemli biçim-
de ve sürekli olarak tecavüze uğra-
ması. . •• 

- Bütün diğer mücadele yollan-
nın boşa çıkması. 

- Daha kötü kanşıklıklara mey-
dan vermeksizin. 

- Başarıya ulaşmada köklü-bir 
umudun olması. , , ' 

- Daha iyi çözümlerin, makul 
olarak öngörülmesi imkansız ise 
(S. 460).. 

EŞİTSİZLİKLER / 
* Allah'ın sünnetine aykırı ol-

maları hasebiyle cinsiyet, ırk, ten 
rengi, sosyal konum, dil veya din 
sebebiyle kişinin temel haklarına 
halel getiren her türünden aynmcı-
lığa son verilmelidir. (S..402) • 

* Dünya'ya gelen insan njaddi 
ve manevi hayatını geliştirmek için 
gerekli şeylere sahip değildir. Baş-
kalannm varlığına da muhtaçtır. 
"Yetenekler" eşit dağıtılmamıştır. 
İnsanlar birbirlerinden faydalansın 
istemiştir. Allah, İnsanlık ailesinin 
hakları arasında sosyal ve ekono-
mik eşitsizlikler günah vesilesidir. 
Sosyal adalete hakkaniyete insan 
haysiyetine, sosyal ye uluslararası 
banşa en büyük engeldir. 

GÖÇ(..:) . - , 
HÜRRİYET: 
* Hürriyet her şeyi söylemek ve 

her şeyi yapmak hakkı değildir, (s. 
372) , . - . 

* Vatandaşlar sivil otoritelerin 
manevi düzeninin gereklerine karşı 
olan hükümlerine şuurlu bir şekil-

de direnmelidirler.' ;• . • 
."İnsanlara itaat etmektense Al-

lah'a itaat etmek gerekir. (S. 481) 

NEFSİ MÜDAFAA 
* Kişinin kendini, sevmesi ma-

neviyatın en tabii ilkesidir. Dolayı-
sıyle yaşama hakkına saygı duyul-
masının sağlanması meşrudur. 
Hasmının ölümü pahasına hayatını 
koruyan kişi suçsuzdur. 

- " .. ' s .. 

ÖLÜM CEZASI (...) 
SAVAŞ, SİIAHSIZLANAİA, 

, BARIŞ (...) 
ÇEVRE 
Yedinci emir Kainatın bütünlü-

ğüne saygıyı ister. Hayvanlar, bit-
kiler ve diğer varlıklar geçmiş, hali-
hazır ve gelecekteki insanlığın or-
tak menfaatine hizmet için yaranl-
mışlardır. Dünyadaki hayvan, ma-
den ve tahıl kaynaklarının, manevi 
çizgisinin dışına çıkamaz, (s; 490) 

' h a y v a n l a r . . , 
•V * Hayvanlar Allah'ın yaratıkla-
ndır. Onlar Allah'ın mucizevi şef-
katine mazhardıriar. ;, 
: * Hayvanlar Allah'ın kendi su-

retinde yarattığı insanlann hizme-
tindedir. Onlardan yiyecek ve giye-
cek edinir, insanlar ve onlan işinde 
kullanabilir. İnsan hayatını kurtar-
mak ve tedayi etmek gayesiyle hay-
vanlar üzerinde bilimsel .ve tıbbi 
denemeler, makul sınırlar-içinde 
kalmak suretiyle manen sakıncalı 
değildir. 

* Hayvanlara gereksiz yere acı 
çektirmek ve telef etmek insan 
haysiyetiyle bağdaşmaz. Dünyada 
fukaralık hüküm sürerken hayvan-
lara para harcamak doğru değildir. 
Hayvanlar sevilebilir ama insanlara 
gösterilmesi gereken sevginin on-
lara gösterilmesi yanlıştır. 

EKONOMİ " . 
* Bütün sosyal ilişkilerin eko-

nomik faktörier çerçevesinde .belir-
lendiği bir sistem insan tabiatına ve 
eylemlerine aykındır. 

* Kazancı ekonomik faaliyetin 
ana gayesi ve temel kuralı olarak 
açıklayan bir teori, mâncn kabul 

edileuıez. (...) Ekonominin düzen-
lenmesini merkezi planlamaya bı-
rakmak sosyal bağları kökünden 
bozarken; piyasa kanununun eline 
bırakmak sosyal adaleti yok etmek-
tedir. Zira "Pazar"m tatmin, ede-
miyeceği niqe İnsani ihtiyaçlar var-
dır, (s. 492) v r . 

MÜLKİYET. . 
. * .Allah dünyayı ve bunca zen-

ginliklerini insanlığın ortak hizme-
tine vermiştir. Ta ki insan ona sa-
hip çıksın, çalışarak ona hakim ol-
sun ve meyvelerini yesin. (s. 488) 

* Çalışarak elde edilen veya mi-
ras veya bağış yoluyla kazanılan 
mülkiyet hakkı dünyanın insanhğın 
tümüne veriHşini zedelemez, (s. 
488) 

* Siyasi otorite kamu menfaati-
ne bu mülkiyet hakkının kullanılı-
şını düzenlemek hak ve vazifesine 
sahiptir, (s. 488) 
' * Bir< başkasının malına, .sivil 

kanunlar cevap verse dahi, haksız 
bir şekilde el koymak yedinci emire 
aykırıdır. Ödünç verilen mallara 
kayıp eşyalara sahiplenmek ticaret-
te vergi kaçakçılığı yapmak; karşı-
sındakinin cehaletinden ve darlı-
ğından faydalanarak fiyatları yük-
seltmek, düşük ücret vermek de... 

Malları olduğundan daha iyi 
göstermeye çalışmak, hukuka, uy-
gun karar yere.cekleri menfi yönde 
etkilemek, kamuya ait mallan özel 
işlerinde kullanmak ve sahiplen-
mek, vergi kaçırmak, çeklerd.e ye 
faturalarda tahrifat yapmak, israf 
etmek de manevi yasaklardandır, 
(s. 489). v û 

. 4 Ş , GREV, İŞSİZLİK 

* İş insan içindir, insan iş için 
değil.(s.493)(...) 

AİLE ^ • 
* Aile sosyal hayatın asli hücre-

sidir. (s. 493) • ,• ;. 
- * Aile özgün sosyal tedbirlerle 

korunmalı ve yardım görmelidir. 
, . * Çok eşlilik ahlak kanunlanna 
uygun düşmez. Kan koca beraber-
liğine kökden muhaliftir. (...) • 



* Evlilik niyetinin bulunduğu 
beraberiiklerde "denemeye hak ka-
zanma" iddiası var. (...) Oysa insan 
sevgisi ."denemeye" müsamaha 
göstermez, (s. 486-487) 

• ÇİFTLER 
* Erkekle kadının cinsi beraber-

likleri sadece biyolojik bir şey değil 
onun da ötesinde daha deruni iri-~ 
sani hasletleri içerir, (s. 486) 

* Çiftlerin birleşmelerini ger-
çekleştiren eylemler temiz ve saygı 
değer eylemlerdir. Cinsellik bir ne-
şe ve sevinç kaynağıdır. Yaratıcı bu 
üreme vazifesini yerine getirirken 
çiftlerin bir haz, bedeni ve manevi 
bir tatmin duymalarını irade bu-;̂  
yurmuştur. Dolayısıyla çiftler bu 
arzu peşinde giderken ve bundan 
zevk alırken kötü bir şey yapmamış 
olurlar. Onlar Yaratıcının kaderini . 
kabulleniyorla:r. (S.481) - • " 

DOĞUM KONTROLÜ, , ' 
* Haklı sebepler var ise çiftler 

çocuk'yapmayı erteleyebilirler. Bu- ; 
nun egoizmin eseri-olmamasına 
ebeveynlik vazifesini tam yapama-
rna endişesi taşımasına dikkat,et-
melidirler. (s. 4 8 2 ) . - V -". ,, 
'r * Tabii korunma metodlan ah- : 
lakın objektif kriterlerine uygun-' 
'dur. Bıinun 'dışındaki tâbii akışı'-
^engelleyici müdahaleler özünde 
kötüdür, (s: 483). . , . ,, 

HOMOSEKSÜELLİK • ' 
" ' .* Kadın ve erkeklerin küçümse-'̂  
nemeyecek bir bölümü homosek-]. 
süel eğilimler taşımaktadır. Onlar^ 
bu hallerini kendileri seçmiyorlar. 
Bu durum çoğu için bir sınav. Say-
gıyla, şefkatle ve nezaketle karşı-
lanmahdır. Onları toplum dışına 
itmekten kaçınmalıdır, (s. 4 8 0 ) , ' 

*- Homoseksüel insanlar ififete -
davet edilmeUdir. (s. 480) 

* * Ho'möseksüelHk çağdan çağa 
kültürden kültüre değişik" şekiller " 
arzetmektedir. Psişik nedenleri he-
nüz açıklanamamaktadır, (s. 480) 

VÜCUT, SPOR • 
..* Vücut kurtuluşun .baş etkeni-

dir, (s. 217) ; r " , t " ' 

* Ahlak bedeni hayata saygıyı 
gerektiriyorsa da onu mutiak bir 
değer olarak algılamaz. Vücuden 
tapınmayı öne çıkartacak neopayen 
bir anlayışa karşı durur. (s. 468) 

* Aşırı yemek, alkol, tütün ve 
ilaç kullanımı gibi aşınhklardan sa-
kınmah (...) • " • 

İNTİHAR • . ' ^ 
* İntihar insanoğlunun hayatı 

sürdürmek ve korumak hususun-
daki tabii içgüdüsüne aytarı bir 
davranıştır. İnsanın kendisine olan 
sevgisine ciddi şekilde karşıdır (s. 
467). 

* Kendisi intihar eden kişinin 
ilahi kurtuluşa ereceğinden umut 
kesilmemeH (s. 467)." 

, YAKILMA 
* Yeniden dirilişe olan inancın 

inkar edilmesi anlamına gelmediği 
takdirde cesedin yakılma eylemleri-
ne kilise olumlu bakar. (s. 470) 

BİLGİLENME 
•* nişlerinizde bir utanma duy-

gusu olduğu gibi vücudun da bir 
utanma duygusu vardır. Bazı med-
yalarda en gizU sırların ayan beyan 
edilmesi doğru değildir. Utanma 
duygusu modanın ve hakim ideo-
lojilerin baskısına karşı duracak bir 
hayat tarzını icap ettirir, (s. 509) 

• ( • • • ) ' - . • , 
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Çev: Kâmil Bilgin Çilepöp 

S o m a l i ' d e Pe t ra l Fak tö rü 
"Elde ettiğimiz Ijelgelere göre, 1991 yılının Ocak ayında iktidardan düşmeden önce So-

mali Başkanı Muhammed Siad Barre ülkesinin üçte ikisinde petrol arama iznini dev Ame-
rikan petrol şirketleri Conoco, Amoco, Chevron ve Philips'e verdi.;. Şimdi bu petrol şirket-
leri Bush yönetiminin Somali'ye asker göndermekle" milyonlarca dolarlık yatırımlarını di 
korumasını bekliyorlar." 

, î '.' ^ Hürriyet 20.1.93 (Los Angeles Times'den) 
İdea l îhi iyacı • > 
İdealler, inançlar, iddialar... İnsan ancak bunları yaşayabiliyorsa, paylaşabiliyorsa, ken-

di işlevselliğine kavuşuyor. Dolayısıyla, ideallerin, inançlarm, iddiaların yeşerebildiği or-
tamlar, insanın yalnızlığını azaltıyor, mutluluğunu kolaylaştırıyor. ' • ' . 

Bu özellikleri bakımından, yaşadığımız çağın çölleşmekte ölduğu'söyîe'nebilir. Hatta 
ideallerden, inançlardan ve iddialardan, toplumun ve bireyin uzaklaşmakta olduğu, buna 
eklenebilir. Ama toplumun ve bireyin bu doğruttusuylâ mutluluğa yakinlaşmakta olduğuhü 
söylemek de mümkün değil. İnsanın, insan olmanın tadına varabilmesi için, İriançlarma 
ideallerine, iddialarınarrüyalarına, özveriye ihtiyacı yar. Başkaları için d ^ i l , kendi bifeyse, 
esenliği için bu gerekiyor. - T . ' : ' , r ' t, . -r,;; .- . ; • 

Günümüzün eksiği, günümüzün çıkmazı, büyük .ölçüde bu noktada toplanıyor. İnsanın 
ancak "kendinden verereK' ulaşabileceği bir esenliğe, onu hep "kendine alnıaya" 
şartlayan bir ortamda ulaşmak zorunluğu... İmkansız mı? Sanmıyoruz. İnançlar, idealler 
iddialar bunun için var. Bunun için ve her şeye rağmen güçlü. Hatta daha da güçleneceği 
izlenimini şimdi veriyor. = - • - ' ' • i " - • 

İnançlar, idealler, iddialar, insanlığın artık geride bıraktığı bir döneme mi ait? ' 
Eskimiş, modası geçmiş, işlevini tamamlamış, süresini dokiurmuş kavramlar mı? 
Bunu da sanmıyomz. İnsanlığın bulunduğu nokta, bireyin yalnızlaşması ve mutsüzluğû 

eski bir sözün yeniliğini düşündürtüyor.' , ' ' . T . i 
Insanİığı ve İnsanı, ancak İdeallerin kurtarabileceğini... • 

- • • • 3.193 Sabah-lsmail CEM 

" K ö p e k mi şans l ı , i n san mı? : -J. 
New York'ta dilencilik yapan 100 binin üstünde insan var. Hemen hepsi yarı aç, yarı 

tok, kışları buhar kusan mazgal üstünde, yazları park sıralarında ömür tüketiyorlar. Oys< 
Amerikâlılar kedi-köpeklerini beslemek içinyilda 20 milyar dolar para harcıyor. Yeni dünya 
düzeninde kader vurgunu yiyenlerin köpek kadar değeri yok. ' ' • • 
• ? • • ' 18.1.93 Hûrriyet-DoğanUiuç ; 
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DÜNYA SİSTEMİ ve 
M Ü S L Ü M A N L A R 

"Mustafa.'ÖZEL 

Dünya sistemi (daha doğrusu, dünya-sistem) Avrapa-
merkezli olarak doğdu, sonra Adantik-merkezli hale geldi, 
şimdiyse Pasifik-merkezli olmaya yönelmenin işaretlerini 
veriyor. Sistemin tabiatmı, tarihsel evrimini, işleyiş biçim-
lerini ve özellikle sistem dahilindeki hegemonya kayışlarmı 
kavramadan, içinden geçmekte olduğumuz hızh değişim-, 

, leri değerlendirebilmek mümkün değildir.- Hadiselerin, 
manoğı içinde boğulmuş açıklama biçimleri, önümüZü 
aydınlatmaktan ziyade karartmaktadırlar. • ; ; 

Şu son üç-dört yıhn büyük hadiselerini hatırlayalım: 
Almanya (daha doğrusu, Avrupa) artık demir perdeyle iki-
ye ayrılmış değU, Sovyet imparatorluğunun yerinde yeller 
esiyor, yani soğıik savaş sona erdi. Sovyetler kaybettiğine . 
göre, bu savaşı Amerikalılar kazandı! Derken Körfez Savaşı'' . 
(daha doğrasu, işgali) patlak verdi ve televizyonlarımızın 

< önüne kurulup naklen izlediğimiz gibi bu savaşı da Ameri-
ka kazandı! Ancak, soğuk savaşın ve Körfez Savaşının mu-
zaffer başkumandam George Bush, girdiği ilk başkanlık se-

' çimini kaybetti. H e m de 46 yaşındaki, asi bir genç karşı-
smda. Sadece bu bir tek paradokstan bile, hadiselerin hiç • 
de medyanın empoze ettiği biçimde yörumlanamayacağı 
sonucunu çıkarabiliriz. Soğuk savaşı Sovyetlerin kaybetmiş 

; olduğu aşikâr olsa bile, Ametikalılarm kazanmış olduğu su , 
götürür. Körfez Savaşırım sadece patlak vermiş olması bile, 

• Amerikan hegemonyasmm ne ölçüde aşınmış olduğunun 
işaretidir. Bir Üçüncü Dünya ülkesinin, dünyamn sistemi-
nin hegernonik gücüne kafa tutma cesaretini göstermiş ol-
ması, kendi gerçek gücünden değil, karşısındakinin giiç 
kaybmdan ötürüdür. Amerika'nın yirminci yüzyıldaki 

»hakiki jeopolitik rakibi Rusya değildir; dolayısıyla bu 
ülkeye karşı kazanılmış gibi sunulan "Soğuk Savaş Za-
feri" (dolayısıyla, totalitarizme karşı demokrasinin üs-, 
türi gelmesi) bir yanılsamadır. Yarım yüzyıl önce Komü-

^'nizm vehmine kapılanlar, şimdi serbest piyasa (doğrusu: 
^kapitalizm) ve liberal demokrasi vehminin kurbam olmaya . 

- ̂ hazırlanıyorlar. • . 
Görüşlerimi dört genel hüküm çerçevesinde sunmaya 

çalışacağım. Önce bu hükümleri sıralayacak, sonra bir nevi 
; gerekçeli savunmaya geçeceğim. Tahlilimde tarihçi Brau-' ' 
^del ile Immanuel VVallerstein'den büyük ölçüde fayda-
Jlandığımı ifade etmeliyim. ^̂  

1. H ü k ü m : Dünya Sistemi bir zamandır söylenegeldi-
ği gibi, iki süper gücün hakimiyetindeki iki-kumplu bir ya-,-
pıdan, tek süper gücün hakim olduğu bir yapıya doğm de-
ğil, gerçekte tek süper gücün hakimiyetindeki tek-kumplu, -
bir yapıdan, en az üç oyuncunun yer aldığı çok kutuplu 
bir yapıya doğm gitmektedir. Yani Sovyet sisteminin çö-

• küşü, Amerikan hegemonyasmm pekişniesi değil, tam 
•aksine, sona erdiğinin ortaya çıkmasıdır. Komünis t 

sistem, ABD" hegemonyasmm sigortası idi. Sigortanın 

atması, Amerika'nın gücünden değil, takatinin kesilmesin-
den oldu. ABD güçlü olsaydı, komünizm bu kadar paldır 
küldür son bulmazdı. Sovyetler Birliği, Amerikan hege-
monyasının bir alt-emperyal gücü idi ve Doğu Avrapa dı-
şında meydana gelen komünist devrimlerin hiçbiriyle ala-
kası yoktu. 

2 . H ü k ü m : Önümiizdeki dönemde Dünya-sistem 
içinde başa güreşecek üç hegemonik güç adayı şufılardır: 
^rnanya-Merkezli Batı'Avrupa (muhtenielen 21. yüzyıl 
başlanndan itibaren, sadece Almanya), Japonya ve A.B.D. 
yaklaşık çeyrek yüzyıl sürebilecek bir hegemonya kapışma-
sının ardından, Japonya tek süper güç konumuna geçe(bi-
le)cektir. Japon üstünlüğünü dengeleyebilecek güç Ameri-
ka değil, Avrupa olacaktır. Avrupa "Almanya Meselesini" 
sağhklı bir çözüme kavuşturabilirse, yani ya Almanları 
normal Avrupah olmaya iknaj edeibilir veya Alman üstün-
lüğünü kabullenebilirse, hiç şüphesiz Japonya'dan daha 
avantajlı hâle gelebilir. Ancak bu çok zorlama bir ihtimal-
dir ve Japonya'nm belirgin üstünlüğü önümüzdeki on yıl 
içinde iyice kesinleşecektir. Japonya'mn öne geçeceğini 
söylemekj bir bakuna, Dünya-sistemin 400 yıllık tarihi 
içinde üç defa vuku bulmuş bir şeyin, dördüncü defa vuku 
bulacağım söylemekten ibarettir. Şüphesiz ilahî,irade veya 

; tarihi kader a9şmdan böyle bir "mecburiyet" yoktur, ama 
üç defa vuku bulmuş şeyin dördüncü bir defe vüku bulma 
ihtimali daha fazladır. (Bu tarihsel mantığı biraz sonra izah 
edeceğim). 
, 3 . H ü k ü m : Yeni dönemin hegemonik gücü hangi 
ulus (veya uluslar karması) olursa olsun, mevcut şmai-tek-
nolojik medeniyetin yüzyüze olduğu meşruiyet krizini 
atlatmaya güç yetiremeyecektir. Modern Batı medeniyeti 
korkunç bir ildyüzlülükle meşbudur ve sosyo-kültürel, ik-
tisadi ve siyasi düzlemlerdeki bu ikiyüzlülükten kurtulma-
dıkça, insanlık ailesi içinde meşra bir konumu olmayacak-
tır. . t . , ' .. ' ; 

4 . H ü k ü m : Müslümanlarm Dünya-sistemde dikkate 
değer bir yer edinmeleri (veya, mürnkünolabilirse, alter-
natif bir" dünya-sisteme yönelebilmeleri) için, yaşadıkları 
her toplumsal yapı içinde ilmî, siyasî ve iktisadî meşraiyet 

• steminlerini hazırlamalan gerekir. Bugün yüzyüze oldukla-
rı meşruiyet problemi çözülemediği sürece, etkin bir ko-
numa gelmeleri mümkün değildir. ' .., 

Şimdiibu yargılan ana hatlarıyla izah ve müda&a' etme-
ye çalışalım. • • • 

Öncelikle Dünya Sistemi (Wallerstein'in ifadesiyle 
Dünya-Sistem) kavranma açıldık getirmeliyiz. Dünya-Sis-
tem, kapitalist "dünya-ekonomi" ve onun siyasi ifadesi 
olan "devlederarası sistem''den oluşmaktadır. Dünya-eko-
nomi, basit anlamda dünya ekonomisi değildir; bU ikisi ol-
dukça farklı kavramsallaştırmalardır. Dünya ekonomisi, 



bugün dünyada mevcut 150-160 hükümran (?) devletin 
sımrlan dahilindeki ulusal ekonomilerin topluca meydana 
getirdikleri (farzedilen) dünya piyasasıdır. Bütün bu dev-
letler arasmdaki her türlü smai, ticari, mali ilişkilerin topla-
mıdır. Dünya-ekonomi yaklaşımında ise, bugün bütün 
dünyada ashnda bir tek ekonominin mevcut olduğu varsa-
yımı bulunmaktadır. Bu büyük ekonominin merkezinde 
(çekirdeğinde) yer alan güçler vc çevresinde (periferisinde) 
yer alan güçler vardır. Merkez ile perifcri arasındaki iktisa-
di ilişkiler "eşitsiz mübadele" esasına göre yürütülür. Do-
layısıyla, pek az istisna ile, merkezin merkez olrna durumu 
her geçen gün pekişirkenyçevre de sürekli olarak konumu-
nu muhafaza eder. ' 

Merkezde yer alan güçler arasında sürekli bir hege-
monya kapışması yaşanmaktadır. Bu hegemonya .mücade-
lesinin ve hegemonya kayışlannın tabiatı iyice anlaşılma-
dan, yakm veya uzak gelecckte dünya sisteminde neler ola-
bileceğini kestiremeyiz. • 

İçinde yaşadığımız modem dünya sistemi (yani kapita-
list dünya-ekonomi ve devletlerarası sistem) 16. yüzyıldan 
itibaren oluşmaya başladı. Sistemin ilk hegemonik gücü, 
bir deniz ülkesi olan Hollanda idi. Höllanda'nm hege-
monyası net olarak en az 100 yıl, kendisinden sonraki 
adayların sistem çapında kapışmalarına kadar ise yaklaşık 
200 yıl devam etti (1580'lerdcn,a760'lara kadar). 16. 
yüzyılın sonlarından 18. yüzyıhn üçüncü çeyreğine kadar 
Amsterdam, Avrupa'nın iktisadi merkezidir. Hcgomonik 
güç her zaman serbestiden yanadır. Avrupa'da devletlera-
rası hukukun ilk temel kttaplanndan biri olan Marc Libe-
rum 1608'de bir Hollandalı (Hugo Gronus) tarafindan 
yazıhr. Grotius'a'göre, denizlerin açık tutulması gerekir; 
tabiat, her ülkeye (ulusa) başka ülkelerin denizlerine ser-
bestçe girme hakkını tanır. Bunu engellemek, tabiatın vçr-

.diği hakkı gasbetmcktir. -Tam o devir Hollahda'sma. uygun 

. bir teori (daha doğrusu, ideoloji). Bir iki yıl sonra bir İngi-
liz soylusu Mare Closum'u yazar vc aynı ikna edicilikle tâ-
biaon her ülkeye limanlarını kapalı tutma hakkını verdiğini 
savunur. Niçin? Çünkü İngiltere henüz Hollanda ile de-
nizlerde rekabet edebilecck seviyede değildir. (Aynı ser-
bestiyetçilik ideolojisini 19. yüzyılda İngiltere, 20. yüzyıl-
da ise Amerika bayraklaştırdılar, değil mi?) ' 

1750'lerden itibaren Hollanda'nın hegomanyası sön-
meye başlamıştır.-Onun yerine sistem içerisinde hegoman-
ya konumu için iki aday ortaya çıkar; Kara-merkczli Fransa 
ve bir deniz ülkesi olan İngiltere. İki ülke önce denizlerde 
savaşır ve ingiltere kazanır (1762-63). Fransa mağlubiyeti 
hazmetmez. İkinci tura hazırlanır. İkinci tura hazırlanabil-
mesi için ideolojik bir dönüşüm geçirmesi gerekir. Ve bir 
süre sonra, evrensel bir ideoloji ortaya koyacak şekilde bir 
devrim yaşar. Buna çok yanlış bir şekilde "burjuva devri-
mi" denmektedir. 1789'un olabileceği en az şey bir burju-
va devrimi olmasıdır. 1792'den 1814'|ere kadar kesintiler-
le İngiltere ile Fransa arasında ikinci tur savaşlar oldu. Ve 
Nâpolyon savaşları sonunda 1814'de İngiltere Fransa'yı 
karada dâ mağlup etti. (Bir kara ülkesi olan Rusya'nın yar-
dımıyla.) Bu arada Sanayi Devrimi adını verdiğimiz, önce 
tekstil sahasında sonra madencilik, metalürji sahasmdaki 
ekononuk dönüşümler yaşandı. 19. yüzyıl hemen hemen 
İngiltere'nin tek hakim güç olduğu devirdir. Fakat 
1870'lere doğru İngiltere'nin de takati nisbi olarak kesil-
meye başladı. Ve yeni hegomonya için iki aday ortaya çık-
tı. Bunlar da biri,kara-merkczli Almanya, diğeri bir deniz 
ülkesi olan A.B.D. Almanya geç kalmış bir ülkedir. Ondo-
kuzuncu yüzyılda .250'ye yakm prenslik vardı. Sonra ulusal 
birliğini kurup "ekonomik gücüyle daha mütenasip hale 
geldi ve hızlı hareket etmeye başladı. Diğerleri de büna ce-
vap vermeye başladılar. Ve Afrika kıtasını 15-16 yıl içeri-
sinde paylaştılar. Bu kapışmanın ilk durağı 1. Dünya Sa-

vaşı oldu. Aslında savaşın içerisinde gerçek politik hasımlar 
A.B.D. ile Almanya idi.-Almanya'nın A.B.D. ile kapışması 
için diğerierini devreden çıkarması gerekiyordu. A.B.D. 3 
yıl savaşa girifıedi; 1917'de, diğerlerinin güçleri iyice zayıf-
layınca savaşa girdi. Ve Almanya mağlup oldu. Tıpkı Fran-
sa'nın bir turla yerinmemesi gibi Almanya da bununla ye-
tinmedi. İkinci tura hazırlanmak için Fransa'da olduğu gi-
bi ideolojik bir devrimden geçmesi lazımdı. Fransa'mn çv-
renselci ideolojisi fayda sağlamamıştı. Almanya milli kö-
kenlerinden hareketle bu sefer ulusalcı bir ideoloji geliştir-
di. Bu, ülke dışında taraftar bulması açısından dezavantajlı 
idi. İkinci savaşı da A.B.D. kazandı. Yine A.B.D iki yıl sa-
vaşa gitmeyip 1941 'de savaşa girmiştir. Teknolojik ilerle-
me sayesinde, yıkıcı bir savaş oldu; ilk 2 yıl içinde Avru-
pa'daki kuvvetler birbirlerini ciddi, şekilde hırpalamışlardı. 
A.B.D. bir süre bekledikten sonra savaşa girdi ve yine, bir 
kara gücü olan Rusya'mn desteğiyle.kazandı. - • ' 

Şimdi 1945'e kadar olan olayları toparlamaya çalışır-
sak; Modern Dünya Sistemi içinde hegonomik güç mutla-

-ka bir deniz gücü olmaktadır. Bu deniz gücü hegomonya-
sını kaybetmeye başlayınca iki aday ortaya çıkıyor. Biri ka-
ra-temelli diğeri deniz-temelli. l İ r a temelli ve deniz te-
melli arasında, başka müttefiklerle beraber, iki tur savaş 
oluyor. Her iki turda da zaferi deniz ülkesi kazanıyor.' (Bir 
başka kara ülkesinin desteği ile.) Şimdi A.B.D.'nin hego-
monyası,sona eriyor. İki aday ortaya çıkmakta. Biri Alrnan-
ya-merkezli Batı Avrupa, diğeri Pasifik'te hakimiyet kuran 
Japonya. Burada kara ülkesi Batı Avrupa'dır. Japonya bıV 
deniz ülkesidir. Üç kçrc tekrarlanan şey, 4. kez tekrarlana-
caksa eğer, deniz ülkesi olan Japonya kazanacaktır. Çok 
enteresan birşey daha: Hegemonyası sona eren deniz ülke-
si, kendi yerini alacak deniz ülkesi ile ittifak kuruyor. Hol-
landa zayıflamaya başlaymca yerini almaya aday ülkelerden 
İngiltere'yi tercih etmiştir, ingiltere zayıflamaya başlayınca 
A.B.D.'yi tercih etmiştir. 

ABD ise Japonya ile ciddi bir ittifaka giriyor olmanın 
bütün işaretlerini vermektedir. Bugün dünyanın en borçlu 
ülkesi olan A.B.D. (iç ve dış borçlar toplamı 4 trilyon do-

klar), Japonya'nın hem sermayesine hem de teknolojik gü-
cüne muhtaçtır. .! .. - • , • • • 

• . . Şüphesiz, normalde Avrupa hegemonya konumu için 
daha elverişli şartlara sahiptir. Ancak, ya Almanya " Avrupa 
Evi "nin uslu bir çocuğu olmayı, kabul etmeli, yahut Avru-
pa "Almanya" liderliğinde bir federasyon olmaya rıza gös-
termeli. Aksi halde, Avrupa'da herhangi bir bütünleşme 
sağlamak şöyle dursun, belki İkinci Dünya Savaşı, öncesini 
aratacak yeni-bir parçalanma ve rekabet ortamı doğabilir. • 

Dünya Sisterninin Meşruiyet Krizi • . . . ',î 
• İster Japonlar, ister Almanlar ve isterse yeniden A-B.D. 

hegemonik güç olsun. Ya da isterse çok belirgin hegomo-
mik güç çıkmasın. Modem medeniyet çok ciddi bir "Meş-
ruiyet" krizin içindedir. • , • , •: 

. Sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal her üç düzlemde 
insanlara sunmuş oldukları ideolojiler temelsizdir. Birer 
mistifikasyon, birer riyakarlık örneğidirier. . " - • " 

1. Sosyo-Kültürel Meşrûiyetsizlik: Batı medeniyeti 
çoğulculuk iddiasındadır. Bizim batıcılanmızm da en fazla 
öne çıkardıkları iddia budur. Niye İslam Devletinden ya-
hut benzer şeylerden korkuyorlar. Çünkü Müslümanlar 
geldiği '/.aman çoğulcu olunmayacak!... Bu, insanlık tarihi 
içerisinde bir medeniyetin en büyük yutturmacasıdır. İn-
sanlık tarihi boyunca, modern batı medeniyeti kadar 
tekelci binmcdeniyet bir daha gelmemiştir. Bütün dün-
yada bugün Batı mamülü tek tip elbise, tek tip kadın-er-
kek ilişkisi, tek tip aile anlayış, vs. vardır. Bunlar doğrudur 
vc gelişkin bir zekanın ürünüdürler. Eğer bir toplumda 



çoğulculuk olacaksa bu sosyo-kültürel yapıda olur. Os-
manlı'da olduğu gibi. Örada Kürt, Yahudi, Gürcü vs. bel-
liydi. Her kavim ve din mensubu kendi kültürünü koruya-
rak yaşardı. Oysa Avrupa'daki bu tekelci yaklaşımı çoğul-
culuk diye yutturmak/çok beceri isteyen bir iştir. Bunu ta-" 
rihte sadece Batı Medeniyeti başarmıştır! , ' 

2. Siyasal Meşrûiyetsizlik: Demokrasi deyince dizle-
rirrlizin bağı çözülüyor. Aman aleyhinde birşey söylemeye-
lim. Demokrasiyi bütün kurumlan ile yaşatalım.' Demolora-
siye karşı çıkarken elbette öriun karşısına Saddamcı ya da 
Suüd türü diktatörlük veya kabile monarşilerini koyama-
yız. Mesele, demokrasi diye ortaya konan şeyin ahlâkî, 
adil, eşitlikçi birşey olup olmadığıdır. Bugün Batı Demok-
rasilerinde de, 3. Dünya demokrasilerinde de partilerin he-
defi, kendilerine küçük bir oy çoğunluğu sağlayarak ka-
nunlan değiştirebilme ve kendilerini iktidara getiren çevre-
leri memnun edebilmekrir. Siyasi partiler birer oy satın al-
ma mekanizmasıdırlar. Avanta(j) vâdederler. Batı Demok-
rasisi gerçekte iktisadi liberalizme (serbestiiğe) düşmandır. 
Hayek diyor ki, liberalizmin en büyük düşmanı demokra-
sidir; Demokrasi bir ülkede kanun yapma gücünü dejenere 
ederek, kaynaklann yanlış tahsisini, adaletsiz ve gayri ahla-
ki gelir dağılımım mümkün kılar. Demokrasi ortadan kal-
dırılıp "Demarşi" kurulmalıdır. Bu sisteme göre, iki mec-
lis kurulacak; biri yasama, diğeri icra meclisi olacak. Prob-
lem belli kişilere avantaj sağlamaktan kaynaklamyör. Bu 
durumda kanuna üstünlük sağlanmalıdır. Kanun yapma 
yürütmeden ayrılacak ve yasama meclisine 450 kişi seçile-
cek. Bunun için herkes hayatında bir kere (45 yaşında) oy 
kullanacak. Her yıl meclisin 15'te biri yenilenecek. Bu du-
rumda insanlar oyunu parayla, avantaj vaadiyle satmaya-
cak. Burada kanunun gücünü yükseltmek yönünde bir ça-
ba var. Milletin vicdamrlı esas alan bir yöneliş var. Kısacası, 
demokrasiyi putlaştırmak, gayrımeşru bir tutumdur. 

3- İktisadi Meşrûiyetsizlik: Batı medeniyeti gerçekte 
piyasa ekonomisi olmayan bir olguyu piyasa ekonomisi di-
ye öne sürmektir.'Mevcut sistemin adı kapitalizmdir ve ka-
pitalizm tarihteki bütün tezahürieri ile piyasa düşmanıdır. 
Bu kadar serbesti düşmanı olan birşeyi piyasa ekonomisi 
diye sunabilme başarısı Batıya mahsustur! Çünkü, tabiatı 
tekelciliğe dayanan birşeyi, serbestinin kendisiymiş gibi an-
cak belli bir süre yutturabilir. Bugün A.B.D.'de olduğu gi-
bi insanlar bir süre sonra bunun muhasebesini yaparlar. . 

Smith ile Marks arasında Kapitalizmin tabiatını tesbit 
açısından fazla fark yoktur. Smith de Marks da kapita-
lizm=rekabet düzeni fikrini taşırlar. Ama Smith'e göre bu 
rekabet düzeni uyumu sağlar. Marks'a göre ise bu rekabet 
sömürüye ve sımf çatışmasına yol açar. Aynı yanlış temel-
den hareket etmektedirler. Kapitalizm piyasa düşmanıdır. 
Gerçi, kapitalizm rekabet düşüncesini tamamen ortadan 
kaldırmaz. Fakat ekonomi içinde rekabetin bulunduğu 
alaıilan şuurlar. . 

Batı bu üç çelişkiyi uzun vadede aym paradigma içinde 
kalarak halledemez. ' 

DÜNYA SİSTEMİ KARŞISINDA 
MÜSLÜMANLAR 
Esas olan, "akleden" bir kavim haline gelmemizdir. 

Kur'an'i Kerim'de aklım kullanan ve kullanmayan kavim-
lerden bahsedilir. Akimi kullanmak "toplumsal" bir süreç-
tir. Anlatacağım şeyler birer reçete değil, herkesin kendi 
reçetesini yazabilecek konuma erişmesine yardımcı olacak 
araçlardır. Şöyle bir gerçek var: Sistemin merkezindeki ül-
keler çok sık değişmiyor. Mesela 10 ülke varsa bu kolay 
kolay değişmiyor. "Vuku bulan gelişmeler dünya-ekonomi-
nin genişleme zamanlannda oluyor. 1960'tan 1970'lerin 
ortasma kadar bir genişleme yaşandı, ve Güney Kore bir 

anda A.B.D'nin de;yardımıyla yarı çekirdek ülke sayılabile-
cek konuma geldi. Dünya-ekonomi daralma dönemine 
girdiği zaman bu çekirdeğin içine girmek hemen hemen 
imkansız. Sisteme muhalif güçlerin yapabileceği tekşey, çe-
kirdeğin merkezi lehine gelişen süreçleri baltalamaktır. 
Ama karşıda bir "sistem" olduğu için, siz de sistemli oldu-
ğunuz ölçüde sonuç alabilirsiniz. Bunu ancak alternatif bir 
dünya-sistemini oluşturacak güçler başarabilir. Bu güne 
kadar olmuş birşey değildir. Ancak.böyle bir imkân orta ve 
uzun vadede vardır. 

Müslüman ülkeler 20. yüzyüın ortalatma kadar (Türki-
ye, İran ve Afganistan hariç) bağımsız bir statüde olmadı-
lar. II. Dünya Savaşından sonra, sömürgecilikten kurtulma 
çok hızlı bir şekilde dünyanın gündemine girdi. Fransa, 
Hollanda, İngiltere ve Almanya, bunların hepsi Afirika'da, 
Asya'da büyük sömürgelere sahipti. Sömürgelerini kaybet-
tiler. A.T. aslında sömürgeciliği kaybeden ya da kaybet-
mekte olan birkaç ülkenin yeni bir "sömürge imparator-
luğu" oluşturma denemesidir. Sömürgeciliğin bu kadar 
hızlı bir şekilde sona ermesini A.B.D. arzu etmiştir. 
A.B.D., Avrupa statü kaybına uğrasm istemiştir. Avrupa'ya 
baskı yapmıştır." Çünkü ilave kaynakları kaybetmeleri ölçü-
sünde A.B.D.'nin hegemonyasını kabul edecek'konuma 
gireceklerdi. Elbette bunun iç dinamizmi de vardı. Ancak 
sömürgecilikten kurtuluşu sadece iç dinamizm ile açıklaya-
mayız. Siyasi olarak kurtuldular, fakat iktisaden aynı dün-
ya-ekonomisinin içindedirler. A.B^D.'nin dikkat ettiği şey 
bu sömürüye muhatap ülkelerin Avrupa güdümünden çık-
masından ziyade orada devrimci, milli kurtuluş hareketleri-
ne yön veren insanların sistem tarafindan kabul edilebilir 
olmasma dikkat ettiler. Bunu başaramadıklan yerde iktida-
ra gelenlerle aym ilişkileri kurmaya çalıştılar. Eski sömür-
geler, yeni bir siyasi hüviyet kazandığı halde birer tehdit 
unsuru olmadılar. Hem fiilen hem ideolojik olarak farklı 
bir anlayış ortaya koymadılar. "Ve onun türevi denilebilecek 
şeylerie yetindiler. Biz arasıra İslam Ortak Pazan diyo-
ruz, fakat böyle birşeyin ne kadar etkili olacağmı söylemek 
güçtür. Bunun en son göstergesi Bosna meselesidir. 
Katliam karşısında bu bloktan hiçbir ciddi eylem, tep-
ki gelmemiştir. Bunun temel nedeni bugünden yarma bu 
ülkelerde yaşayan Müslümanlarm sistem karşısında ya da 
dahilinde daha etkin bir konum elde etmeleri için elzem 
olan şey ilmi, siyasi, iktisadi meşraiyet zeminleri kurmaları-
dır. , • , -

. İlmi Meşruiyet: Hiçbir toplum bilgi birikimi olmadan 
yaşayamaz. Bu bilgi birikiminin ontolojik, epistemolojik 
açıdan toplum nezdinde meşruiyetinin olması lazım. Bu, 
insanlann varlık telakkilerine ters olmamalıdır. Eğer müs-
lüman isek, düşüneceğimiz, yapıp edeceğimiz herşeyi var-
lık telakkimizin kaynağı olan şeylerden çıkarmalıyız. Diye-
lim ki müsbet ilimlerle uğraşacağız; bunu niçin yaptığımı-
zın meşruiyetinin olması lazım. Insanlarm tabiatı anlaması 
lazım. Bir müslümamn fizik konusunda ç'ahşabilmesi için 
diyelim ki Kur'an'da tabiatın incelenmesine dair bir emir 
ve açık bir ilke olmahdır. Ona dayanırsa bilgi birikimi meş-
ru zemine dayamr. Aym şeyler bütün bilimler için genişle-
tilebilir. 

Sosyal bilimler, pozitif bilimler belirli bir kavram çerçe-
vesine oturmak zorandadır. Bunlar sizin "dilinizi" oluştu-
racak. Ban Medeniyetinin problemi bu kavram çerçevesi-
nin sıhhatsizliğinden kaynaklamyör. Bu kavram çerçevesi 
ilahi bir menşee dayanmadığı için, ona dayalı olarak geliş-
tirilen teorileri her türlü gayrımeşru işte kullanabiliyorsu-
nuz. "Vc önünü alamıyorsunuz. Dolayısıyla hem toplumla 
hem de tabiatla savaş ortaya çıkıyor. Bugün ulaşılan nokta 
uluslararası rekabet açısından insana dehşet verecek nokta-



dadır. Önceden iki ordu karşılaşıyor ve kayıp çok az olu-
yordu. 1. Dünya savaşında sivil insanlar da zarar görmeye 
başladı. Eğer burada "insan zihni gelişmiştir" gibi bir 
mantıkla olaya yaklaşırsak, 2000 sene önce ölmüş bir ada-
mı getirirsek, adam zihnimizin ne kadar geriye gitmiş ol-
duğunu görünce dehşete düşer. İnsanlar nasıl olur da ken-
dilerini yok edecek bir faaliyet içinde olurlar? 

Bütün bunları önlemek için kavram ve teori kaynağı-
nın sağlam olması gerekir. Bizim için de kaynak vahiy de- , 
mektir. Müslümanlar bugünden yarına bir varlık göstere-
çekse, Batıda geliştirilen fikir sistemlerinin kısmi tadilatmı 
yapmak suretiyle kendilerine ait teoriler geliştiremezler. 
Alacaksamz bir iktisat ya da siyaset teorisini, tadilat yapa-,-
caksınız. O bilgi dalı "Islamileşecek" Bu vahim bir yanıl-
gıdır. Önce Kur'ân'ı Kerim'den hareketle, genel olarak 
nasslardan hareketle, kavram çerçevesinin, oluşturulması 
lazun. Ondan sonra İslanli bir bilgiden, dolayısıyla îslami 
bilinçten söz edebiliriz. 

Siyasi Meşruiyet: Müslümanlan temsil eden müesse-
selerin ohnası, müslümanlann da o müesseseleri ciddiye al-
maları gerekir. Mesekj ister Millet Meclisinin şahsında, is-
ter herhangi, bir müslüman insamn şahsında. Hilafet ma-
kamım ihya etmemiz gerekir. Bu Türkiye'de olur, başka 
yerde olur, farketmez; ikna edilirsek, biat ederiz. Hilafetin 
olması zorunludur. Aksi halde, dünya sistemi karşısında 
sürekli bir yersizliğe, konumsuzluğa mahkûm oluruz. 

Bana soruyorlar: Kürt milleti var rnı? Hayır. Ama' Türk 
milleti diye bir "millet" de yok. Cenaba Hak, millet kav-
ramım Kür'an'ı Kerim'de nasıl kullanmışsa, biz de öyle 
kullanmak zorundayız. Siyaset tebrinıizi, nasslara uygun 
olmayan kavramlarla inşa edemeyiz. İbrahim milleti var 
Kur'an'da, müslümanlarm bir "ümmet" olduğu var. 
Türk, Kürt, Arap, Alman, Vs. ise birer kavimdir. Allah biz-
leri kavimler halinde yaratmıştır. "Birleşmiş Milletler" 
yanlış bir adlandırmadır. United Narions'ın karşılığı Gemi-
yet-i Akvam'dır, yani Kavimler Cemiyeti, Birleşik Kavim-
ler (Nasıl birleşmişlerse?)^. 

' "İktisadi Meşruiyet: İktisadi hayatın, Müslüman dün-
ya görüşüne uygun bir tarzda düzenlenmesi şarttır. Aksi 
halde, müslümanlarm böyle bir yapıyı benimsemeleri ve 
kendilerini iktisaden verimli kılacak tarzda çahşmala/ı 
mümkün olmaz. • ' . -
i İktisadi meşrüiyeti müslümanlar yakm geçmişte de cid-
diye almamışlardı. Bugün ciddiye alıyor rolündeler. Aka-
demik planda, kuramsal planda baZı gayretler var. İslam 
bahkalan kuraluyor, İshm ekonomisi çalışmaları yapılıyor. 
Benim görebildiğim kMan ile bunların bü)^k bir çoğun-
luğu tarihi derinlikten yoksun. En önemli mesele olan 
meşruiyet problemini geçmişte çoğu ulemahm yaptığı gibi 
kolay yoldan halletmeye çalışıyoriar. -

Bir örıiek vereyim: bütün müslünian dünyâsında işçi-
patron münasebeti, neredeyse zengin-fakir, efendi-köle 
ilişkisi şeklinde teorileştirilmiştir. Patron klasik anlamdaki 
zengin değildir. Hatta dünya o kadar hızlı değişiyor ki, 

. patron da ortadan kalkıyor. "Ünilever şirketinin patronu 
kim? Mesela bilgisayara komut veriyorum: bu akşam ya da 
36 saat içerisinde Ünilever hisseleri % 3 değer kazanırsa 
elimdeki hisselerden 75.000 dolarlık sat. New Yprk'tan ay-
m anda bir başka biri mşlara basarak ünilever hisseleri % 3 
değer kaybederse 150.000 dolarlık alınması talimatını veri-
yor. Patronlar çok hızlı değişiyor. Dünya çok hızlı değişi-
yor. Öyle bir hızlı değişiyor İd önümüzdeki dönemde milli 
vasıflı olan tek bir şirket, tek bir mal belki kalmayacak. Bir 
ömek verelim: buz hokeyi ekipmam İsveç'te tasarlanıyor. 

-Kanada'da finanse ediliyor. A.B.D., ve Danimarka'da mon-
tajı yapılıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sunu-
luyor. Reklamlan ingiltere'de çeldliyor. Eilm Kanada'da 

montaj yapıbp tekrar ingiltere'de seslendiriliyor. Şimdi bu 
mal hangi ülkenin hangi şirketinindir? Burada esas olan 
şey bir ulusun elemanlarımn bir malm üretimine ne oran-
da katıldıkları, ne kadar mala katma değerde bulunduğu-
dur. "Ve bu avantajdan harekede diğerlerinden ne gibi bir 
üstünlük sağlayabildiğidir. Bunu bizim gibi ülkelerde ya-
pabilmenin yolu insanlara mal ya da hizmet bilinci vermek 

% değil de bir amaç için çalışıyor olma bilincini vermekle ya-
kalayabiliriz, j,."' 

lîu patronu belli olmayan şirketlerde önemli olan işçi-
lerin durumudur. Patron cömert olabilir. İhsanda buluna-
bilir. Ama kategorik olarak bir patron ihsanda bulunamaz, 

' cömert olamaz. ,Artık piyasamn insan manuğım aşan biçi-
mi ortaya çıkmıştır. Şimdi piyasalar içinde değil piyasa 
mekanizması içinde yaşıyoruz. Piyasa mekanizması kendi 

. mantığına göre işleyen bir mekanizmadır. Biz bunun man-
tığına uyan topluma da piyasa toplumu diyoraz. Eskiden 
toplum piyasaya hakimdi. Piyasa ilişkisi toplumun ortasın-
da, piyasamn tabii olduğu normlara göre teşekkül ediyor-
du. Şimdi toplum kendim piyasanın,hareketine uydurmaya 
mecbur hissetmektedir. Bu insanlar için, insan cinsi için 
ciddi bir alçalmadır. Diyelim ki bir ayaldcabı fabrikası sahi-
b i s i n i Z i Bakıyorsunuz ev kiralan yüfoek, bu insanlar ne ya-
pıp edecek diye düşünüyorsunuz. "Ve böyle müslümanlık 
olmaz deyip işçilere % 100 zam yapmaya kalkıyorsunuz. 
Bu zordur, hatta imkansızdır. Bu zam maliyete yansır, fi-
yatları yükseltir ve firma piyasadan silinir. Sistem başka şe-
kilde kurulabilirdi. Sistemin nasıl kumlabileceğini tarihi 

• tecrübelerden çıkartılabilir.' Alınanya ve Japonya işçilere 
yüksek pirim vererek işçileri katıhmcı yaptılar. Bu onlann 
yararına oluyordu. Bu dumm A.B.D.'de yoktu. Bu sistem-
ler A.B.D.'ye nazaran daha verimlidir. İşçiye verilen ücre-
tin miktarı önemli değildir. İşçiye 1.500.000 TL., değil 
3.000.000 TL. vermenize karşılık 2,5 misli verim alıyorsa-
nız ö zaman kârdasımz demektir. İşin verimliliğini artıra-
mıyoruz. Çühkii bizde işçi-işveren ilişkisi sağlıklı bir şekil-
de kurulmamış. Bizde ulema,"patronluğun nasıl birşey ol-
duğunu teorik olarak anlamadari klasik bir takım örneklere 
dayanarak hüküm vermişlerdir. Eskiden de işçi vardı, an-
cak nüfusun % 98'i sadece emeklerini satmak zbmnda de-

. ğildi. İslam uleması bu meseleyi gereğince tartışmaniıştır. 
Yuvarlak şeylerle geçiştiriyoruz işte: " islam toplumu sos-
yal adaletin olduğu toplumdur," İyi ama, bu ne demek? 
Bu toplumda insanların büyük çoğunluğunun müfcüzleş-

. tiği bir yapı oluşmuş ise, bu yapıya İslamî mi diyeceğiz? 
Demeyeceksek, nasıl demeyeceğiz, bunu atlamışız. Bu-at-
lanırsa cüz'i meselelerle uğraşırız. Teşvik kredisi alabilir 
miyim? Filanca efendi fetva vermiyorsa, başka bir efendiye 
gidersin o da "birşey" söyler. Fetvayı aldığın zaman kalbin 
.mıitrriain rni değil mi, o önemli. Benim şahsi kanaatim, • 
Türkiye'de müslüman müteşebbislerin büyük bir kısmı 
adeta hırsızlık psikolojisi içinde çalışıyorlar. Bu duygu bü-
yük bir ölçüde yanlıştır aslında. Onlann büyük bir kısım 
kapitalist değildir. Kapitalist, tekelcidir. Piyasa içinde çalı-

. şanlar, sermayeleri var diye kapitalist diye nitelenemezler. 
Eğer işçi niçin çalışnğım bilse saat 13:00'.den sonra, (bura-
yı ne zaman terkedeceğim diye) saatine'bakmaz. Niye baş-
ka ülkelerin ahalisi böyle yapmıyorda biz öyle yapıyoruz? 
Bu aslında ahalinin kül yutmadığım gösteriyor. Yahi söyle-
nen söylenir, ö söylenen m'eşm zemine omrmadığı için in-

• sanlann akıllanna, vicdanlarına sinmez. Genelde insanoğlu 
kül yutmaz. Özelde ise mü'rnin feraset sahibidir. Mesele-
nin yanlış ele alınması, yanlış sorular sorulmasina ve bu 
yanlış sorulara yanlış cevaplar aranmasına yol açar. . . 

Bu yazı Mustafa Özd'in Aralık 1992'de vakfımızda 
verdiği semin^dir • , . 

: .. Hazırlayan: Süheyl Seyfioğlu 
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Kurbânı Kavramlar VI 
İMAN v e AMEL 

MustafdATDIN 

İ M A N 
Arapça (E.M.N.) kökünden gelen inian kavramı 

emine (güvendi), âmene (inandı), emanet (emanet, 
çoğulu emânât), eNemn (güven), emîn (güvenilir), 
iman (inanmak), me'mûn (güven), mü'min-mü'mi-
ne (erkek-kadın inanan) şekillerinde Kur'an-r Ke-
rim'de yaklaşık 634 yerde geçmektedir. 'Kavram 
(emine) kökünden güvenmek, âmene kökünden ise 
inanmak anlamını taşımaktadır. İkincisinden türemiş 
bulunan iman, bum şekliyle Kur'an'da 44 yerde geç-
mektedir. Belki Allah'a inanç güvenme anlamında iki 
kök arasında bir bağ kurulabilir, ancak biz burada 
iman formu üzerinde durmak istiyoruz. . 

Türkçede "inanmak" ilC karşılanan iman Kur'-
an'a göre "Küfr"ün'(yani inanmamanın, inkâr etme-
nin veya gerçekleri örtmenin) karşındır. îmanın ol-
madığı yerde küfür yardır. Örnek olarak şu ayet bu-
na işaret etmektedir "Kim imknı küfürie değişririrse 
şüphesiz o dümdüz yolu kaybetmişrir" (Bakara / 
143). Yani salt inanma noktasında in.sanların önünde 
iki tercih vardır: İnanma, inanmama (küfretme.). . 

. Kur'an-ı Kerim'e göre iman kalbi bir iştir: "Onlar 
o gün imandan çok küfre yakındılar, ağızlarıyla kalp-
lerinde olmayanı söylüyorlar" (Âl-i Imran/ 167). 
Buna göre imanın yeri yahutta temel niteliği kâlbî 
oluşudur. Kanaatımızca kalbî oluş, bir organın işlevi 
olmaktan çok bir tavrı göstermekte, en azından 
inanmanın sırf zihinsel bir işlem olmadığını, kendisi-
ni temelde tutum ve davranış düzeyinde gösteren bir 
benimseme (tasdik) olduğunu göstermektedir. "Ak-
letmek" bile (ki Kur'an bu kavram üzerinde sıkça 
durur) bir iman değil, ona yönelik zihinsel bir süreç-
tir. Demek ki buradaki "kalbiiik" ilkesi salt bilgi ile 
imam birbirinden ayıran bir ölçüdür, iman bir tat-
min/itminan işidir. 

İnanmada insanin üzerine düşen bir görev vardır. 
Yani işin iradi bir tarafi, tercihe dayanan bir yönü 
vardır. Esasen imanı herhangi bir in,san ile irribatlan-
dıran nokta da burasıdır. "Allah sizin imanınızı zayi 
edecek değildir". (Bakara/143) yine "Kim inanmayı 
kabul etmezse ameli boşa çıkmıştır" (ıVlaide/5) 
ayetleri imanın insan tarafindan kazanıldığını (kcsbe-
dildiğini) göstermektedir. 

Bununla beraber, beşeri-fiziki bütün işlemlerin 
nihai çerçevesinin Allah'a ait oima.sı, ilk bakışta beşe-

ri/iradî bir işlem olarak görünen imanı da kapsar. 
Yani insanın inananlardan olması nihai olarak Al ah'a 
dayanır; hidayet (doğru yola erdirme) O'na aitrir 
(Fatiha/6, llûm/56); O, insanı, peygahıberler gön-
dererek doğru yola yöneltmiş veya psikolojik olarak 
imanı sevdirip küfrü çirkin göstermiştir (Hucu-
rât/7). - - . -

Kur'an'a göre imanın yücehği biraz da gayba 
(görülmeyene yönelmiş olmaya) bağhdır. Tebliğci-
nin (peygamberin) olağanüstülüklerle gelmesinin 
gerckriğini belirten Mekke müşriklerine karşı "İnan-

.mak için mutlaka Rabbınm bazı ayetlerinin (olağa-
nüstü • işaretlerinin) gelmesini mi bekliyorlar" 
(En'am/158) buyrulur. Böylesi bir tebliğciye uymak 
iman değil, nesnel bir işlemdir. Çünkü böylesi bir iş, 
imanî değil tecrübî bir şeydir. 

Bununla beraber iman (Kur'an'a göre) hem ar-
tar, hem eksilir. Şu ayetler İjunu açıkça işaretlemek-
tedir: "O müminler ki Allah'ın ayetleri okunduğu 
zaman (o ayeder) onların imanlannı'artınr" (En-

..fal/21); "Kur'an inananların imanlarını artırır" 
(Tevbc/124); "Bu, (düşmanla çarpışarak sıkıntı çek-
mek) müminlerin imanını arnrdı" (Ahzab/22); "Al-
lah imanlarını artırsın diye müminlerin kalbine seki-
ne (huzur) indirdi" (Feth/4). Ancak akaid, kitapla-
rında imanın artıp eksilmeyeceği ileri sürülmektedir. 
Bu yargılar, bazı tarihi sorunlan yansıtmaktadır, salt 
Kur'anî bir eğilimi değil. Çünkü kalbî bir tavır olan 
imanın Kur'an ile veya salih bir amelî çaba ile güç 
kazanacağı (yukandaki ayetier gereğince) Kur'anî ol-
duğu kadar, mantıkidir de. - •, - . 

Kur'an-ı Kerim imandan sonra küfre dönmenin 
manevi tehlikesi üzerinde ısrarla durur. Belli sapnn-
cılara dikkat çeker, hatta bunların bir dine inanıyor 
görünenler olabileceğini behrrir: "Ey inananlar, ki-
tap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız ima-
nınızdan sonra (Onlar) sizi döndürüp kâfir yaparlar" 
(Al-i İmran/110). İman-Küfür farkı Kur'an'da öyle-
sine belirgindir ki pek çok sosyal ilişki buhdan sonra 
gelir. Bir ayette "Ey inananlar, eğer imana karşı küf-
rü seviyorlarsa babalannızı ve kardeşlerinizi veli' 
(dost, aym cephenin sırdaşları) edinmeyin" (Tev-
bc/23). Demek ki İslâm'ın başka düzlemlerde çok 
önem verdiği akrabalık bağı (sıla-i rahim) bile bu öl-

' çüden sonra gelmektedir. Vakıa eşlerden birisinin 



İslâmdan çıkıp kâfir olması halinde bu aile son bul-
maktadır. H ' ' . 

îmanın konusu inanılacak şeyleri eksiksiz/tered-
dütsüz kabuldür. Değişik ayederde buniar sayılmış, 
örnekler verilmişrir. Meselâ bir ayette "O müttekiler 
(arınanlar) ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kita-
ba ye peygamberlere inanır vc Allah için mallarından 
verirler.." (Bakara/177). Bazı hadislerde de inanıl-
ması gereken en temel ilkeler altı madde de toplan-
mıştır. Şüphesiz bu, inanılması gerekli en temel nok-
talara bir işarettir, yoksa ayrıntıda pek çok imanî 
nokta vardır. Kaldı ki hem Kur'an hem de hadislerde 
imani konularla ameli konular içiçe işlenmiştir. 

İslâm'da iman eden kimseye "mü'min" denir. 
Mümin sözlük itibariyle (inanan) anlamına gelirse de 
Kur'an bunu özel olarak (her hangi bir sıfat ckle-
meksizin) İslâmî tebliği kabul eden anlamına kullan-
maktadır. îslâmda sosyal ilişkilerin bile önemli bir 
kısmı iman ile başlar. Meselâ "Mümin kadın mümin 
erkekle, mümin erkek de mümin kadınla evlenebilir" 
(Bakara/221). .: , - • . . . . . 

Bu son nokta bizi iman ile amel ara.sındaki bağı 
kavramaya götürür. Esasen tüm kavramlar gibi 
iman da bir eylem tarzı içinde olup biter. Yani 
inanma, (akletmç, vb. gibi) fiili bir süreçtir. Salt ey-
lem iman ile anlam kazandığı gibi, iman da amel ile 
yerini bulur. Öyleyse şimdi de amel konusuna eğile-
lim.- • , - - . • :: • • 

AMEL (Eylem): ' • 
^̂ Arapça (A.M.L.) kökünden gelen kelime (fiil ola-

rak mazi-muzari ve emir hallerinin yanında) amel (iş, 
eylem), âmâl (işler),'âmil (iş yapan), âmilin (iş ya-
panlar) formlannda Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık ola-
rak 354 yerde geçmektedir. Söz konusu ettiğimiz 
amel mastardır ve sözlük itibariyle.iş, eylem anlamı-
na gelmektedir. -•'. 

-Kur'an-ı .Kerim'e göre yapılan beşeri eylemlerin 
•bir kahcıhğı vardır. îyi ya da kötü hep.sinin somut bir 
variiğı, (felsefi bir ifadeyle) ontik bir yapısı vardır. 
Yani insan tarafindan meydana getirilmiş olsalar da 
bir kere işlendikten sonra o insandan bağım.sız ola-
rak var olurlar. Boşluğa/yokluğa karışıp gitmezler, 
Kiramen Katibin denen belli görevli mcîeklerce kay-
da geçirilirler (înfıtar/10-12). (Dünyevi film ve 
bandlar gibi fiziksel yapılannı değil, günah-,scvap gi-
bi ölçüleriyle birlikte mahiyeticrini saklariar). Mah-
şerde de görüşülmek üzere ortaya dökülürier. "Dc 
ki yapın (yapacağınızı), yaptığınız işleri (amellerinizi) 
Allah da görecek, peygamberi de, müminler dc. 
Sonra görüleni de, görülmeyeni de bilen'e (Allah'a) 
döndürüleceksiniz. O, size yaptıklannızı bir bir ha-
ber verecek" (Tevbe/l 05). . : 

- Amel etmek yahn haliyle iş yapmak anlamınadır. 
Ancak bunun iyisi ve kötüsü vardır. Meselâ şeytanın 
bir ameli vardır (Kasas/15) Ancak bu körü ameldir. 
Kur'an amelin iyi olanını "salih" .sıfatıyla takviye et-
miş ve onu hep iman ile irtibatlandırmıştır. Hatırla-
nacağı üzere "iman" kayıtsız olarak ifade edilmiş vc 
mümin denince de Hz. Peygamberin tebliğini (vah-
yi) kabul eden kişi kastedilmişti. Halbuki amel imana 

bağlanmış ve salih sıfatıyla kayıtlanmıştır- Çünkü 
inanmayanın ameli bir anlam taşımıyor. Ó halde -vur-
gulanma.sı gerekli şey, iman'ın amelidir. "Küfreden-
lerin ameli boşa gitmiştir" (Furkan/23);,"Kim inan-
mayı kabul etmemişse ameli boşa çıkmıştır ve o ahi-
rette de kaybedenlerdendir" (Maid/5). Demek ki 
Kur'an'a göre amelin geçerliliği imanla ilişkisine 
bağlıdır. ' . 

Kanaatımızca ameUn dışındaki "salih" kelimesi 
imân ile amel arasındaki, kopmaz bağı vurgulamakta-
dır. Buna göre bir amel, baştaki imanın gereği olma-
lıdır. Eğer bir amel Îslâmî bir imanın sonucu değilse 
o amel geri dönüşlü olarak kendisine has imanlar 
doğurur. Çünkü iman-amel ihşkisinde süreç tek 
yönlü olarak imandan amele şeklinde işlemez. Amel-
leri yönlendirecek güçte bir iman olmazsa bu kötü 
ameller kendine has yanlış inançlar doğurur. İbadet-
lerin sürekliliğinin en önemH sebeplerinden birisi bu 
olmalıdır. Yani iman-amel ilişkisinin sürekliliğini sağ-
lamak. Esasen bu ilişki koptuğu zaman iman bir sis-
temin, imanı ameller diğer bir sistemin ameli haline 
gelebilir. Bu durum günümüz insanmın yaşadığı 
önemli çelişkilerden birisidir. • ..- • L ^ 

• Akaid kitaplarında yer alan "amellerin imandan 
bir parça olmadığı "na ilişkin kural da tarihi bir for-
mülasyondur. Zamanın belh problemlerini çözmeye 
yönelik olarak ortaya çıkmışür. Günümüzde ahlâkî 
boyut da bir Kur'anî ilke gibi savunulamaz. . ' 
• '-•îyi dikkat edildiğinde görülür ki Kur'an'a göre 
amelin muhtevası çok geniştir. Çünkü kalbî, zihnî, 
bedenî bir çok fiil bir ameli süreç olarak ifade edil-
miştir. Meselâ akıl Kur'an'a göre. bir eylem tarzıdır 
ve akletmek olarak ifade edilmiştir. Buna göre, na-
maz, oruç, hac, zekât birer amel (eylem) olduğu gibi 
gerçekleri düşünmek de (akletmek de), iyi bir niyet 
taşimakda birer ameldirler. ' • • , 

E,sa.sçn hem Kur'an hem sünnet iman ile amelî 
konujarı içiçe vermişlerdir. Meselâ, Kur'an. tarafın-
dan kötü bir amelin tashih girişimi demek olan 
"Tevbe", takdire değer bir amel olarak nitelendirilir. 
"Böyle-bir amelin ecri ne güzeldir" (Al-i îm-
ran/136). Hadislere göre de (meselâ) "En iyi amel; 
Allah'a iınândân sonra cihattır." Yine iyi bir mümin, 
başkalarının kendinden zarar görmediği kimsedir". 
Burada günlük hayatımızda Allah'a.dayanıp bağlam 
ma demek olan Allah'a imanın bir amel; başkalanna 
zarar vermemek amelinin de bir iman ölçüsü olarak 
alınmış olması gerçekten dikkat çekicidir. Bunlar, 
.söz konusu kavramlann günlük dilimizde kullandığı-
mız anlamlardan farkh olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'e göre amel, hükmî 
bir hayatı vurgular, yahn haliyle maddi refahı hedef-
lemez. Gerçi maddi refahı hedefleyen eylemler de 
bir niyet unsuru, vb. ile hükmî olandan bir pay ala-
rak (ölçüde uygunluk göstererek) bir salih amel 
özelliği kazanabiUrler.'Çünkü saUh amel yukanda 
belirtildiği gibi imana (hükmî olana) bağh tüm tavır-
lar, bütün bir hayattır. Günlük dilimizde ibadet veya 
amel diye nitelenen davranışlar somut birer amel ör-
neğidirier, yoksa işin bütünü değildirler. 
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İslam Dünyasında 
SİYASİ MEZHEPLER 

ismail TÜMAT 

A- GİRİŞ , . ' 

" İslam, birey ve toplumun sosyal, kültürel ve politik ha-
yatının tümünü kapsıyan bir yaşama biçimi (uygarlık) ve 
total bir ideolojidir. İslamda Batılı ideolojilerde olduğu gi-
bi, bu dünya ile öbür dünyayı veya maddi hayat ile manevi 
hayatı birbirinden ayıran, özellikle de dinin evlet işlerine 
kanşamıyacağmı dayatan lâik bir dünya görüşüne yer yok-
tur. Her şeyin temli Alaha ian ile başlar ve her şey Allah 
ekseni etrafinda döner. Evreni ve insanı yaratan Allah'tır 
ve evrende olan her şey Allah'ın koyduğu kanunlara uy-
mak zorundadır. İslam, bu kanunlara uygun bir yaşama 
düzeni kurmayı amaç edinir. İslami bir" toplumda mutlak 
hakim Allah'tır, gerçek otorite O'nun ortaksız egemenliği-
dir. Toplumu yöneten kişi O'nu temsilen bu görevi üstle-
nir. İslam toplumuda, Batı toplumlarında olduğu gibi kişi-
lerin vicdamna göre şekillenen sübjektif bir değerler siste-
mi yerine, herkesin eşit bir şekilde uymak zorunda olduğu 
objektif bir normlar sistemi geçeriidir. İslam, kişi ve toplu-
mu bu normlar sistemi ile örgütleyerek kendi modeline 
uygun bir düzen kurar. Bu yüzden İslam toplurnunda, ki-
şisel tercihlere dayanan bir bireycilik yerleşemez. Kişi İsla-
mi kalıplarla şekillenen bir sosyal kimlik kazanmış, ve üm-
met yapısı içinde yerini almıştır. 

Ana çizgileriyle perspektifini vermeye çalıştığımız böy-
le bir toplumun Batı toplumlarından derin bir şekilde ay-
rılması kaçımimaz olacaktır. Bu nedenle, İslam toplumun-
da zaman zaman ortaya çıkan krizlerin ve çatışmaların kay-
nağı, Batı toplumlannda olduğu gibi ırk, sımf ve çıkar fak-
törleri olamaz. Bu çatışmaların kaynağı, en azından birincil 
kaynağı, mezhep hareketleri incelendiğinde görüleceği gi-
bi siyasal veya ideolojiktir. 

Mezhep kavramı, klasik mezhep tarihçileri tarafindan 
çok geniş anlamda kullanılmış, sımrlan tam belirlenmemiş, 
firkaların sayısım yetmiş üçe çıkarmak için suni tasniflerya-
pılarak toplum tabamna inmiyen ve pratiğe dönüşmiyen fi-
kir hareketleri bile birer mezhep sayılmış veya bir mezhep 
suni olarak birçok alt bölüme ya da kola aynlarak her biri-
ne ayn bir mezhep gözüyle bakılmışnr. 

Biz, mezhep kavramı ile ilgili belirsizliklerin ortadan 
kaldırılması için bu kavramı dar ve belirgin sınıriar içinde 
kullanacağız. Bizce toplum içinde siyasi bir farklılaşma do-
ğurmıyan hareketler sadece bir fikir hareketidir ve bunlara 
ancak kelam ve fikıh ekolleri denebilir. Mesela, Mutezile 
bir kelam ekolüdür, ortaya koyduğu düşünceler sünni ke-

lam ekolleri ve şii Arkaların görüşleri içinde eriyip kaybol-
muştur. . . • - . . 

Ehl-i'Sünnet ise, bize göre, bir mezhep hareketi ol-
maktan öte, İslamın ana gövdesini meydana getiren mer-
kezi kitleden ibarettir ve sünni kelam ve fikıh ekolleri bu 
ana gövdenin fikri dokusunu meydana getirmektedir. Sün-
ni olmayan çeşitli siyasi mezhepler ana gövdeden ayrılan 
dallar durumunda bulunmaktadır. Bunların bir bölümü 
ana gövde ile organik bağım kesmemiş ve İslami sınırlann 
dışına çıkıiıamışur. Bir bölümünün ilişkisi ise sadece görü-
nüşten ibaret kalmıştır. Bunlar İslami renge bürünmüş bi-
rer ayn din özelliği taşıyan, fakat İslama rakip bir ideoloji 
olarak çıkma gücünü gösteremiyen yabancı akidelerin 
mezhepleşmiş görüntüleridir. - ' ; 
• . Ehl-i Sünnet hareketini, İslamın doğal yatağı içindeki 

tarihi gelişiminin bir sonucu olarak kabul etmek yerinde 
olur. Bu hareketin görüşleri tarih boyunca İslamm ölçülü 
ve resmi yorumu olmuş, siyasal örgütlenmesini devletin 
şahsında gerçekleştirmiştir. İktidan elinde tutan bu merke-
zi güce karşı çıkan çeşitli gruplar ise, kendi eğilimleri doğ-
rultusunda İslami siyasi ve itikadi yönden yorumlayarak bi-
rer mezhep meydana getirmişler ve bu mezhepler çevre-
sinde örgütlenerek siyasi iktidara muhalif firkalar veya par-
tiler haline gelmişlerdir. Bu açıdan bakıhnca, siyasi mez-
hepler, resmi otoriteyi temsil eden merkezi güce karşı bi-
rer alternatif olma iddiası taşımaktalar, ancak İslamın dı-
şında bir ideolojiden söz etmemektedirler. . ; 

İslam toplumunun kendine özgü bir dinamizme sahip 
olduğu bir gerçektir. Bu dinamizmin asıl kaynağı İslami-
ycttir. İslamiyet, yarattığı inşam en iyi bilen Allah tarafin-
dan konulmuş esaslar üzerine kurulu en doğal ve insan ya-
pısına en uygun sosyal sistemi gerçekleştirir. İslamın, top-
lumun dinamik alanları ile ilgili konularda oldukça genel 
nass'lar getirmesi ve bu konularda akli yorumlara ve bilim-
sel çalışmalara geniş imkanlar tamması, İslami yönetime ve 
toplumsal yapıya önemli bir esneklik ve dinamizm sağla-
mış, İslam toplumunun sert ve kırılgan bir statik yapı ka-
zanmasını önlemiştir. İslamın bu iç dinamizmi, İslam top-
lumundaki sosyal ve siyasal hareketiiliğin başlıca kaynağı-
dır. 

İslam toplumundaki değişimin ve hareketliliğin bir 
başka kaynağı ise İslam devletinin smırlan içerisine giren 
yabancı toplum ve kültürlerin etkisidir. Çeşitli halklar 
müslüman olmakla birlikte, daha önce mensup olduklan 
eski inanç vc geleneklerin tortusu bilinçlerinin derinlikle-



rinden tamamen sökülüp anlamamıştır. Doğal olarak onla-
rın İslami anlama ve yorumlâmalarmda bu kalıntıların etki-
leri de işe karışıyordu. • , 

Kısaca, İslam toplumu içinde meydana gelen çeşitli 
gruplaşma ve firkalaşma olaylarımn temelinde iki ana dina-
mik yatmaktadır: Bunlardan birisi İslamın kendi esnekli-
ğinden doğan iç dinamikler, diğeri dış kültür ve akidelerin 
doğurduğu dış dinamikler. Dış dinamikler,' ya müslüman 
olan kişilerin bilinçaltında kalan İslamdan önceki inanç ve 
kültür kalıntıları ya da İslam toplumuyla temas halinde 
olan gayri müslim toplumların İslam toplum ve kültürü 
üzerindeki baskı veya sızmaları olarak iki sınıfa ayrılabilir. 

İslam mezheplerinin oluşumunda baş faktör, İslamın 
kendi iç dinamiği olmuştur. Diş dinamiklerden birinci sı-
mfa girenler dolayh yollardan ve irade dışı olarak işe kanş-
mış, ikinci sımfa giren etkiler ise, İslam toplumu üzerinde 
meydana getirdiği baskı sonunda iç gerilimleri artırmak 
suretiyle dış dinamiklere karşı içten dışa doğru tepki vc sa-
vunma motivasyonlanmn doğmasına yol açmıştır. 

İslam dişi mezheplere gelince; bunları tümüyle dış di-
namiklerin ürünleri olarak görmek gerekir. 

Kabaca temel dinamikleri belirtilen siyasi mezheplerin 
en önemlileri ve etkileri günümüzde de devam edenleri sı-
rasıyla açıklanmaya çalışılacaktır. 

Î5- İSİAM MEZHEPLERİ > ' ' " • • 

• ' î - H A R İ C İ L İ K / " • ' • ' 

" l . L Genel Düşünceler: ' 
Haricilerin büyük çoğunluğu çöl bedevilerinden mdy-

dana gelrniştir. Çölün basit ve tekdüze ortamı içinde; yok-
sul ve sade bir hayat süren'bu insanlann çoğu, tahsilsiz Ve 
bilgisizdi. İşbölümü ve hiyerarşinin bulunmadığı çölde, 
kuvvetli bir kabile'dayamşması ve eşidik ruhu içinde hür 
birer insan olarak büyüyüp yetişmişlerdi. Fıkıh bilmedikleri 
için Kur 'anî Kerim'in lafzına sımsıkı sanlıyoriar, kelimele-
rin zahiri ile amel ediyorlardı. Böylece, onların dünyasında 
İslam dar, sert ve kırılgan bir statik sistem şeklinde tezahür 
emiştir.(l). 

Hariciler aynı zamanda İslam firkalarınm en dindarı 
idi. İbadetlere düşkünlük, yalandan ve günahlardan sakın-
ma. Çoğu genç olmalanna rağmen yaşlı bir insan gibi dün-
yaya sırt çevirip yorgun düşecek derecede ibadete dalma 
onların belli başlı özelliklerini teşkil ediyor, davaları uğ-
runda ölmekten çekinmiyorlardı. Kuvvedi tâkvalan yanın-
da şiddetli bir taassub ve dar görüşlülüğe sahiptiler. Bu da 
onları harekederinde aşırılığa ve müsamahasızlığa götürü-
yor, kendi aralarında bile anlaşmazlığa düşerek kolayca 
gmplara ayrılıyorlar, bazen düşmanlarını bırakıp birbirleri-
ni kınyorlardı(2). • '• ' 

Haricilerin devlete başkaldırmalarının başlıca sebebi, 
nasslan dar ve lafzi anlamda yoinımlayıp, kendi anlayışları-
na ters düşeri görüşleri küfür ve şirk kabul etmeleridir. 
Toplum içindeki esnek uygulamalara ve İslamıri dinamik 
ruhuna uygun fikhi yorumlara, kısaca İslamın kendine öz-
gü realizmine uyum gösteremiyorlardı. Ancak, İslami nass-
ların yorurhu meselesi yanında, onları ihtilalci bir infilak 
unsuru haline getiren faktörlerden birisi de içinde bulun-
dukları psiko-sosyal şartlardır. (Bu şarriar önemli bir katali-
zatör rolü oynamıştır.) Çölün serbest ve basit hayatı için-
den büyük ordugahların disiplinli hiyerarşisi ve yerleşik şe-

hir hayatının karmaşık yapısı içine çekilen bu fikri kapasite-' 
si düşük, ufku dar insanlar, sosyal hayatın keskin döne-
meçleri karşısında uyumsuzluğun verdiği ruhsal bir ger-
ginlik ve huzursuzluk içine düştüler. Sonunda hûzursuz-
luklan padamaya dönüştü(3). 

Bütün olumsuzluğuna ve yahcılığına rağmen. Harici 
isyanlanmn temelinde yüksek bir ideal yatmaktadır; taviz-
siz bir Kur'an devletinin teşekkülünü sağlamak, zulüm ve 
fişka sapan yönetimleri devirmek. • 

Haricilerin İslam dünyasında ayakta tuttuğu bu keskin 
duyarlılık, belki de, uysal ve ılımlı sünni kütlenin, devletin 
Kur'an'dan uzaklaşması karşısında büsbütün vurduıriduy-
inazlığa düşmesini ve laikleşmesini önlemiştir. • 

• 1.2. Hariciliğin Tarihi Gelişimi: 
Haricilik, İslam dünyasında ortaya çıkan ilk İslam mez-

hebidir." Kökertij Hz. Osman'a karşı başlatılan isyam hare-
ketine ve halife Osman'm katli olayına kadar iner(4). 

Hariciliğin teşekkülünü hazırlıyacak olan ilk bedevi is-
yancılar, Hz. Osman'ın halifeliğini önceleri benimsiyorlar-
dı. Daha sonra Hz. Ebubekir ve Ömer'in yolunu izleme-
yip bazı bidadar ihdas ettiğini öne sürerek azlini vacip gör-
müşler ve ihtilal hareketine katılmışlardır(5). 

Bu olaya kanşân ve daha sonra Hariciliği temsil edecek 
olan kişiler Sıffin savaşında da Hz. Ali'nin safinda yer al-
mışlar, Muaviye taraftarlarının bir savaş hilesi olarak 
Kur'an sahifelerini mızraklann ucuna takıp Ali taraftarları-
nı Allah'ın hükmüne çağırmaları üzerine, Hz. Ali'yi savişı 
diirdurmaya mecbur etmişlerdi.' Hakem olayından sonra 
ise, "Hüküm antak Allah'a'aittir" slogamyla ayağa kalka-
rak tahkime rıza gösteren herkesi küfürle suçlamışlar ve 
Hz. Ali'yi düştüğü küfürden dolayı tövbeye davet etmiş-
lcrdi(6). = • • • • - " ' ; • • : -

Hakem olayından sonra Haricilik açıkça bir mezhep 
hüviyetine kavuşmuş. Hariciler kendilerinin dışındaki müs-
lümanlan küfürle suçlayarak İslam toplumu içinde kesin 
bir farklılaşma içine girmişlerdir. 
• t ' İ l k Harici firkasına Muhâkkime-i Ûla denmektedir. 
Bunlar," "iyiliği emredip, kötülüğü yasaklamak", prensibini 
esas alarak kendilerinin dışmdaki müslümanlara karşı cihad 
açmışlar, ilk hareketlerini dehşet verici bir terör olayı ile 
başlatrhışlardır: Yolda karşılaştıkları sahabeden bir zatın 
oğlunu sorgulayarak Hz. Osman, Hz. Ali ve hakem olayı 
hakkındaki görüşlerim istemişler, görüşleri Hz. Osman ve 
Ali lehinde olunca aa onu hânımımn yamnda boğazlamış-
lar, arkasından da hamile "olan hanımını, karmnı yarmak 
suretiyle öldürmüşlerdir. Bu olayı haber alan Hz. Ali onla-. 
n cezalandırmak üzere harekete geçmiş, Hz. Ali'nin tüm" 
ikna çabalanna ı'ağmeh hepsi birden olayı üsdenip pişman-
lık duymayan ve tutumlarında ısrar eden 4000 kadar Hari-
ci, Halifenin ordusu tarafindan öldürülmüştür. 'Nehre-
van'da meydâna gelen bü olaydan sağ kurtulabilen az sayı-
da harici kaçarak çeşitli yerlere dağılmıştır(7). 

Muhakkime-ı Ulâ'nın temel görüşleri Hz. Osman'ı, 
Hz. Ali'yi, Cemel olayına katılanlan ve Hakem olayma rıza 
gösterenleri küfürle suçlamaktır(8). Onlara göre küfürle 
suçladıkları kişiler, Allah'tan başkasımn hükmüne tabi ol-
muşlar ve fasık olmuşlardır; halbuki Allah'tan başka hiç 
kimse hüküm veremez ve O'ndan başkasımn hükmüne 
uyulaıriaz. -" • '" ' " . ' ' ' ' " -ı-

Nehrevah olayından (rri. 658) sOnra dağılan hariciler 
çevrelerine yeni insanlar toplıyarak tekrar Hz. Ali'ye baş-



kaldırmışlar, fakat yenilerek çoğu öldüriilmüşlerdir. 
660 yılmda Mekke'de toplanan bir grup Harici, yeryü-

zünden fesadın kaldırılması ve Nehrevanda öldürülen ar-
kadaşlanmn intikamının alınması için Hz. Ali, Muaviye ye 
Amr ibnül As'ı öldürme kararı aldılar. Kararlarını uygula-
yarak Hz. Ali'yi öldürdüler, diğerlerini öldürmeyi başara-
madılar. . ; 

Hz.. Ali'nin ölümünden sonra Hariciler, zulüm yöneti-
mi kabul ettikleri Emevi yönetimine karşı yeniden isyan 
hareketlerini başlattılar. Buna karşılık Emevi yönetimi on-
lan şiddetle izliyor, onlara eğilimli kabileleri sürekli baskı 
altında tutuyordu. 683 yılında, Emevi valisi ibn Ziyad'ın 
baskısına dayanamıyan Hariciler, Irak'tan ayrılarak Emevi 
yönetimine karşı hareket etme konusunda anlaştılar. An-
cak bir süre sonra Abdullah bin Ziyad'ın baskısına dayana-
mayan Hariciler, Iraktan aynlarak Emevi yönetimine karşı 
Mekke'de başkaldıran Abdullah bin Zübeyr'in yanına git-
tiler ve birlikte hareket etme konusunda anlaştılar. Ancak 
bir süre sonra Abdullah bin Zübeyr'in kendi görüşlerinde 
olmadığım anlayarak ondan ayrıldılar. Kendi aralarında da 
iki ana gruba bölünerek bit bölümü Irak'a, diğer bölümü 
Arap Yarımadasına gitti(9). Irak'a giden Hariciler Nafı bin 
Ezrak'ın çevresinde toplanarak mevcut yönerime başkal-
dırma kararı aldılar. îbn Ezrak, ortaya atnğı fikirleriyle Ha-
ricileri daha aşırı bir noktaya getirdi. Ona göre kendilerine 
muhalif tüm müslümanlar müşrik olduğu gibi, savaşa ka-
tılmak istemiyen Hariciler de müşriktirler. Muhaliflerin 
oturduğu yerler dar-ı küfi- olup, oradan hicret etmek va-
ciptir. Hicret etmeyenler ise kafirdir. Muhaliflerin kadınla-
rım ve çocuklarım öldürmek mubah, ancak Yahudi ve Hı-
ristiyan gibi kitap ehli gayri müslimleri öldürmek haram-
dır. Muhaliflerin kızları ile evlenilmez, kestikleri yenmez, 
mirasları helal olmaz. Büyük günah işleyenler, Hz. Os-
man, Hz. Ali ve onlara taraftar olanlar kafirdirler. Böylece 
ibn Ezrak Muhakkime-i Ûlâ'dan da ileri giderek, ilk Hari-
cilerin kafir dediği muhaliflere müşrik diyordu (10). 

Haricilerin bir kısmı ibn Ezrak'ın görüşlerini kabul et-
ti, bir bölümü karşı çıktı. Karşı çıkanlardan Necdc b. Amir 
Arap Yarımadasına giderek oradaki Hariciler tarafindan li-
derliğe seçildi. Necde'ye göre de muhalifler müşrikrir, 
malları ve canları helaldir. Hicret etmeyip dar-ı küfür'de 
pturanlar ise münafıktır. Büyük ve küçük günahları işle-, 
mekte ısrar edenler de müşriktir. Ancak zina ve içki gibi 
büyük günahları işleyip de ısrar etmeyen ve kendi görüşle-
rinde olan bir insan müslümandır(l 1). 

İbn Ezrak'ın .daverini reddeden Harici lid.cricrindcn 
ibn Saffar ve İbn İbad daha ılımlı görüşlere sahiptiler. İbn 
SaflFar muhaliflerini tekfir etmekle birlikte kadın ve çocuk-
lann katlini caiz görmez. Sadece had cezası gerektirmeyen 
günahlan işleyenleri tekfir eder, had ceza.sı gerekriren gü-
nahlar ise küfür sebebi değildir. Küfürle şirki birbirinden 
ayırır. Kendileri ile birlikte savaşa katılmayan taraftarlarını 
mümin sayar(12). 

İbn İbad'a göre ise, muhalifler müşrik olmayıp kafir-
dirler. Ancak bunlar Rububiyeti inkar suretiyle değil, ni-
meti inkar suretiyle küfre girmişlerdir; yani gerçek anlam-
da değil, mecazi anlamda kafirdirier. Onun için oturdukla-
rı yerler dar-ı tevhid'dir. Sadece ordugahları dar-ı bağy'dir. 
Muhalifleri davette bulunmadan öldürmek caiz olamaz, 
ganimet dışındaki mallan ise haramdır. Büyük günah işle-
yip de tövbe etmeyen dinden çıkar ve ebediyen cehennem-

dekalır(I3). . .. • , 
Bu bölünme sonucunda Haricilerin Ezarika, Necedat, 

Sufriyye ve İbadiyye ismini taşıyan ana Arkaları doğmuş, 
bunlar da birçok alt firkaya bölünerek 20 kadar Harici Ar-
kayı doğurmuşlardır. 

Bu Arkalar tüm Emevi dönemi boyunca durmadan 
başkaldırarak silahlı hareketlere girişmişler ve Emevi yöne-
timlerini çok uğraştırmışlardır. Abbasiler döneminde ise 
zayıflayıp güçsüzleşnlişlerdir. İçlerinde eh güçlüsü ve aktifi 
Ezarika firkası olup, Irak ve İran'da büyük isyanlar çıkar-
mıştır. İnatla savaşmalarına rağmen Haricileri başarısızbğa 
götüren en önemli etken, kendi aralarındaki bölünmeler 
ve çatışmalar oldu. 
. İbadiyye firkası ehli sünnete en yakın ve en ılımlı Hari-

ci firkası olup, günümüze kadar yaşayabilmiştir. Mensupla-
rı halen. Umman, Zenzibar, d o ^ ve kuzey Aftikada yaşa-
maktadır. 

, İbadiler Haricilerin genel eğilimine uygun olarak 
Kur'an-ı Kerim'in lafeına sımsıkı sarılıp onun ilk günlerde-
ki anlaşılma şekline ters düşen bütün tefsir ve yorumlan 
reddederler. . , . . j 

1.3. Haricilerin Temel Görüşleri: . . 
Harici fırkaların birleştiÎderi temel görüşler kısaca şun-

lardır. . 
a. İmamın serbest bir seçimle tayini gerekir. Ne sünni-

lerin öne sürdüğü gibi Kureyş'ten olması ne de Şiilerin id-
dia ettiği gibi nass ve tayinle tesbiti kabul edilebilir. Şarria-
rı taşıdığı sürece "başı kuru üzüm tanesi gibi bir köle" de 
imam olma hakkına sahiptir. İmam, adil olmak ye tavizsiz 
bir şekilde şerian ayakta tutmak zorundadır. Aksi halde 
imama başkaldırmak, azletmek veya katletmek vacip olur. 
Necedat firkasına göre gerek duyulmazsa i m ^ bulunma-
ması caizdir(14). , 

b. Amel imanın parçasıdır, günah işleyen kafir olur. 
Hariciliğin, Vehhabilik ve günümüzün bazı radikal ha-

reketleri üzerinde etkileri görülmektedir. . , 

2- ŞİİLİK . ' 

. 2.1. Genel Düşünceler 
Şiilik, İslam toplumu içinde doğan en büyük siyasi Ar-

kadır. Uzun bir tarih süreci içinde teşekkülünü tamamla-
yan Ş i i l i ğ i n doğuşu ve gelişiminde görülen bulanıklık ve 
belirsizlik, bu mezhebin tarihini incelernede önemli güç-
lükler döğurmaktadır(15). Bunun yarımda, Şiilik genel is-
mi altında toplanan mezheplerin çokluğu ve çeşitliliği, bu' 
mezhepler arasındaki derin parçalanmalar ve kopmalar, 
birbirleriyle ilişkilerinin çoğu zaman karanhkta kalması, 
konuya bir başka güçlük geririyor. Bu güçlükler ve bula-
nıklıklar, İslamın sımrlan içinde yer alan gerçek Şiilikle, bu 
sınırlann dışına çıkan ve Şiilik ismi altında gizlenen aşın 
(gulat) firkaların birbirine karıştırılmasına da neden olmak-
tadır. Özellikle Emevi dönemi Şiiliğini örten yoğun sis 
perdesi, altta gelişen fikri ve fiziki oluşumun açık bir şekil-
de ta.svirini mümkün kılmaz. Abbasi dönemi Şiiliğinin ilk 
iki a.snna ait araştırmalar ise yetersiz bulunmaktadır(16). 
Şiiliğin tarihini örten sis perdesinin en önemli nedenlerin-
den biri de takiyye prensibine önem vermeleri ve çalışma-
larının çoğunu yeraltında yapmalarıdır. 

Bizce yanlış ve haksız değerlendirmeleri bir ölçüde or-



tadan kaldırmak için yapılacak en önemli iş, İslamın sınır-
l a . dışına çıkan aşırı .Arkaları Şiiliğin dc dışında tutmaktır. 
Çünkü, İslam çizgisinin'dışına çıkan, zümrelerin ifîz. Ali ve 
Ehl-i Beyt sevgisinden bahsetmesi hem samimiyetsizlik, 
hem de tutarsızlık olur. Bu tür firkaların temsilcileri,' dev-
şirme (syncretic) akidelerden teşekkül etmiş batıl dinlerin 
mensuplandırlar. Bağlı olduldan bu inanç kanşımlanm İs-
lami bir renge boyayarak gerçek kimliklerini gizlemişler, 
ihtilalci ve bozguncu yeraltı faaliyetleri ile İslam toplumu-
nun kültürel ve siyasi dokusunu parçalamaya, yani İslami 
çökertmeye çalışmışlar, genellikle de yeterli İslami bilgiye 
sahip olmayan, ve sahip olduklan eski inançlan, hurafe ve 
batıl itikadlan henüz bilinçlerinden söküp atamamış, İslam 
inancı bilinçlerinin derinliklerine inmemiş bazı cahil halk 
gruplarım arkalarından sürüklemişlerdir. Bunlan İslam dışı 
firkalar veya aşırılar ismi altında toplamak en doğru yol 
olacaktır. Bu nedenle biz, Şiilik ismi altında yalmzca müs-
lüman firkalan ele alacağız. 

2.2. Şiiliğin Tarihi Gelişimi: . 
Şiiliğin İslam tpplumu içinde farklılaşmış ve akidesi te-

şekkül etmiş bir mezhep olarak ortaya çıkması uzun bir ev-
rim sonucu meydana gelmişse de mezhebi doğuran şartla-
rm ve ortamm hazırlanması İslam tarihinin erken dönem-
lerinde olmuştur. Halife Hz. Osman.zamanında ortaya çı-
kan Ali taraftan eğilimler, Hz. Ali'nin hilafete daha layık, 
daha efdal bir kişi. olduğu doğrultusundaki duygu ve dü-
şüncelerden ibaretti. Hz. Osman'ın son dönemlerinde bu 
duygu ve düşünceler kızguiJık ve^gerilime dönüşmeye baş-
ladı, Hz. Osman'ın, halife olduktan sonra Emevüerin yar-
dımına başvurması, memurlarından çoğunun ve sırlarını 
emanet ettiği kati.binin hep bu aileden olması, Hz. Ali ve 
taraftarlarımn uşançlannı artırdı. Sır katibi Mervan b. Ha-
kem ve taraftarları, kabile taassubunu ve ırkçılık duygusu-
nu diriltmek suretiyle daha önce İslamm bina ettiği ve Hz. 
Ebubekir'le Hz. Ömer'in ayakta tuttuğu esaslan yıktılar. 

• Bunlann bu hareketleri kalblerde saklı Olan cahiliyye ça-
ğmdan kalma Haşimi-Emevi düşmanlığını canlandır-

Hz. Osman'ın.katli ile gerginlikler silahL çauşmaya dö-
.nüştü. Abdullah ibn Sebe'nin, mevcut kaynaklann tarnamı 
jtaraiŞndân doğrulanmayan karanlık kişiliği bir gerçek ise, 
bu nazik ortamdan yararlanarak İslam toplumunu tahrip 
etmek isteyen aşırılar da işin içine girmişlerdjr. 

Hz.'Osman'ın yumuşak tabiatından faydalanarak onu 
istismar eden ve feci sonunu,hazırlıyan Emevi ailesi ile Hz. 
Ali ve taraftarlan arasında çkan silahlı çanşmalar halife Os-
man'a karşı başlaülan ihtilali bir iç savaşa dönüştürdü. Hz. 
Osman'm korkunç bir şekilde katledilmesine duygusal bir 
tepki gösteren ve olayın önlenememesi ile katillerin ceza-
landırılamaması konusunda .Hz, Ali'nin sorumluluğu ol-
duğuna inanan bazı gruplar da Hz. Ali'nin karşısına geçin-
ce savaşın boyudan genişledi. Ancak, cin fikirli bir politika 
adamı olan Muaviye'nin, daha sonraki Makyavelvar| davra-
nışlm ve dört halife döneminin örnek İslam devletini bir 
aile monarşisi haline getirrne gayretleri takva sahibi müslü-
niıanlan. Muaviye,'ye karşı soğut^.^.;-,,. . . ı..,ı 
,, Bu dönemde, daha belirgin hale gelen Ali tarafirarları 
bir firka özelliği taşımamakta, sadece Hz.. Ali'nin Muaviye 
karşısında daha efdal bir Idşiliğe sahip olduğu noktasında 
birleşmektedir. Mufaddı.la ds denen bu kidenin, daha son-

ra Sünni ismi alacak olan ana kidenin akidesinden ferklı bir 
akideye sahip olmadığım görüyoruz. ^ 

, 679, yılında Muayiye'nin ölümünden sonra, şağUğmda 
veliaht tayin ettiği oğlu Yezid halife öldu. Yezid, takva sa-
hibi müsjümanlarm benimseyemeyeceği bir kişiliğe sahipti, 
içki içip eğlenmeyi seviyordu. Bununla birlikte müslüman 
çoğunluk sessiz ve.hareketsiz kalmayı yeğledi. ' 
, Muaviye hayatta iken.çekinip başkaldırmayan Ali taraf-, 
tarlan ise Hz. Hüseyni Kufe'ye davet ederek onun liderliği 
etrafinda toplanmak istediklerini bildirdiler. Bu daveti ka-
bul eden Hz. Hüseyn, "Allah'ın Kitab'ı ile amel.^eden, 
adaleti ayakta tutan ve Hak dinin yolunda giden bir ön-
derliği kurmak" üzere Kufe'ye hareket etti (20). Ancak, 
Emevi yönetiminden korkan Iraklılar, Hz. Hüseyn Irak'a 
geldiğinde onu yalmz bıraktılar, ailesi ve yakmları ile bir-
likte Emevi yönetimi tarafindan kadedilmesine seyirci kal-
dılar. 680 yılında Hz. Hüseyn'in şehadeti ile sonuçlanan 
Kerbela olayı, Şiiliğin gelişiminde bir dönüm noktası ol-
muş, bu olay, Şii hareketlerin temel motivasyon kaynağı 
olarak hafizalarda daima canlılığım, korumuştur. 

Hz. Hüseyn'in şehadetinden dört yıl sonra, onu yalmz 
bırakan Iraklılar pişmanlığa düşerek tövbe etmek ve Hü-
seyn'in kamnı istemek üzere ayaklandılar, fakat Emevi 
kuvvetlerine yenilerek öldürüldüler. Tevvabin hareketi ola-
rak tarihe geçen bu olay, ilk Şii eğilimli ayaklanmadır. 

685 yılında. Muhtar es-Sakafi Hz. Hüseyn'in kamm is-
temek için harekete geçti ve Hz. Ali'nin oğlu Muhammed 
Hanefiyye'ye, kirUisini desteklemesi için haber gönderdi. 
Muhammed Hanefiyye açık bir destek vermediyşe de, 
Muhtar'a karşı olmadığım belirtmek suretiyle onu zımnen 
desteklemiş oldu. Bundan sonra Muhtar,Muhammed Ha-
nefiyyeyi İmam ve Mehdi ilan ederek ayaklanmayı başlat-
mışnr (21).. . - , . . 

Şiilerin çoğunluğunu çevresinde toplayan Muhtar, 
Emevilerin Iraktaki kuvvetlerini bozguna uğratarak, başta 
Irak valisi Ubeydullah bin Ziyad olmak üzere Hz. Hü-
seyn'in öldürülmesine karışanların çoğunu katletti. Ancak, 
bir süre sonra Iraklılanri kendisinden desteklerini çekmesi " 
vc çevresindeki insanlardan bir kısmımn onu terketmesi 
üzerine 688 yılmda Emevi ordularma yenilerek öldürüldü. 

Muhtar hareketi, ^Şiiliğin gelişiminde önemli bir mer-
hale olmuş, yavaş yavaş şia aWdesinin ana kavramlaıı teşek-
kül etmeye,,başlamıştır.'îlk olarak Muhammed Hanefiyye 
için imam ye mehdi unvanları birlikte kullamirnışür. Muh-
tar'ın ortaya atnğı kavramlardan biri de "beda" kavramıdır 

,, Muhtar'ın çevresinde toplanan .Şiiler tam bir akide.bir-
liğine sahip değildi, aşırılar da aralarına kanşmış bulunu-
yordu (23). Aşın unsurlann Muhtar'ın akidesini bozduğu 
ve sonunda onun peygamberlik iddiasına kallaşağı yolun-
da rivayetler bulunmaktadır. Fakat, bazı mezhep tarihçile-
rinin öne sürdüğü bu iddialar, KamiJ gibi ğüveı^ir tarih 
kaynaklarında açık bir şekilde yer almamakta ve kesinlikten 
uzak bulunmaktadır. . . . . .. 

Muhtar'ın ölümünden sonra ona bağlı olan şüler yavaş 
yavaş bir firka hüviyetine bürünmüşler ve bu firkaya Keysa-
niyyeveya Muhtariyye denilmiştir. Keysaniyye, Zeydiyye-
nin .ortaya çıkışına kadar Şiilerin çoğunluğvmu bünyesinde 
toplamak suretiyle bir çok kola aynlarak varlığım sürdür-
müş, daha sonra Zeydiyye ve İmamiyye arasında eriyerek 
kaybolmuştur. \ • .,. , • . . i - ' 



2.2.1. Zeydilik - ' 
Muhtar isyanının kanlı bir şekilde bastırılmasından 

sonra uzunca bir süre, su yüzüne çıkan bir Şii hareketi gö-
rülmüyor. Bu dönemde Şiiler bir ayaklanma hareketine gi-
rişmediler. ' : - • 

Nihayet 738 yılında, Hz. Hüseyin'in torunu Zeyd bin 
Ali ortaya çıktı. Zeyd, Emevi hâlifesi Hişam'm kuşkularmı 
üzerinde topladığı için sürekli izleniyor, baskı altmda tutu-
luyor ve çeşitli yerlerde mecburi ikamete'tabi tutuluyordu. 
Sonunda Kufe'ye giderek izini kaybettirdi, orada gizlice 
taraftarlarının biatim almaya başladı. Zeyd, biatim aldığı 
kişileri, "Allah'ın kitabına. Peygamberin sünnetine, zalim-
lerle cihada, zayıfları müdafaya, mahrumlarâ yardım etme-
ye, zulmü ortadan kaldırarak Ehl-i Beyt'e yardıma" davet 
ediyordu(24). Daveti sonucunda 40 bin biat aldı. Ancak 
çevresine toplanan Şiilerin bir bölümü onun halife Ebube-
kir ve Ömer hakkıhda iyi sözler söylemesi üzerine biatları-
nı bozup ayrıldılar. Kendi imamlarımn Muhammed Bakır 
olduğunu, ¿ öldüğü için onun yerine imametin oğlu Cafer 
Sadık'a geçtiğini açıkladılar. Sahabeden bazıları için kötü 
sözler söylemeleri ve Zeyd'den uzaklaşmaları nedeniyle 
Zeyd tarafindan onlara Rafiziler ismi verilmiştir. Bu gruba 
sâbee (sövenler) de denmektedir. Zeyd bin Ali taraftarları-
na ise Zeydiyye denmiştir. ' 

Zeyd b. Ali'nin faailyetlerini kısa zamanda haber alan 
Irak valisi Yusuf b. Ömer, gönderdiği askeri kuvvetlerle 
Zeyd'i apansız yakaladı, toparlanmaya firsat bulamayan 
İmam Zeyd çevresindeki küçük bir grup taraftan ile biriik-
te' çarpışmada öldürüldü. Ona biat eden Kufeliler ise kor-
kuya kapıldıklarından, Zeyd b. Ali'nin öldürülmesine se-
yirci kaldılar. 

İsyan hazırhkları esnasında, İmam Ebu Hanife'nin de 
İmam Zeyd'i gizlice desteklemesi, bu dönemde takva sahi-
bi müslümanlarm tavnm yansıtması bakımından ilginç bir 
olay olarak zikre değer. 

İmam Zeyd'in şehaderi İle sonuçlanan olaydan sağ ola-
rak kurtulmayı başaran Zeyd'in oğlu Yahya, Horasan'a 
kaçmış, ancak, 743'te Horasan valisi Nasr'ın gönderdiği 
küvvetiere karşı az sayıda taraftarı ile savaşırken öldürül-
müştür.(25) ^ " • 
' Bü yenilgilerden hiç birisi Zeydileri silahlı ayaklanma-
lardan vaz geçirmedi. Onlar İmamiyye Şiilerinin aksine, ol-
dukça aktif bir siyasi güç olarak variıklarım sürdürmüşler-
dir. - • 

Sonunda biri Taberistand'a, diğeri Yemen'de olmak 
üzere iki Zeydi devlet kuruldu. Bu devlerier, Abbasi devle-
tinin iki uzak ucunda'olduldan için bulundukları bölgeler-
de zayıf durumda olan Abbasi yönetimine karşı koyarak 
yaşamaj/i başardılar. Taberistan Zeydi devleti 864 yılında 
Hasan b. Zeyd tarafindan kurulmuş ve l I 2 0 yıhna kadar 
varlığım sürdürmüştür. Yemen Zeydi devleti ise Kasım el-
Rassi'nin torunu Yahya el-Hadi tarafindan 860 yılında ku-
rulmuş ve 1969 yılına kadar yaşamışnr. Halen Yemen'in 
yüksek kesimlerinde yaşayan Zeydiler, toplam nüfusun % 
40'ım meydana getirmektedirler. • ' 

Zeydiler, mezhep tarihçileri tarafindan Carudiyye, Sü-
leymani^e ve Butriyye olmak üzere üç ana kola ayrılıyor. 
Bunlardan en ıhmlısı Butriyye olup, günümüzde Yemende 
yaşıyan Zeydiler Butriyye koluna mensupturiai". •''' •' 

Zeydiyye, Sünni müslümanlara en yakın Şii firkadır. 

Zeyd b. Ali, Mutezile liderlerinden Vasıl b. Ata'dan ders 
aldığı için 2^ydilerin itikadi görüşleri büyük ölçüde Mute-
zile etkisi altında teşekkül etmiştir. Fıkıh konusunda Ha-
nefi ekolünü benimsemişlerdir. 

Zeydiyye'nin ortak görüşleri şöyle özetienebilir:(26) 
a. Hz.'Ali'nin biat ettiği halifeler meşrudur. Hz. Ali 

ümmetin en efdali olmakla birlikte, efdaliyeti daha az olan 
kişilerin imameti de caizdir. • ' 

b. İmamların masumiyeti yoktur, imamet veraset yo-
luyla intikal etmez. İmam, vasıflanyla ilim, takva ve şecaat 
sahibi bir zat olmalıdır. İmanün ilmi kisbidir, tevarüs yo-
luyla gelmez. 

c. İmamet şura işidir,' seçimle olur. (Hal ve akd ehli ta-
rafindan kim seçilirse imam o olur. İmamın gizli olarak 
belirienmesi de caizdir. Hz. Peygamber hiç kimseyi isim ve 
vasıflarıyla, kendisinden sonra imam olması için vasiyet et-
memiştir. Carudiye Hz. Ali'nin, Hz. Peygamber tarafin-
dan açık hükümle değil de, vasfedilmek suretiyle tayin 
edildiğine inamr. Onlar, sahabenin Hz. Ali'ye biat etme-
dikleri için küfi-e düştüğünü de iddia ederler. 

Zeydiyyeye göre iki ayrı ülkede bulunacak iki imama 
biat caizdir, ancak, aym ülkede iki imam olamaz. Onlara 
göre hiç imam bulunmaması da caizdir. 

d. Büyük günah işleyen kimse tövbe etmedikçe cehen-
nemde ebediyyen kalır. Bu konuda Zeydiyye, Mutezile ve 
Hariciler gibi düşünmektedir. 

e. İmam için gerekli vasıflar bütünüyle mevcut değilse, 
imam, tam imam kabul edilmez; bu durumda sadece ilmi 
ve cihad imamı mevcuttur. '' ' 

f. Zeydi imam'veya lider, şecaat sahibi olmalı, hakkı. 
olan yönetimi kılıç zoruyla ele geçirmeli, bu konuda aciz 
olmamalıdır. Bu bakımdan Zeydiliğin tarihinde, zulüm 
yönetimi kabul edilen Emevi ve Abbasi yönetimlerine karşı 
sürekli olarak silahlı ayaklanmalar görülür. 

g. Tasavvuf ve tarikatlarm İslamda yeri yokmr. Bu yüz-
den Zeydi devlette tarikatlar yasak edilmiştir. 

2.2.2. İmamiyye (İsnaaşeriyye): 
İmamiyye, Beşinci İmam Muhammed Bakır'a kadar 

ayn bir firka olarak sahnede görünmemektedir. Muham-
med Bakır'ın temkinli davramşma karşlhk; kardeşi Zeyd si-
lahlı ayaklanma konusunda ısrarlı bulunuyordu. Daha son-
ra Muhammed Bakır vefat etmiş ve Şiiler İmam Zieyd'in 
çevresinde toplanarak ayaklanmaya hazırlanmışlardır. Fa-
kat İmam 2^yd'in bir kısım sahabiyi lanetleme fikrini tas-
vip etmemesi üzerine Şiilerin bir bölümü onu terkederek 
Muhammed Bakır'ın oğlu Cafer Sadık'ı imam kabul et-
mişler, onun etrafinda toplanmışlardır. Rafizi ismi verilen 
bu grubun ortaya çıkışı ile İmamiyye firkasımn ilk oluşu-
mu başlar (739). ' \ . ' . . 

İmam Cafer Sadık, ilim ve takvası ile şöhret yapihış bir 
zat olup, kendisine uyanlara Caferiler denmiştir. ' . ^ 

Cafer Sadık'tan sonra gelen İmamiyye imamları da ih-
tilalci anlayışlardan uzak, temkinli ve ılımh insanlardır. Bu 
nedenle, mevcut yönetimleirn şiddedi takip ve baskısına 

'maruz kalmamışlar, hatta Sekizinci imam Ali Rıza, halife 
Memun tarafindan veliahd İlan edilmiştir. İmamlar ise ta-
kiyye esasına uygun olarak halifeyi kabul eder görünmüş-
ler, aktif bir politik muhalefet ortaya koymamışlardur. an-
cak, Abbasi halifelerinin onlara karşı kuşkulan da tamamen 
ortadan kalkmamıştır.' Bu yüzden Onuncu İmam Ali Naki 



tadan kaldırmak için yapılacak en önemli iş, İslamın sınır-
ları dışına çıkan aşırı firkalan Şiiliğin de dışmda tutmaktır. 
Çünkü, İslam çizgisinin dışına çıkan zümrelerin Hz. Ali. ve 
Ehl-i Beyt sevgisinden bahsetmesi hem samimiyetsizlik, 

; hem de tutarsızlık olur.. Bu tür firkaların temsilcileri, dev-
şirme (syncretic) akidelerden teşekkül etmiş batıl dinlerin 
mensuplarıdırlar. Bağlı olduklan bu inanç kanşımlanm İs-
lami bir renge boyayarak gerçek kimliklerini gizlemişler, 
ihtilalci ve bozguncu yeraltı faaliyetleri ile İslam toplumu^ 
nun kültürel ve siyasi dokusunu parçalamaya, yani İslami 
çökertmeye çalışmışlar, genellikle de yeterli İslami bilgiye 
sahip olmayan, ve sahip olduklan eski inançlan, hurafe ve 
batıl itikadlan henüz bilinçlerinden söküp atamamış, İslam 
inancı bilinçlerinin derinliklerine inmemiş bazı cahil halk 
gruplarım arkalarından sürüklemişlerdir. Bunlan İslam dışı 
firkalar veya aşırılar ismi altında toplamak en doğru yol 
olacaktır. Bu nedenle biz, Şiilik ismi altında yalmzca müs-
lüman firkalan ele alacağız. .. 

2.2. Şiiliğin Tarihi Gelişimi: 
Şiiliğin İslam toplumu içinde farklılaşmış ve akidesi te-

şekkül etmiş bir mezhep olarak ortaya çıkması uzun bir ev-
rim sonucu meydana gelmişse de mezhebi doğuran şarda-
nn ve ortamın hazırlanması İslam tarihinin erken dönem-
lerinde olmuştur. Halife Hz. Osman zamanında ortaya çı-
kan Ali tarafiran eğilimler, Hz. Ali'nin hilafete daha la'yık, 
daha efdal bir.kişi olduğu doğrultusundaki duygu vc dü-
şüncelerden ibaretti. Hz. Osman'ın son dönemlerinde bu 
duygu ve düşünceler kızgınlık ve gerilime dönüşmeye baş-

• ladı. Hz. Osman'ın, halife olduktan sonra Eınevilerin yar-
dımına başvurması, memurlarından çoğunun ve sırlarını 
emanet ettiği katibinin hep bu aileden olması, Hz. Ali ve 
tarafi:arlaı:ımn usançlânm artırdı. Sır katibi Mervan b. Ha-
kem ve taraftarları, kabile taassubunu ve ırkçılık duygusu-
nu diriltmek suretiyle daha önce jslamm bina ettiği ve Hz. 
Ebubekir'le Hz. Ömer'in ayakta tuttuğu esaslan yıktılar. 
Bunlarm bu hareketleri kalblerde saklı olan cahiliyye çâ-
ğmdan kalma Haşimi-Emevi düşmanlığım canlandır-
dı(17). , ^ ' 

Hz. Osman'ın katli ile gerginlikler silahlı çauşmaya dö-
nüştü. Abdullah ibn Sebe'nin, mevcut kaynaklann tamamı' 
tarafindan doğrulanmayan karanlık kişiliği bir gerçek ise, 
bu nazik ortamdan yararlanarak İslam toplumunu tahrip 
etmek isteyen aşırıkr da işin içine girrnişlerdir. 

Hz. Osman'ın yumuşak tabiatından faydalanarak onu 
istisrnareden ve feci sonunu, hazırlıyan Emevi ailesi ile Hz. 
Ali ve tarafiıarlan arasında çıkan silahh çatışmalar halife Os-
man'a karşı başlatılan ihtilali bir iç savaşa dönüştürdü. Hz. 
Osman'ın korkunç bir şekilde katledilmesine duygusal bir 
tepki gösteren ve olayın önlenemeinesi ile katillerin ceza-
landırılamaması konusunda Hz. Ali'nin sorumluluğu ol-
duğuna inanan bazı gruplar da Hz. Ali'nin karşısına geçin-
ce savaşın boyudan genişledi. Ancak, cin fikirli bir politika 
adamı, olan Muaviye'nin daha sonraki Makyavelvari davra-
nışları ve dört halife döneminin örnek İslam devletini bir 
aile monarşisi haline getirme gayrederi takva sahibi müslü-
manlan Muaviye'ye karşı soğuttu. . » 

Bu dönemde daha belirgin hale gelen Ali tarafi:arları 
bir firka özelliği taşımamakta, sadece Hz. Ali'nin,Muaviye 
karşısında daha efdal bir kişiliğe sahip olduğu noktasında 
birleşmektedir. .Mufaddıla da denen bu kitlenin, daha son-

ra Sünni ismi alacak olan ana kitlenin akidesinden farklı bir 
akideye sahip olmadığını görüyoruz. . , . 

679 yılında Muaviye'nin ölümünden sonra, sağhğmda 
veliaht tayin ettiği oğlu Yezid halife oldu. Yezid, takva sa-, 
hibi müslümanlann benimseyemeyeceği bir kişiliğe sahipti,^ 
içki içip eğlenmeyi seviyordu. Bununla birlikte müslüman 
çoğunluk sessiz ve hareketsiz kalmayı yeğledi. • ' . 

. Muaviye hayatta iken çekinip,başkaldırmayan Ali taraf-
tarları ise Hz. Hüseyni Kufe'ye davet ederek onun liderliği 
etrafinda toplanmak istediklerini bildirdiler. Bu daveti ka-
bul eden Hz. Hüseyn, "Allah'ın Kitab'ı ile amel eden, 
adaleti ayakta tutan ve Hak dinin yolunda giden bir ön-
deriiği kurmak" üzere Kufe'ye hareket etti (20). Ancak, 
Emevi yönetiminden korkan Iraklılar, Hz. Hüseyn Irak'a 
geldiğinde onu yalmz bıraktılar, ailesi ve yalanları ile bir-
likte Emevi yönetimi tarafindan kadedilmesine seyirci kal-
dılar. 680 yılında Hz. Hüseyn'in şehadeti ile sonuçlanan 
Kerbela olayı, Şiiliğin gelişiminde bir dönüm noktası ol-
muş, bu olay, Şii hareketlerin temel motivasyon kaynağı 
olarak hafizalarda daima canlıhğım korumuştur.. 

Hz. Hüseyn'in şehadetinden dört yıl sonra, onu yalmz 
bırakan Iraklılar pişmanlığa düşerek tövbe etmek ve Hü-
seyn'in kamnı istemek üzere ayaklandılar, fakat Emevi 
kuvvetlerine yenilerek öldiirüldüler. Tevvabin hareketi ola-
rak tarihe geçen bu olay, ilk Şii eğilimli ayaklanmadır. 

685 yılında. Muhtar es-Sakafi Hz. Hüseyn'in kanım is-
temek için harekete geçti ye Hz. Ali'nin oğlu .Muhammed 
Hanefiyye'ye, kipiiisim desteklemesi için haber gönderdi. 
Muhammed Hanefiyye açık bir destek vermediyşe de, 
Muhtar'a karşı olmadığım belirtmek suretiyle onu zımnen 
desteklemiş oldu. Bundan sonra Muhtar,Muharrimed Ha-

. nefiyyeyi İmam ve Mehdi ilan ederek ayaklanmayı başlat-
mıştır (21). ^ ... 

, Şiilerin çoğunluğunu çevresinde toplayan Muhtar, 
Emevilerin Iraktaki kuvvetlerini bozguna uğratarak, başta 
Irak valisi Ubeydullah bin Ziyad olmak üzere Hz. Hü-
seyn'in öldürülmesine karışanların çoğunu katletti. Ancak, 
bir süre sonra Iraklıların kendisinden desteklerini çekmesi 
ve çevresindeki insanlardan bir kısmımn onu terketmesi 
üzerine 688 yılmda Emevi ordularma yenilerek öldürüldü. 

. Muhtar hareketi, Şiiliğin gelişiminde önemli bir mer-
hale olmuş, yavaş yavaş şia akidesinin ana kav ru lan teşek-
kül etmeye başlamıştır. İlk olarak Muhammed Hanefiyye 
için imam ve mehdi unvanları birlikte kullanılımşür. Muh-
tar'ın ortaya attığı kavramlardan biri de "beda" kavramıdır 
(22). .. . .. . . , , ,, ; 

Muhtar'ın çevresinde toplanan Şüler tam bir akide bir-
liğine sahip değildi, aşırılar da aralarına karışmış bulmu-
yordu (23). Aşın unsurlann Muhtar'ın akidesini bozduğu 
, ve sonunda onun peygamberlik iddiasına kalkıştığı yplun-
dajivayetler bulunmaktadır. Fakat, bazı mezhep tarihçile-
rinin öne sürdüğü bu iddialar. Kamil gibi güvenilir tarih 
kaynaklarında açık bir^ekUde yer almamakta ve kesinlikten 

.uzak bulunmaktadır. .. 
Muhtar'ın ölümünden sonra ona bağlı olan şüler yavaş 

yavaş bir firka hüviyetine bürünmüşler ve bu firkaya Keysa-
niyye veya Muhtariyye denilmiştir. Keysaniyye, Zeydiyye-
nin ortaya çıkışına kadar Şiilerin çoğunluğunu bünyesinde 
toplamak suretiyle bir çok kola aynlarak varlığını; sürdür-
müş, daha sonra Zeydiyye ve İmamiyye arasmda. eriyerek 
kaybolmuştur. ' , . . . ;• — • . .> ' 



/ 

2.2.1. Zeydilik " ' / 
Muhtar isyanının kanh bir şekilde bastırılmasından 

sonra uzunca' bir süre, su yüzüne çıkan bir Şii hareketi gö-
rülmüyor. Bu dönemde Şiiler bir ayaklanma hareketine gi-
rişmediler. ' - . 

Nihayet 738 yıhnda, Hz. Hüseyin'in torunu Zeyd bin 
Ali ortaya çıktı. Zeyd, Emevi halifesi Hişam'm kıişkularmı 
üzerinde topladığı için sürekli izleniyor, baskı altmda tutu-
luyor ve'çeşitli yerlerde mecburi ikamete tabi tutuluyordu. 
Sonunda Kufe'ye giderek izini kaybettirdi, orada gizlice 
taraftarlarımn biatim almaya başladı. Zeyd, biatim aldığı 
kişileri, "Allah'ın kitabına. Peygamberin sünnetine, zalim-
lerle cihada, zayıfları müdafaya, mahrumlara yardım etme-
ye, zulmü ortadan kaldırarak Ehl-i Beyt'e yardıma" davet 
ediyordu(24). Daveti sonucunda 40 bin biat aldı. Ancak 
çevresine toplanan Şiilerin bir bölümü onun halife Ebube-
kir ve Ömer hakkında iyi sözler söylemesi üzerine biadarı-
nı bozup ayrıldılar. Kendi imamlarının Muhammed Bakır 
olduğunu, o öldüğü için onun yerine imametin oğlu Cafer 
Sadık'a geçtiğini açıkladılar. Sahabeden bazıları için kötü 
sözler söylemeleri ve Zeyd'den uzaklaşmaları nedeniyle 
2^yd tarafindan onlara Rafiziler ismi verilmiştir. Bu gruba 
sâbee (sövenler) de denmektedir Zeyd bin Ali taraftariarı-
na ise Zeydiyye denmiştir. 

21eyd b. Ali'nin feailyetlerini kısa zamanda haber alan 
Irak valisi Yusuf b. Ömer, gönderdiği askeri kuvvetlerle 
Zeyd'i apansız yakaladı, toparlanmaya firsat bulamayan 
İmam Zeyd çevresindeki küçük bir grup taraftan ile biriik-
te çarpışmada öldürüldü. Ona biat eden Kufeliler ise kor-
kuya kapıldıklarından, Zeyd b. Ali'nin öldürülmesine se-
yirci kaldılar. 

İsyan hazırlıkları esnasında, İmam Ebu Hanife'nin de 
İmam Zeyd'i gizlice desteklemesi, bu dönemde takva sahi-
bi müslümanlann tavnm yansıtması bakımından ilginç bir 
olay olarak zikre değer. 

İmam Zeyd'in şehadeti ile sonuçlanan olaydan sağ ola-
rak kurtulmayı başaran Zeyd'in oğlu Yahya, Horasan'a 
kaçmış, ancak, 743'te Horasan valisi Nasr'ın gönderdiği 
kuvvetlere karşı az sayıda taraftarı ile savaşırken öldürül-
müştür.(25) " "- i ' ' . 

Bu yenilgilerden hiç birisi Zeydileri silahlı ayaklanma-
lardan vaz geçirmedi. Onlar İmamiyye Şiilerinin aksine, ol - • 
dukça aktif bir siyasi güç olarak vadıklarım sürdürmüşler-
dir. ' ' 

Sonunda biri Taberistand'a, diğeri Yemen'de olmak 
üzere iki Zeydi devlet kuruldu. Bu devletler, Abbasi devle-
tinin iki uzak ucunda olduklan için bulundukları bölgeler-
de zayıf durumda olan Abbasi yönetimine karşı koyarak 
yaşamayı başardılar. Taberistan Zeydi devleti 864 'yılında 
Hasan b. Zeyd tarafindan kurulmuş ve 1120 yıhna kadar 
varlığım sürdürmüştür. Yemen Zeydi devleti ise Kasım cl-
Rassi'nin torunu Yahya el-Hadi tarifindan 860 yılında ku-
rulmuş ve 1969 yılına kadar yaşamışnr. Halen Yemen'in 
yüksek kesitlerinde yaşayan Zeydiler," toplam nüfusun % 
40'mı meydana getirmektedirler. 

Zeydiler, inezhep tarihçileri tarafindan Carudiyye, Sü-
leymaniyye ve Butriyye olmak üzere üç ana kola ayrılıyor. 
Bunlardan en ılımlısı Butriyye olup, günümüzde Yemende 
yaşıyan Zeydiler Butriyye koluna mensupturiar. 

Zeydiyye, Sünni müslümanlara en yakın Şii firkadır. 

Zeyd b. Ali, Mutezile liderlerinden "Vasıl b. Ata'dan ders 
aldığı için Zeydüerin itikadi görüşleri büyük ölçüde Mute-
zile etkisi altında teşekkül etmiştir. Fıkıh konusunda Ha-
nefi ekolünü benimsemişlerdir. • • 

Zeydiyye'nin ortak göriişleri şöyle özedenebilir:(26) 
â. Hz.'Ali'nin biat ettiği halifeler meşrudur. Hz. Ali 

ümmetiri en efdali olmakla birlikte, efdaliyeti daha az olan 
kişilerin iniameti de caizdir. ' 

b. İmamların masumiyeti yoktur, irhamet veraset yo-
luyla intikal etmez. İmam, vasıflanyla ilim, takva ve şecaat 
sahibi bir zat olmalıdır. İmamın ilmi kisbidir, tevarüs yo-
luyla gelmez. 

c. İmamet şura işidir, seçimle olur. (Hal ve akd ehli ta-
rafindan kim seçilirse imam o olur. İmamın gizli olarak 
belirienmesi de caizdir. Hz. Peygamber hiç kimseyi isim ve 
vasıflarıyla, kendisinden sonra imam olması için vasiyet et-
memiştir. Carudiye Hz. Ali'nin, Hz. Peygamber tarafin-
dan açık hükümle değil de, vasfedilmek suretiyle tâyin 
edildiğine inamr. Onlar, sahabenin Hz. Ali'ye biat etme-
dikleri için küfi-e düştüğünü de iddia ederler. 

Zeydiyyeye göre iki ayrı ülkede bulunacak iki imama 
biat caizdir, ancak, aym ülkede iki imam olamaz. Onlara 
göre hiç imam bulunmaması da caizdir. 

d. Büyük günah işleyen kimse tövbe etmedikçe cehen-
nemde ebediyyen kalır. Bu konuda Zeydiyye, Mutezile ve 
Hariciler gibi düşünmektedir. 

e. İmam için gerekli vasıflar bütünüyle; mevcut değilse, 
imam, tarri imam kabul edilmez; bu dutumda sadece ilmi 
Ve cihad imamı mevcuttur. 

f Zeydi imam veya lider, şecaat sahibi olmalı, hakkı, 
olan yönetimi kılıç zoruyla ele geçirmeli, bu konuda aciz 
olmamalıdır. Bu bakımdan Zeydiliğin tarihinde, zulüm 
yönetimi kabul edilen Emevi ve Abbasi yönetimlerine karşı 
sürekli olarak silahlı ayaklanmalar görülür. 

g. Tasavvuf ve tarikadarm İslamda yeri yokmr. Bu yüz-
den 2Seydi devlette tarikatlar yasak e'dUmiştir. 

2.2.2. İmamiyye (İsnaaşeriyye): 
İmamiyye, Beşinci İmam Muhammed Bakır'a kadar 

ayn bir firka olarak sahnede görünmemektedir. Muham-
med Bakır'ın temkinli davramşma karşıhk, kardeşi Zeyd si-
lahlı ayaklanma konusunda ısrarlı bulunuyordu. Daha son-
ra Muhammed Bakır vefat etmiş ve Şiiler İmam Zeyd'in 
çevresinde toplanarak ayaklanmaya hazırlanmışlardır. Fa-
kat İmam Zeyd'in bir kısım sahabiyi lanetleme fikrini tas-
vip etmemesi üzerine Şiilerin bir bölümü onu terkederek 
Muhammed Bakır'ın oğlu Cafer Sadık'ı imam kabul et-
mişler, onun etrafinda toplanmışlardır. Rafizi ismi verilen 
bu gmbun ortaya çıkışı ile İmanüyye firkasımn ilk oluşu-
mu başlar (739). ' 

İmam Cafer Sadık, ilim ve takvası ile şöhret yapmış bir 
zat olup, kendisine uyanlara Caferiler denmiştir. 

Cafer Sadık'tan sonra gelen İmamiyye imamları da ih-
tilalci anlayışlardan uzak, temkinli ve ılımlı insanlardır. Bu 
nedenle, mevcut yönetimleirn şiddetli takip ve baskısına 
maruz kalmamışlar, hatta Sekizinci imam .^i Rıza, halife 
Memun tarafindan veliahd ilân edilmiştir. İmamlar ise ta-
kiyye esasına uygun olarak halifeyi kabul eder görünmüş-
ler, aktif bir politik muhalefet ortaya koymamışlardır, an-
cak, Abbasi halifelerinin onlara karşı kuşkulan da tamamen 
ortadan kalknıamıştır. Bu yüzden Onuncu İmam Ali Naki 



ve Onbirinci İmam Hasan el-Askeri hapsedilmiştir. Öni-
kinci îmam Muhammed ise 874 yılında kaybolmuş-
tur(27). ' • - ' 

İmamiyye imamlarının sağlığında, onlann çevresinde 
toplanan Şiilerin akide itibariyle de birlik içinde olmayan 
karışık bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır. Altıncı İmam 
Cafer Sadık'tan sonra meydana gelen büyük bölünme so-
nucu; gulattan olan İsmaililerin ortaya çıkışı bunun bir de-
lilidir. Şiilerin çeşitli zamanlarda bölünmesi sonucunda İs-
maililerin dışmda bir çok grup türemiştir. Bunlardan bazı-
lan aşın görüşler taşırken, bazılan da Mutezile, Müşebbihe 
veya Selefiye akidesine sahip ılımlılardır. Daha sonra ortaya 
çıkan İmamiyye İsnaaşeriyye akidesi Mutezile görüşlerine 
paralel olmuştur.(28) 

Onikinci îmam Muhammed'in kayboluşuna kadar 
İmamiyye îsnaaşeri akidesinin teşekkülü mümkün olamaz-
dı. Onun için, gerçek anlamda İmamiyye mezhebi ve aki-
desi, 874 yıhndan sonra, 12 imamı benimseyen mutedil 
görüşlü Rafizi firaksiyonlann tek akide etrafinda birleşmeye 
başlaması ve X. yüzyılın ilk yarısında bu birleşme ve kay-
naşmamn tamamlanması ile teşekkül etmiş bulunuyor.(29) 

945 yılında Şii Büveyhilerin Bağdada girmesi ile Şiilik 
yeni bir siyasi güç kazandı. Emir el-Ümera unvam taşıyan 
Büveyhi komutanlar, Abbasi halifelerinin bütün yetkilerini 
alarak hilafet makamını hiç bir yetkisi olmayan olmayan 
sembolik bir makam durumuna düşürdüler. Gayri meşru 
kabul ettikleri bu makamı tamamen ortadan kaldırmama-
ları, kendi üzerlerinde güçlü bir Şii imam olniası yerine, 
böyle sembolik bir halife bulunmasını yeğlemelerindendir. 
t- Selçuklulann 1055 yılında Bağdat'a girişine kadar Bü-

veyhi hakimiyeti devam etti. Büveyhiler dönemine kadar 
esasta belirsiz ve hissi kalan Şii akidesinin bu dönemde be-
lirgin ve rasyonel kaidelere oturtulması gerçekleşti ve mez-
hebin ana kitapları yazılarak Şiiliğin yayılması ve yerleşmesi 
sağlandı. Geleneksel Şü bayramlan da bu dönemde kutlan-
maya başlamışar(30). - . _ . -

" Selçukluların Bağdat'a girmesi ile ortadan kalkan Bü-
veyhi hakimiyetinden sonra Şiiler siyasi etkinliklerini kay-
bettiler., Takiyye esasına uygun olarak faaliyetlerini gizledi-
ler. Fakat Moğol istilasından sonra Sünni yönetimlerin da-
ğılması Şiilere yeni bir gelişme ve güçlenme ortamı sağla-
dı, üzerlerindeki baskılar kalktı; Belki de çarpıştıkları Sünni 
yönetimlerin yeniden toparlanmasından çekinen Moğollar 
Şiilerin güçlenmesine yardımcı olmuşlardır. • 

Bu dönemde Şii akidesi ve fikhına ait yeni eserier telif 
edilerek.mezhebin savunulması ve yayılması yolundaki ça-
lışmalar önemli gelişmeler gösterdi. Şii alimler, Moğol hü-
kümdarları tarafindan himaye gördü. Şiilik, özellikle Ga-
zan Han ve Olcaytu zamamnda dikkate değer ilerlemeler 
kaydetti; ana kitapları yazılarak aynntılı bir şekilde sistemi 
kuruldu. İlhanlılar zamamnda Şiilik zaman zaman devlet 
yönetimince tatbikata da kondu. Bu dönemin etkili Şii 
alimlerinden ibn Mutahhar, görüşlerini Sultan Olcaytu'ya 
başarıyla kabul ettirdi. Ancak, bu dönem Şiiliğinin zaferi 
kısa sürmüştür. Olcaytu'dan sonra gelen Ebu Said zama-
nında tekrar Sünniliğe dönüldü. Bununla birlikte, Çoba-
noğuUan ve Celayirliler gibi İlhanhlarm dağılmasından 

• sonra ortaya çıkan yönetimler altında Şiilik varlığım devam 
ettirebileceği bir ortam bulmuştur.(31) . .. , .; 

• Sontmda gücünü kaybeden ve çözülen Şiilik, batini 
hareketlerle birlikte bazı halk tarikatları içinde kendine ge-

çici bir sığınak aradı(32). 
• • 'Bu yeni oluşumun odak noktasım teşkil eden hareket 
Erdebil tarikatıdır. . ' ' 

Erdebil Tarikatının kurucusu, 1252'de, . doğup, 
1334'de ölen Şeyh Safiyeddin'dir. Bu dönemde Safîyed-
din'in bulunduğu bölge tamamen'sufiliğin etkisi altında-
dır. Şafii mezhebine bağh Sünni bir-Türk olan Safiyeddin, 
gerek Moğol yönetimi ve gerekse Türkmen kabilelerinden 
oluşan halk tarafindan büyük saygı görüyordu(33): 

. Tarikatın bu saygınlığı devam: etti. İlhanhiardart sonra 
Celayirliler, Timurlular,/i\.arakoyunlular ve Akkoyunlular 
tarikat şeyhlerine saygı ve bağhlıklanm bildirdiler. İlhanlı-
lar Sultam Ebu Said'in ölümünden sonra ortaya çıkan po-
litik çözülme ve Timur'un ortaya çıkmasıyla doğan siyasi 
istikrarsızlık tarikatın daha da güçlenmesine ve yayılmasına 
yardımcı oldu(34).' ' ' ' > ' . 

Erdebil Tarikanmn ilk dört lideri olan Safiyeddin, Şeyh 
Sadr, Hoca Ali ve Şeyh İbrahim zamamnda Sünni karakte-
rini koruyan tarikat. Şeyh İbrahimiri ölümünden sonra 
aniden değişim geçirmeye başladı. Şeyh İbrahimden sonra 
tarikat lideri olan Şeyh Cüneyd'in zamanmda tarikat Şii-
barini bir karakter kazandı ve onun oğlu Haydar, Hây-
dar'ın oğlu Sultan Ali Padişah ve Haydar'm ikinci oğlu İs-
mail döneminde siyasi hüviyeti öne çıkarak hızlı bir militan 
hareket haline geldi(35). . ' . 
- Sonunda; İsmail İranda tahta Oturarak Şiiliği ülkenin 
resmi mezhebi ilan etti. Böylece, çeşitli ilkel inançlar, hu-
rafeler ve batıl itikatların bir kanşımı olan batınilikle, Orliki 
imamci Şiilik, bir halk tarikatının bünyesinde kaynaşarak 
Anadolu'da Kızılbaşlığı, İranda Ehli Hak denen hareketi 
doğurmuş, bu hareketin siyasi gücüne ve desteğine daya-
nan Şiilik yeniden güçlü bir konuma gelerek günümüze 
kadar ulaşmıştır(36). • . , . ' 

Anlaşıldığı kadarıyla, Anadolu'da Şii-kızılbaş hareketin 
doğmasında fütüvvetin de etkisiyle Sürmiliğin içten içe de-
ğişime uğrayıp Şii-alevi bir karakter kazanması söz konu-
sudur.- - .t ^ . .... . . 
. Fütüyvet hareketi, Abbasi halifesi Nasır zamanmda, 

13. yüzyılda Anadoluda kuralup himaye edilrniştir. Halife-
nin amacı, devrinin çeşidi güçleri karşısında, İslamın farklı 
dini gruplarını hilafetin etrafinda birleştirmekti. Fütüvvet, 
tamamen Şii karakterde olmamakla birlikte Hz." Ali'yi ilk 
pir tamması nedeniyle Şii nüfuzuna elverişli bir Ortam ha-
zıriadı, bir kısım Sünni kitleler böylece ŞiÜeşti(37). '-

İran'daki Şii İmamiyyeye bağlılığını devam ettiren 
Anadolu alevileri Osmanlı Devleti içindeki isyanlarda da 
önemli bir odak noktası olıriuşlar, Safevi devleti tMafihdân 
yönlcndirilmişlcrdir(38). - , ' • 

- Erdebililiğin" Anadolu'daki batini blrhıyân temsilcisi 
Hacı.Bayram-ı Veli olmuştur. Bu yüzden II.'Murâd-zama-
ninda tutuklanıp tekrar bırakıldı. Hacı BajTam'ın ölümün-
den sonra Bayramilik ikiye aynldi;-Halifelerinden Akşem-
seddin, Bayramiliği ehli sünnet esaslanria göre ve Muhid-
din Arabinin neşe ve meşrebine uygun olarak yürüttü. Ha-
cı Bayram'm diğer halifeki Emir Sikkini'den yürüyen mela-
met mensuplanysa Ehli Beyt sevgisini esas tüttülar, Fütüv-
vet ehliyle kaynaştılar ve adeta gizli bir örgüt kurdular. 
Osmanlıların son zamanlanna kadar'zaman zaman bir ço-
ğu idam edilerek 1908 yılına kadar varhklannı sürdürdü- ' 
Ier(39). - • ^ • ' ^ • ' - -

Bu kola, 1562'de idam edilen Hamza Balı'dan sonra 



Hamzavilik denmiştir. Hamzaviler vahdet-i yiicut görüşü-
nü benimsedikleri için tam Şii sayılmamaktadırlar. îOniki 
İmamı tasdik ederler, fakat batini değildirler, esas itibariyle 
Ehli sünnet akidesine sahiptirler. Daha çok mufaddıla de- ' 
nilen ilk Şiilere benzemektedirler(40). 
• Günümüzde Şiilerin büyük çoğunluğunu meydana ge-

tiren İmamiyye İsnaaşeriyye, başta İran olmak üzere Irak, 
Suriye, Lübnan, Pakistan ve müslümanlann yaşadığı diğer 
ülkelerde bulunmaktadır. 1979 yılında İranlı Şiiler, tarihin 
en parlak devrimlerinden birini gerçekleştirerek İslami fii-
len sjyasi bir diriliş sürecine sokmuşlardır. İmam Humey-
ni'nin liderliğinde gerçekleştirilen bu büyük devrim, mez-
hep boyudanm aşarak tüm İslam dünyasına malolmuştur. 
İmam Humeyni İmamiyye mezheljinde de devrim yapmış, 
Oniki İmanı Şiiliğinin ılımlı ve muhafazakar çizgisini de-
ğiştirerek, Zeydi İmamlara benzer bir şecaat ortaya koy-
muştur. 

İmamiyye'nin Temel Görüşleri: 
Diğer siyasi mezheplerde olduğu gibi İmamiyyenin dc 

ilk teşekkülü, siyasi görüşleri ile belirmiş, daha sonra bir 
İmamiyye akaidi teşekkül etmiştir. Böylece İmamiyye aynı 
zamanda bir itikadi mezhep haline gelmiştir.' 

İmamiyye Şiiliğinin fikirleri, evrim süreci içinde çeşidi 
değişimler geçirmiş, düşünceleri içine kanşan batıl vc aşırı 
görüşler büyük Şii alimler tarafindan elenip ayıklanarak 
mezhebin İslami sınırlar içinde tutulması sağlanmıştır. Bu 
yüzden şiaya ait metinleri bir bütün oiarak incelemiyen 
.kimseler yanlış ve olumsuz kanaariere v.û^arak Şiiliği tekfire 
kadar gitmişlerdir(41). Bununla biriikte, alimlerin İslami 
sınırlar içindeki görüşlerine karşılık, cahil Şii halk arasında 
halen hurafe ve batıl itikadlara rastlanmaktadır. 

Şia'ya göre dinin esasları (usuli'd din) beştir; -
a. Tevhid, 
b. Nübüvvet, 
c . M e a d , . 
d . A d a l e t , . . . 
e . İ m a m e t . ' ; 
Diğer önemli akaid esasları ise Rec'a, Bed'â ve Takiy-

ye'dir. - • • . 
Şii alimlerin bir kısmına göre imamet ve adalet dinin 

esaslarından değil, mezhebin psaslarındandır; bunlara 
inanmıyan dinden çıkmaz, sadece mezhepten çıkar. Bunla-
rı dinin esaslanndan sayan alitAler ise, bu prensiplere inan-
mıyanlan dinden çıkmış kabul ederler. 

İmamiyye, Tevhid konusunda Mutezile gibi düşünür; 
onlara göre Tevhidin gereği olarak.Allah'ın sıfatlan 
Zat'mm aymdır. Nübüvvet ve Mead (ölümden sonra diri-
liş) konusunda ise Sünni mezheplerden farklı düşünmez. 

Ad Je t , Al l^ ' ın kötü ve abes iş işlemekten ve zulüm-
den münezzeh olduğuna inanmaktadır. Allah'ın kötü şey-
leri hükmetmesi imkansızdır.'Akıl bağımsız olarak iyi, kö-
tü ve çirkini bilebilir(41 a) 

İmamiyye bu konuda da Mutezile gibi düşünmektedir. 
jmamiyyeyi diğer mezheplerden ayıran en önemli esas 

İmamet doktrinidir. Onlara göre imamet ancak ve yalraz 
Allah'm açık naşs'ı ve peygamberin tayini ile veya o imam-
dan önceki imamın, onun imametini beyanıyla tahakkuk 
eder. Peygamberler göndermek nasıl bir lutufta, peygam-
berden sonra, onun yerine imam nasbetmek de bir lutuf-
tiırve AUahüTeâlâ'ya vaciptir... 

İmamet, insanlann seçmesiyle veya istemesiyle olmaz, 
insanlar imamı azletmek yetkisine de sahip değildirler(42). 
Mekke'de inen inzar ayeti (Şuara, 214) ile Hz. Ali'nin Hz. 
Peygamber'in vasi ve halifesi olduğu işaret edilmiştir. Ga-
dir Hum hadis'i olarak bilinen; "Ben kimin mevlasr isem 
Ali de onun mevlasıdır" hadisi, ile de Hz. Ali, Hz. Pey-
gamber tarafindan halife tayin edilmiştir. Hz. Ali, Peygam-
berden sonra bütün müslümanlann en efilalidir(43). 

İmamlar Oniki tanedir. Onikinci İmam Mehdi çağdır 
ve son zamanda zuhur edecektir. İmam Mehdi'nin iki 
gaybeti (gizleniş dönemi) vardır; birincisi, doğduğu gün-
den başlar, 940 yılına kadar devameder: 73 yıl süren bu 
döneme gaybeti "sugra" denir. Gaybeti Sugra'da Şiilerden 
dört kişi arka arkaya Onikinci İmamla görüşerek elçilik al-
mışlardır. Bunlara Dört Sefir denir. Gaybeti Sugradan son-
ra, Gaybeti Kübra başlamıştır. Bu dönemde Onikinci 
İmam arada elçiler olmadan Şiilere zaman zaman buyruk-
lar göndermiştir(44). 

İmamlar, masumdurlar, ömürleri boyunca büyük, kü-
çük hiç bir günah işlememiştirler. İmam, soy-boy şerefi 
bakımından en yüce ve temiz kişi olup, türlü kötülükten, 
suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her 
türiü aşağılık işten korunmuştur(45). 

Allah tarafindan, önce Hz. Adem, sonra nebiler ve da-
ha sonra İmamlar yaratılmışur(46). . . 

İmanun İlahi hükümlere, ilahi maarife, bütün bilgilere 
sahip olması, peygamber yahut kendisinden önceki imam 
vasıtasıyladır. Yeni bir şey hakkında da İmam ilham yoluyla 
gereği gibi hükmeder, o şeyi künhüyle anlar, bilir. Yanıl-
maz, şüpheye düşmez, bu husustaki akli delillere, yahut 
öğretenlerin öğretmesine ihtiyacı yoktur(47). . 

Peygamberimiz, İmamlara şeriatın sırlanm emanet et-
mişlerdir. Böylece Hz. Peygamber, açıklanması gerekenleri 
bizzat açıklamış, kendisinden sonra açıklanması gerekenle-
ri de onlara emanet etmiştir. İmamlann söyledikleri şeyler 
mudaka şeri-islamidir, kanundur. Çünkü bu, risalet göre-
vini tamamlamak demektir. Bu sebeptendir ki, onlarm din 
hakkındaki sözleri şeriattır ve aym zamanda onlara, bizzat 
peygamberimizin bıraktığı bir emanet olduğu için de, 
onun sözleri derecesinde kıymet taşır. Şu da var ki, imam-
lar, umumi nasslan hususileştirdikleri gibi, mutlak nasslan 
damukayyed yapabilirler(48). . • 

İmamet, miras yoluyla büyük evlada geçmez, fiili (de-
facto) bir otorite değil, hukuki (dejure) bir otoritedir, laik 
iktidara bağımlı olmaz, hükümdar veya halife değildir. 
Nassla tayin edildiğinden müminlerin onu tamması gere-
kir. İmamet yer ve zamanla da smırh değildir, İslamiyet 
onun velayeti altındadır(49). 

. İmamiyye Şiasma göre İlahi vahiylerin bir zahiri, bir de 
batını vardır. Batıni anlam, mantık ve- kıyas ile ulaşılan bir 
anlam değildir, ancak manevi bir miras yoluyla aktarılabi-
lir. Bu manevi miras, imamları. Peygamberin mirasçıları 
olarak açıkladıkları öğretilerini veren rivayetler ile temsil 
edilmektedir. Sünnet terimi, İmamlann bu öğretileri bütü-
nünü de kapsamaktadır. İmamlar her devirde Kayyımu'l 
Kur'an olarak vahyin batini anlamım öğrencilerine öğret-
mişler, açıklamışlardır. İmamın Peygamber'e halef oluşu 
banmn zahire, hakikaun şeriata halef oluşudur(50). 

Velayet, Nübüvveti ve Risalet içiçe geçmiş üç daire ile 
temsil olunur; Velayet Nübüvvetin batım demek olduğun-
dan en içteki daireyi oluşturur. Nübüvvet bundan sonra 



ve Onbirinci İmain Hasan el-Askcri hapsedilmiştir. Oni-
kinci İmam Muhamnied ise 874 yıhnda kaybolmuş-
tur(27); V . ' - • • • ' 

İmamiyye irriamlannın sağlığında, onların çevresinde 
toplanan Şiilerin akide itibariyle de biriik içinde olmayan 
karışık bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır. Altıncı İmam 
Cafer Sadık'tan sonra meydana gelen büyük bölünme so-
nucu; gulattan olan îsınaililerin ortaya çıkışı bunun bir de- . 
lilidir. Şiilerin çeşitli zamanlarda bölünmesi sonucunda İs-

' niaililerin dışmda bir çok grup türemiştir. Bunlardan bazı-
lan aşın görüşler taşırken, bazılan dâ Mutezile, Müşebbihe 
veya Selefiye akidesine sahip ılımlılardır! Daha sonra ortaya 
çıkan İmamiyye İsnaaşeriyye akidesi Mutezile görüşlerine 
paralel olmuştur.(28) ' 

Onikinci îmam Muhammed'in kayboluşuna kadar 
îmâmiyye İsnââşeri akidesinin teşekkülü mümkün olamaz-
dı. Onun için, gerçek anlamda İmamiyye mezhebi ve âki-
desi, 874 yılından sonra, 12 imamı benimseyen mutedil 
görüşlü Rafizi firaksiyonlann tek akide etrafinda birieşmeye 
başlaması ve X. yüzyılın ilk yarısında bu birleşme ve kay-
nâşmamn tamamlânması ile teşekkül etmiş'bülunuyOr.(29) 

945 yılında Şii Büveyhilerin Bağdada girmesi ile Şiilik' 
yeni bir siyasi güç kazandı. Emir el-Ümeta uhvam taşıyan 
Büveyhi komutanlar, Abbasi halifelerinin bütün yetkilerini 
alarak hilafet makamını hiç bir yetkisi olmayan olmayan 
sembolik bir makam durumuna düşürdüler. Gayri meşru 
kabul ettikleri bu makamı tamamen ortadan kaldırmama- '. 
lan, kendi üzerierinde güçlü bir Şii imam olması yerine, 
böyle sembolik bir halife bUlunmasım yeğlemelerindendir. 

. ' -Selçuklulann 1055 yılında Bağdat'a girişine kadar Bü-
veyhi hakimiyeti devam etti. Büveyhiler dönemine kadar 
esasta'belirsiz ve hissi kalan Şii akidesinin bu dönemde be-
lirgin ve rasyonel kaidelere oturtulması gerçekleşti ve mez-
hebin anâ kitaplârı yazılarak Şiiliğin yayılması ve yerleşmesi 
sağlandı. Geleneksel Şii bayramlan da bu dönemde kutlan-
maya başlamışür(30). • ' 

Selçukluların Bağdat'a girmesi ile ortadan kalkan Bü-
veyhi hâkimiyetinden sonra Şiiler siyasi etkinliklerini kay-, 
bettiler. Takiyye esasına uygun olarak faaliyetlerini gizledi-
ler. Fakat Moğol istilasından sörtra Sünni yönetimlerin da-
ğılması Şiilere yeni bir gelişme ve güçlenme örtamı-sağla-
dı, üzerlerindeki baskılar kalktı. Belki de çarpıştıkları Sünni 
yönetimlerin yeniden toparlanmasından çekinen Moğollar 
Şiilerin güçlenmesine yardımcı olmuşlardır. • -
' • İRu dönemde Şii akidesi ve fikhına ait yeni eserier'telif 
edilerek mezhebin savunulması ve yayılması yolundaki çâ-
lışrnalâr önemli gelişmeler gösterdi. Şii alimler, Moğol hü-
kümdarları tarafindan himaye gbrdü. Şiilik, Özellikle Ga-
zan Han ve Olcaytu'zamamnda dikkate değer ilerlemeler 
kaydetti; anâ kitâplarf yazılarak aynntılı bir şekilde sistemi 
kuruldu." İlhanlılar zamamnda Şiilik zaman zaman devlet 
yönetimince tatbikata da kondu. Bu dönemin etkili Şii 
alimlerinden ibn Mutahhar, görüşleriîıi Sultan Olcaytu'ya 
başarıyla kabul ettirdi. Ancak, bu dönem Şiiliğinin zaferi 
kısa-sürmüştür. Olcaytu'dan sonra gelen Ebu Said zama-
nında tekrar Sünniliğe dönüldü. Bununla bidikte, Çoba- ' 
nOğuUarı ve Celayirliler' gibi İlhanlıların dağılmasından 
sonra ortaya Çıkan yönetiniler altindâ Şiilik Variığim devam 
ettirebileceği bir o r t â m ; b u l m u ş t u r . ( 3 1 ) . , ' ' 

• Sonunda gücünü kaybeden ve çözülen Şiilik, batini 
hareketlerle birlikte bazı halk tarikatları içinde kendine ge-

çici bir.sığınak aradı(32).' •• 
Bu yeni oluşumun odak noktasım teşkil eden hareket 

Erdebil tarikandır. - ' • " • - . ' ;• 
Erdebil "Tarikâtının kurucusu, 1252 'de, doğup, 

1334'de ölen Şeyh Safiyeddin'dir. Bu dönemde Safiyed-
din'in bulunduğu bölge tamamen sufiliğin etkisi altmda-
dır. Şafii mezhebine bağlı Sünni bir Türk olan Safiyeddin, 
gerek Möğol .yönetimi ve gerekse'Türkmen kabilelerinden 
oluşan hâlk tarafindan büyük saygı görüyordü(33). 

Tarikatın bu saygınlığı devam'etti. İlhanlılardan sonra 
Celayiriiler, Timurlular, .'ıvirakoyunlular ye' Akkoyunlular 
tarikat şeyhlerine saygı ve bağhlıklanm bildirdiler. İlhanlı-
lar Sultam Ebu'Said'in ölümünden sonra ortaya çıkan po-

. litik çözülme ve Timur'un ortaya çıkmasıyla doğan siyasi 
istikrarsızlık tarikatın daha dâ güçlenmesine ve yayılmasına 
yardınieı oldu(34). ' ' ' • " 

Erdebil Tarikanmn ilk dört lideri olan Safiyeddin, Şeyh 
Sadr, Hoca Ali ve Şeyh İbrahim zamânında Sünni karakte-
rini koruyan tarikat. Şeyh İbrahimin ölümünden sonra 
âniden değişim géprmeye başladı. Şeyh İbrâhimdeh sonra 
tarikat lideri olan Şeyh Cüneyd'in zamanmda tarikat Şii-
batini bir karakter kazandı ve onun oğlu Haydar,'Hay-
dar'ın oğlu Sultán Ali Padişah ve Haydar'm ikinci oğlu İs-
mail döneminde siyasi hüviyeti öne çıkarak hızlı'bir militan 
hareket haline gcldi(35). • 
'• Sonundâ, İsmail" İranda tahta oturarak Şiiliği ülkehin 
resmi mezhebi ilan'etti. Böylece, Çeşitli ilkel inançlar, hu-
rafeler ve batıl itika.tlarin bir kânşımi olan batınilikle, Oniki 
imamcı Şiilik, bir halk tarikatınm bünyesinde kaynaşarak 
Anadolu'dâ'Kızılbaşlığı, İranda Ehli Hak denen hareketi 
doğurmuş; bu hareketin siyasi gücüne ve desteğine daya-
nan Şiilik yeniden güçlü bir-konumâ gelerek günümüze 
kadar u l a ş m ı ş t i r ( 3 6 ) . ' ' - . » . 

Anlaşıldığı kadarıyla, Anadolu'da Şii-kızılbaş hareketin 
doğmasında fütüvvetin de etkisiyle Sünniliğin içten içe de-
ğişime uğrayıp Şii-alevi bir karakter kazanması söz konu-
sudur.. . - - . : • 

Fütüvvet hareketi, Abbasi halifesi Nasır zamanında, 
13. yüzyılda Anadoluda kurulup himaye edilrniştir. Halife- > 

. nin amacı, devrinin çeşidi güçleri karşısında, İslamın farkh 
dini gruplannı hilafetin etrafinda birleştirmekti. Fütüwet, 

' tamamen Şii ka'rakterde olmamakla birlikte Hz. Ali'yi ilk 
pir tamması nedeniyle Şii nüfuzuna elverişli bir ortam ha-
zıriadı, bir kısım Sühni kitlelér böylece Şiileşti(37). 

İran'daki Şii İmamiyyeye bağlılığını devam ettiren 
Anadolu alevileri Osmanlı Devleti'içindeki isyanlarda da 

' önemli bir odak noktası olmuşlar, Sâfevi devleti tarafindan 
: 'yönlendirilmişierdir(38). - • . . > » 

Erdebililiğin Anadolu'daki batını olmıyan temsilcisi 
Hacı Bajo-am-ı "Veli olmuştur. Bü yüzden II. Murad zama-
nında tutuklanıp tekrar bırakıldı; Hacı Bayram'm ölümün-
den sonra Bayramiliklkiye aynidı. Halifelerinden Akşem-
seddin, Bayramiliği ehli sünnet esarianna göre ve Muhid-
din Arabinin neşe ve ineşrebine'uygun olarak yürüttü. Ha-
cı Bayrain'ın'diğer halifeki Emir Sikkini'den yürüyen mela-
met mcnsupláriysa Ehli Beyt sevgisini esas' tüttulâr, Fütív-
vet ehliyle kaynaştılar ve adeta gizli bir örgüt-kurdülar; 

. Osmanlıların son z'amanlanna kadar zâman zaman bir ço- ' 
ğu idam edilerek 1908 yılına kadar varhklannı sürdürdü-
ler(39); - - ; ' .,: •• 

Bu kola, 1562'de idam edilen Hariiza Bali'dan sonra 



Hamzavilik denmiştir. Hamzaviler vahdet-i vücut görüşü-
nü benimsedikleri için tam Şii sayıirnamaktadırlar. Oniki 
İmamı tasdik ederler, fakat batini değildirler, esas itibariyle 
Ehli, sünnet akidesine sahiptirler.,;Daha çolcmufaddıla de-
nilen ilk Şiilere benzemektedirler(40). f . , 

Günümüzde Şiilerin büyük çoğunluğunu meydana ge-
tiren İmamiyye İsnaaşeriyye, başta İran olmak üzere Irak, 
Suriye, Lübnan, Pakistan ve müslümanlann yaşadığı diğer 
ülkelerde bulunmaktadır. 1979 yılında İranlı Şiiler; tarihin' 
en parlak devrimlerinden birini gerçekleştirerek İslami fii-
len siyasi bir diriliş ^sürecine sokmuşlardır. "İmam Humey-
ni'nin liderliğinde gerçekleştirilen bu büyük devrim, mez-
hep boyudanm aşarak tüm İslam dünyasına malolmuştur. 
İmam Humeyni İmamiyye mezhebinde de devrim yapmış, 
Oniki İmam Şiiliğinin ılımlı ve muhafazakar çizgisini de-
ğiştirerek, Zeydi İmamlara benzer bir şecaat prtaya koy-
müşmr. • . . , 

. İmamiyye'nin Temel Görüşleri: , • , 
Diğer siyasi mezheplerde olduğu gibi İmamiyyenin de 

ilk teşekkülü, siyasi görüşleri ik belirmiş, daha sonra bir 
İmamiyye akaidi teşekkül etmişrir. Böylece İmamiyye aynı 
zamanda bir itikadi mezhep haline gelmiştir. , • 

, İmamiyye Şiiliğinin fikirleri, evrim süreci içinde çeşitli 
değişimler geçirmiş, düşünceleri içine kanşan batıl ve aşırı 
görüşler büyük Şii alimler.tarafindan elenip ayıklanarak 
mezhebin îslami smırlar içinde tutulması sağlanmıştır. Bu 
yüzden şiaya ait metinleri bir bütün olarak incelemiyen 
kimseler yanhş ve olumsuz kanaatlere vü.arak Şiiliği tekfire 
kadar gitmişlerdir(41). Bununla birlikte, alimlerin îslami 
sımrlar içindeki görüşlerine karşıhk, cahil Şii halk arasmda 
halen hurafe ve batıl itikadlara rastlanmaktadır. ; 

Şia'ya göre dinin esaslan (usuli'd din) beştir; . 
• a. Tevhid, 

b. Nübüvvet, 
c. Mead, - . - , 
d. Adalet, ' 
e. İmamet. •• ; • . • . -
Diğer önemli akaid esasları ise Rec'a, Bed'a ve Takiy-

ye'dir. . . — - t - • • 
.Şii .alimlerin bir kısmına göre imamet ye adalet dinin 

esaslarından değil, mezhebin psaslarındandır; bunlara 
inanmıyan dinden çıkmaz, sadece mezhepten çıkar. Bunla-
rı dinin esaslanndan sayan aliöUçr ise, bu prensiplere inan-
mıyanlan dinden çıkmış kabul ederler. 

İmamiyye, Tevhid konuşunda Mutezile gibi düşünür; 
onlara göre Tevhidin gereği olarak Allah'ın sıfatlan 
Zat'mın aymdır. Nübüvvet ve Mead (ölümden sonra diri-
liş) konusunda ise Sünni mezheplerden farklı düşünmez. 

Adalet, Allah'ın kötü ve abes iş işlemekten ve zulüm-
den münezzeh olduğuna inanmaktadır. Allah'ın kötü şey-
leri hükmetmesi imkansızdır. Abl bağımsız olarak iyi, kö-
tü ve çirkini bilebilir(41a), .., 

•İmamiyye bu konuda da Mutezile gibi düşünmektedir, 
îmamiyyeyi diğer mezheplerden ayıran en önemli esas 

İmamet doktrinidir. Onlara göre imamet anc^k. ve yalnız 
Allah'ın açık nass'ı ve peygamberin tayini ile veya o imam-
dan önceki imamın, onun imamenni beyanıyla tahakkuk 
eder. Peygamberler göndermek nasıl bir lutufsa, peygam-
berden sonra, onun yerine imam nasbetmek de bir lutuf-
tur ve AUabüTeâlâ'ya vaciptir. / - • 

, İmamet, insanlann seçmesiyle veya istemesiyle olmaz, 
insanlar imamı azletmek yetkisine de sahip değildirler(42). 
Mekke'de inen inzar ayeti (Şuara, 214) ile Hz. Ali'nin Hz. 
Peygamber'in vasi ve halifesi olduğu işaret edilmiştir. Ga-
dir Hum hadis'i olarak bilinen; "Ben Jdmin mevlası isem 
Ali de onun mevlasıdır" hadisi, ile de Hz. Ali, Hz. Pey-
gamber tarafindan,halife tayin edilmiştir. Hz. Ali, Peygam-
berden sonra bütün müslümanlann en efdalidir(43). 

i îmarnlar Oniki tanedir. Onikinci İmam Mehdi çağdır 
ve, son zamanda .zuhur edecektir. îmam Mehdi'nin iki ' 
gaybeti (gizleniş dönemi) vardur; birincisi, doğduğu gün-
den başlar, 940 yılına kadar devameder: 73 yıl süren bu 
döneme gaybed "sugra" denir. Gaybeti Sugra'da Şiilerden 
dört kişi arka arkaya Onikinci İmamla görüşerek elçilik al-
mışlardır. Bunlara Dört Sefir denir. Gaybeti Sugradan son-
ra, Gaybeti Kübra başlamıştır. Bu dönemde Onikinci 
İmam arada elçiler olmadan Şiilere zaman zaman buyruk-
lar göndermiştir(44). , i ^ .r; ., 

İmamlar, masumdurlar,kömürleri boyunca büyük, kü-
çük hiç bir günah işlememiştirier. İmam, soy-boy şerefi 
bakımından en yüce ve .temiz kişi olup, türlü kötülükten, 

• suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her 
tüdü aşağılık işten korunmuştur(45). • _ , 

Allah tarafindan, önce Hz. Adem, sonra nebiler ve da-
ha sonra İmamlar yaraalmışür(46). 

îmamın İlahi hükümlere, ilahi maarife, bütün bilgilere 
,: sahip olması, peygamber yahut kendisinden önceki imam 

vasıtasıyladır, Yeni bir şey hakkında da îmam ilham yoluyla 
gereği gibi hükmeder, o şeyi künhüyle anlar, bilir. Yanıl-
maz, şüpheye düşmez, bu husustaki akli delillere, yahut, 
öğretenlerin öğretmesine ihtiyacı yokmr(47). • 

Peygamberimiz, İmamlara şeriatın sırlarım emanet et-
mişlerdir. Böylece Hz. Peygamber, açıklanması gerekenleri 
bizzat açıklamış, kendisinden sonra açıklanması gerekenle-
ri de onlara emanet etmiştir. İmamların söyledikleri şeyler 
mudaka şeri-islamidir, kanundur. Çünkü bu, risalet göre-
vini tamamlamak demektir. Bu sebeptendir ki, onların din 
hakkındaki,sözleri şeriattır ve aym zamanda onlara, bizzat 
peygamberimizin bıraktığı bir. emanet olduğu için de, 
onun sözleri derecesinde kıymet taşır. Şu da var ki, imam-
larj'umumi nasslan hususileştirdikleri gibi, mudak nasslan 
da mukayyed yapabilirler(48). , 

İmamet, miras yoluyla büyük evlada geçmez, fiili (de-
facto) bir otorite değil, hukuki (dejure) bir otoritedir, laik 
iktidara bağımlı olmaz, hükümdar veya halife değildir. 
Nassla tayin edildiğinden müminlerin onu tamması gere-
kir. İmamet yer ve zamanla da sımrlı değildir, İslamiyet 
onun velayeti akındadır(49). . , , . . ' 

İmamiyye Şiasma göre îlahi vahiylerin bir zahiri, bir de 
batını vardır, Batıni anlam, mantık ve kıyas ile ulaşılan bir 
anlam değildir, ancak manevi bir miras yoluyla aktarılabi-
lir. Bu manevi miras, imamları. Peygamberin mirasçıları 
olarak açıkladıkları öğretilerini yeren rivayetler ile temsil 
edilmektedir. Sünnet terimi, İmamlann bu öğretileri bütü-
nünü de kapsamaktadır, İmamlar her devirde Kayyımu'l 
Kur'an olarak vahyin batini anlamım öğrencilerine öğret-, 
mişler, açıklamışlardır. îmamın Peygam.ber'e halef oluşu 
batımn zahire, hakikatin şeriata halef oluşud,ur(50). -

"Velayet, Nübüvveti ve Risalet içiçe geçmiş üç daire ile 
temsil olunur; Velayet Nübüvvetin batmı demek, olduğun-
dan en içteki daireyi oluştumr. Nübüvvet bundan sonra 



ğeİen ortadaki dairedir ve Bisaletin batını demek olur , en 
dıştaki daire ve Risaleti temsil eder. H e r Resul aym zaman-
da Nebi ve Velidir. Velayet kalb ve batın demek o lduğun-
dan diğerlerine oranla daha üs tün bir mertebededir . Bu-
nunla birlikte H z . Peygamber, bu üç özelliği birden taşıdı-
ğmdan , sadece velilik özelliğini' taşıyan kimseden üs tün-

, dür(51) . ' , f • • • . , ; 
Veli imamlar, manevi bir işitme ile meleği İşitirler'^ ¡pey-

gamberief ise onu görürier . Veliler kâtında ilhanı yoluyla 
ilgili edinilmesiyle, gayret sarfederek, iktisab yoluyla bilgi 
edinilmesi arasında bir fark yoktur(52) . 

Vahiy yoluyla bilgi elde e tme kapısı kapanmıştır, ilhanfl ~ 
ve keşf yolu ile bilme ise açıktır. Velayet demek batini nü- ' ." 
büvvet kıyamete kadar devam edecektir. Veliyyül Asr, oni- " 
k ind imam Mehdi 'd i r (53) . . 

• İmamiyye Şiasında görülen zahir-batın dengesi İsmai-
likte bozulmuş, sonunda keyfi ve kuralsız yorumlada her • 
şey baona indirgenerek şeriat or tadan kâldınlmışür(54). 

İmamiyyenin ikinci derecedeki diğer akaid esasları 
Rec 'a , Bed 'a ye Takiyyedir. Rec 'a inancına göre , Allah 
ölenlerden bir b ö l ü m ü n ü tekrar dünyaya döndürecekt i r . 
Dünyaya döndürülecek kişiler, imanda en üs tün planlarla, ' 
fesadda en aşağı derecede olanlardır. Bunlar ̂ tekrar ölecek^ 
1er, kıyamet koptuk tan sonra sevaba nail o lacakhr veya 
azaba uğrayacaldardır. İmamiyyenin çoğu bu inanca sahip-
tir, Sünniler ise bunu kabul etmezler(55). ,• . 
- Bed'a insana göre , yapmak istediği bir işte yanıldığmi; 

anlıyaı-âk, o işi yapmaktan vazgeçmesidir . Bu anlamda 
bed'a Allah için düşünülemez(56) ' . V ' 

Takiyye, insamn can ve malım korumak için inani:ını , 
ve düşüncesini gizlemesidir. Takiyye, gerekli, yerlerde va- . 
ciptir(57). . ' - • • • 

. Sonuç olarak, Oniki İmamcı Şiiler ile diğer müslüman-
lar arasındaki en önemli görüş farkı imamet dpktrinidir . 

- Oniki İmamcı Şiilerin imameti akaid konulan içine almala-
rina karşıhk, diğer müslümanlar bu konuyu şurâ konusu 
olarak görürler ve akaid esaslarmın dışında tutarlar. î - ' '" 
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VIVA lıA MUERTE 
AYDINIMIZIN DRAMI 
SHP, CIA, TÜSİAD, Köy^Enstitü-

leri, (Kurumlar) A. Smith, Abdülha-
mit, Konfüiçyüs, Şeriati, R. Luxefn-
burg, E. Said, Hitler, Baba,,' Ecevit, 
(Idşiler) Sosyalizm,' Milliyetçilik, Bilgi. 
felsefesi, Aşk-Tevhid, Şamanizm püri-
tenler, Tek ve çok tanrılı dinler (ideo- ' 
loiiler) Lazlar, Çerkezler, Kürtler,; Kı- • 
zılderilileir, (Milletler), seçmeler, râpti- . 
yeler, çekler, fişler, koçanlar, çamurlar,"", 
sular, sevişmeler, hizmetíer, maydanoz 
bahçesi, yeşil elma, tairçı'n ve kekik ko-
kusu (ıvır zıvır) bir araya gelirse ne 
olur demeyin. Gidin Vp^A LA MU-
ERTE'yi okuyun. 

Bazılarımızın hastası olduğu, bazıla-
rımızın da "Romanİşte" deyip geçti-
ğimiz romanların okunmasım anearva 

kendinizi bir gazete haberi okuyor sa-
nabilirsiniz. Öyleki bir cenazedeki 
zarlar, gerçek hayatta her gün okuı 

kabul etmeyenler için yeni bir ürsat. 
YAŞASIN ÖLÜM bu türan son ör-
neklerinden. Roman genelde, günlük 
hayattan daha çok, yazarın idealinde 
olanlari yazıya aktarma biçimidir, "ifaşa-
sın Ölümü okumaya başladığınızda 

lylekı bir cenazedeki ya-
hayatta her gün okudu-" 

ğumuz duyduğumuz yazarlardır. Bu 
gerçek kişilerin arasına roman kahra-
mam .adeta sokuşturulmuştuf. Gerçek ' 
kişiler yaz'ar olduğu gibi Günay Ro- -
doplu da bir yazardır. 
. RODOPLU, aydın bir kadındır.";^ 
Kadın kimliğinin toplumda bir deza-
vantaj olarak kabulü, romamn bir çok 
yerinde öne çıkarılmıştır, Rodoplu di-. 

f'er günümüz yazarları gibi okur-yazar. 

Jtap günlerine, konferanslara gider. 
Aralarında yaşar, ama onlardan değil-
dir. Çünkü onlann haberi olmayan çok 
şeyden haberdardır. Türkiye aydınları 
arasında, sol düşünceyi paylaşanlarla 
beraberdir. Fakat tam olarak" benimse-
diği söylenemez. Legal ye illegal solla, 
parti ve devrimcilerle ilişki içindedir. 
Hayatı, böyle iniza günleri, konferans-
lar, ilerlemiş yaşı, kadmhğı, .yalnız 
oturduğu evi Ve maydanoz bahçesi ile 
geçirirken; kekik kokulu Anadolu er-
ceği, deli dolu, biraz zeki, biraz çıkar-
cı, biraz sadist, -biraz Laz ve epeyce 
Türk, gariban, ezilmiş ve' samimi halk 

• çocuğu Şafak Özdan'le tamşır. ,.,., 
Rodoplu, dostsuzluk, çaresizlik için-

de iken; hizmet aşkı ve prkik için daha ' 
çok vatan, millet, proleterya (evet bu 
roman bir vatan millet proleterya ro-
manıdır) için Şafak Özdan'i Belediye _ 
başkam olmaya ikna eder. İBu amaçla 
verebileceği herşeyini verir, yapabilece-
ği ne varsa yapar. 

Roman bu noktadan sonra Şafak'ın 
belediye başkam olma sürecini ve kar-^ 

• şılaşılan problemleri anlatıyor. Tabii 
' Rodoplu bü- çahşmalarla yetinmeyip 

etrafina, entellektüel vaâzlanna devam 
ediyor. Romanın sonunda. Şafak Öz-
den belediye başkanı'oluyor. Fakat 
Rodoplunun beklemediği bir çok ha-
disede meydana geliyor. • 

Eser teknik olarak ele alındığında 
bir kaç şey söylenebilir. Eskilerin çer-
çiçi heybesi, yenilerin işporta tezgahı 
gibi. Romam okumaya başhyorsunuz, 
sanki günlük gazete okuyorsunuz. Ne 
tasvir, ne psikolojik tahlil, ne roman-
tizni var. Ama hepsindende biraz bu-
laştınlmış. Ne kadar ciddi koriu vâfsai 
o kadar günlük olaylar arasına sıkıştı--
rılmış. IG konunun ciddiyetine nere-

, deyse'gölge düşürüyor. O kadar gün-
cel ki, yazar temelde tüketime ve gün-
delik hayata karşı olmasına rağmen, 

. kitap on yıl, bilemediniz yirmi yıl son-
ra önemini hayli kaybetmiş olacak. 
Ele "aldığı konular bakımından değil 
tabii. • . 
- Romanda ön planda görünen aydın 
tipinin ilginç özelliklerine dikkat et-
meliyiz. Böyle özellikleri olan bir ay-
"dın tasa'vvur edilebilir mi? Türkiye de 
herkes biliyor ki -bu kanaat yavaş yâ-

,vaş değişmeye başlasa .da- aydınlar 
farklı düşüncelerdenç habersiz yaşa-

;maktadıriar. ÎSMET ÖZEL'in deyişi 
ile "Hangi dünyaya kulik kesilmişler-
se ötekine sağır,". 

Yani hem sol düşünceyi, hem İslam 
düşüncesini, hem milliyetçiliği bil ve 
şol düşünceyi savun, bunü yaparken 
de hem milliyetçiliğin hem de İs-
lam'ın donelerini kullan. 

Romanda; Rodoplu tipi aydının 
ikinci bir çıkmazı da göze çarpıyor. 
"Kendi kaynaklanmız"aan ne kastedi-
liyor? Burada aydımmız, resmi ideolo-
jinin Türk İslam'ına biraz hürriyet, 
biraz'demokrasi, biraz anti-faşisizm, 
Fromm, Şeriati, Cemil Meriç, Buda, 
Şamanizm ve bilimselcilik biraz da 
anarşizm katılmış halini benimsiyor. 
Rodoplu tipi aydın da hangi dünya 
görüşünün ne kadar bizi oluşturduğu 
ve oranların ne olacağı belirrilmemiş. 

Sonunda yazar; romanın vasatın 
üzerine çıkan bölümlerinden olan epi-
logda [Diğer bölümler; roman'tasla-
ğımn bazı bölümleri, konferans. Şa-
fak' ın daleverelerini öğrenen Rodop-
lu'nun ruh halinin tasviri] ahlak kav-
ramı üzerinde durmamızın gerekliliği-' 
ne işaret ediyor. Bu bölüm; bütün 
Türk aydınlarımn ahlakı yeniden ele 
alması gerektiğini gündeme getiriyor. 
Romanda bahsedilen akla dayalı, izafi 
ve çıkarcı ahlakla, vahye dayalı ahlak-

dan hangisinin, niçin; tercih edileceği 
sorusu bu" açıdan oldukça önemlidir. 
• Evet, herşeye rağmen konusu vatan, 

millet, proletarya olan; romandan çok 
entellektüel bir vaaza benzeyen bu kita-
bı, 'Weber, Fromm, Budha, Proudhon, 
C. Meriç, Hesse, X Tabir, A. Şeriati 
vb. okuyup ta hala ÖZ"ÜNE DÖNE-
MEMİŞLERE tavsiye ediyoruz. ' 
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gelen ortadaki dairedir ve Rişaletin batini demek olur, en 
dıştaki daire ve Risalen temsil eder. H e r Resul aym zaman- ' 
da Nebi ve Velidir. Velayet kalb ve batın demek olduğun-
dan diğerlerine oranla daha üs tün bir mertebededir . Bu-
nunla birlikte H z . Peygamber, bu üç özelliği birden taşıdı- , 
ğmdan , sadece velilik özelliğini taşıyan kimseden üs tün-
dür(51).- „ 

Veli imamlar, manevi bir işitme ile meleği işitirler, pey-
gamberler ise onu göriirler. Veliler katında ilham yoluyla -
ilgili, edinilmesiyle, gayret sarfederek, iktisab yoluyla bilgi 
edinilmesi arasında bir fark yoktur(52) . • 

Vahiy yoluyla bilgi elde etme kapısı kapanmıştır, ilham 
ve keşf yolu ile bilme ise açıktır. Velayet demek batini nü-
büvvet kıyamete kadar devam edecektir. Veliyyül Asr, oni- ' 
k ind imam Mehdi 'd i r (53) . 

İmamiyye Şiasında görülen zahir-batın dengesi İsmai-
likte bozulmuş, sonunda keyfi ve kuralsız yorumlarla her 
şey batma indirgenerek şeriat or tadan kaldınlmışür(54). 

İmamiyyenin ikinci derecedeki diğer akaid esasları 
Rec 'a , Bed 'a ve Takiyyedir. Rec 'a inancına görey Allah - • 
ö lenlerden bir bö lümünü tekrar dünyaya döndürecektir. ' 
Dünyaya döndürülecek kişiler, imanda en üstün olanlaria, 
fesadda en aşağı derecede olanlardır. Bunlar tekrar ölecek-
ler, kıyamet koptuk tan sonra, sevaba nail olacaklar veya 
azaba uğrayacaklardır. İmamiyyenin çoğu bu inanca sahip-
tir, Sünniler ise bunu kabul çtmezler(55). 

Bed'a insana göre, yapmak istediği bir işte yanıldığını 
anlıyarak, o işi yapmaktan vazgeçmesidir . Bu anlamda 
bed 'a Allah için düşünülemcz(56) " 

Takiyye, insamn can ve rtıalım korumak için inancını * 
ve düşüncesini gizlemesidii". Takiyye, gerekli yerlerde va-
ciptir(57).; • 

Sonuç olarak, Oniki İmarncı Şiiler ile diğer müslüman- , 
lar arasındaki en önemli görüş, farkı imamet dpktrinidir . 
Oniki İ m ^ c ı Şiilerin imameti akaid konulan içine almala-
rına karşihk, diğer müslümanlar bu konuyu şura konusu 
olarak görürler ve akaid esaslarmın dışında tutariar. 
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VIVA lıA MUERTE 
AYDINIMIZIN DRAMI 
SHP, CIA, TÜSİAD, Köy Enstİtİi-.^ 

leri, (Kurumlar) A. .Smith, Abdülha- '̂  
mit, Konfîiçyüs, Şeriati, R. Luxem- -
burg, E. Said, Hitler, Baba, Ecevit, 
f^kişiler) Sosyalizm, Milliyetçilik, Bilgi 
felsefesi, Aşk-Tevhid; Şamanizm püri-
tenler. Tek ve çok tanrılı dinler (ideo-
lojiler) Lazlar, Çerke.zler, Kürtler, Kı-
zılderililer, (Milletler) seçmeler, rapti-
yeler, çekler, fişler, koçanlar, 'çamurlar," 
sular, sevişmeler, hizmeder, maydanoz 
bahçesi, yeşil elma, tarçın ve keldk ko-, 
kusu (ıvır zıvır) bir araya gelirse ne 
olur demeyin. Gidin VİVA LA M U - . 
ERTE'yi okuyun. • -

Bazılarımızın hastası olduğu, bazıla-,. 
timizin da "Roman İşte'1 deyip geçti-
ğimiz romanların okunmasım anf ' 
kabul etmeyenler için yeni bir ürsat. 
YAŞASIN ÖLÜM bu türün son ör-
neklerinden. Roman genelde, günlük 
hayattan daha çok, yazarın idealinde 
olanlan yazıya aktarma biçimidir. Yaşa-
sın Ölümü okumaya başladığınızda 
kendinizi bir gazete haberi okuyor sa-
nabilirsiniz. Öyleki bir cenazedeki, ya-
zarlar, gerçek hayatta her gün okudu-, 
ğumuz duyduğumuz yazarlardır. Bu 
gerçek kişilerin arasına roman kahra-
mam adeta sök'uşturulmuştur. Gerçek 
kişiler yazar olduğu gibi Günay Ro-
doplu da bir yazardır. • . 

RODOPLU, aydın bir kadındır.' 
Kadın kimliğinin toplumda bir de'za-. 
varitaj olarak kabulü, romamn bir çok 
yerinde öne çıkarılmıştır. Rodoplu di-

f' er günümüz yazarları gibi okur-yazar! 
jtap günlerine, konferanslara gider. 

Aralarında yaşar, ama onlardan değil- . 
dir. Çünkü onlann haberi olmayan çok 
şeyden haberdardır. Türkiye aydınları 
arasında, sol düşünceyi paylaşanlarla 
beraberdir. Fakat tam olarak benimse-
diği söylenemez. Legal ve illegal solla, 
parti ve devrimcilerle ilişki içindedir. 
Hayatı, böyle imza günleri, konferans-
lar, ilerlemiş yaşı, kadmhğı, yalnız 
oturduğu evi ve maydanoz bahçesi ile 

f eçirirken; kekik kokulu Anadolu er-' 
eği, deli dolu, biraz zeki, biraz çıkar-

cı, biraz sadist, biraz Laz ve epeyce ,. 
Türk, gariban, ezilmiş ve samimi halk 

• çocuğu Şafak Özdan'le tamşır. 
Rodoplu, dostsuzluk, çaresizlik için-

de iken; hizmet aşkı ve pratik için daha 
çok vatan, millet, proleterya (evet bu 
roman bir vatan millet proleterya ro-
manıdır) için Şafak Özdan'i Belediye ^ 
başkam olmaya ikna eder. Bu amaçla 
verebileceği herşeyini verir, yapabilece-
ği ne varsa yapar. 

Roman bu noktadan sonra Şafak'ın 
belediye başkam olma sürecini ve kar-

şılaşılan problemleri anlatıyor. Tabii 
Rodoplu bu çalışmalarla yetinmeyip 
etrafina, entellektüel vaazlanna devam 
ediyor. Romanın sonunda. Şafak Öz-
den belediye başkanı oluyor. Fakat 
Rodoplunun beklemediği bir çok ha-
disede meydana geliyor. ' 
, Eser teknik olarak ele alındığında 

bir kaç şey söylenebilir. Eskilerin çer-
Çİd heybesi, yenilerin işporta tezgahı 
gibi. Romam okumaya başhyorsunuz, 
sanki günlük gazete okuyorsunuz. Ne 
tasvir, ne psikolojik tahlil, ne roman-

. tizm var. Ama hepsindende biraz bu-
laştınlmış. Ne kadar ciddi konu varsa, 
o kadar günlük olaylar arasına sıkışn-.' 
rılmış. Ki konunun ciddiyetine nere-
deyse gölge düşürüyor. O kadar gün-
cel ki, yazar temelde tüketime ve gün-
delik hayata karşı olmasına rağmen, 
kitap on yıl, bilemediniz yirmi yıl son-
ra önemini hayli kaybetmiş olacak. 
Ele aldığı konular bakımından değil 
tabii. 
, Romanda ön planda görünen aydın 

tipinin ilginç özelliklerine'dikkat et-
meliyiz. Böyle özellikleri olan bir ay-
dın tasavvur edilebilir mi? Türkiye de 
herkes biliyor ki -bu kanaat yavaş yâ^ 
vaş değişmeye başlasa da- aydınlar 
farklı düşüncelerdcnç habersiz yaşa-
maktadırlar. İSMET ÖZEL'in deyişi 
ile "Hangi dünyaya kulik kesilmişler-
se ötekine sağır." - , . 

Yani hem sol düşünceyi, hem'İslam, 
düşüncesini, hem milliyetçiliği bil ve 
sol düşünceyi savu'n, bunu yaparken 
de, hem milliyetçiliğin hem de İs-
lam'ın donelerini kullan. 

Romanda; Rodoplu tipi aydının 
ikinci bir çıkmazı da göze çarpıyor. 
"Kendi kaynaklanmız"dan ne kastedi-
liyor? Burada aydınımız, res'mi ideolo-
jinin Türk İslam'ına biraz hürriyet, 
biraz demokrasi, biraz anri-faşisizm, 
Fromm, Şeriati, Cemil Meriç, Buda, 
Şamanizm ve bilimselcilik biraz da 
anarşizm katılmış halini benimsiyor. 
Rodoplu tipi aydın da hangi dünya 
görüşünün ne kadar bizi oluşturduğu^ 
ve oranlarm ne olacağı belirrilmemiş. 

Sonunda yazar; romanın vasatın 
üzerine çıkan bölümlerinden olan epi-
logda [Diğer bölümler; roman tasla-
ğımn bazı bölümleri, konferans, Şa- . 
fak' ıh .daleverelerini öğrenen Rodop-
lu'nuri.ruh halinin tasviri] ahlak kay-
ramı üzerinde durmamızın gerekliliği-
ne işaret ediyor. Bu bölüm; bütün 
Türk.aydınlanmn ahlakı yeniden ele 
alinası gerektiğini gündeme getiriyor. 
Romanda bahsedilen akla dayalı, izafi 
ve çıkarcı ahlakla, vahye dayalı ahlak-

dan hangisinin, niçin, tercih edileceği 
• sorusu bu açıdan oldukça önemlidir. 
- Evet, herşeye rağmen konUsu yatan, 
millet, proletarya olan; romandan çok 
entellektüel bir vaaza benzeyen bu kita-
bı, Weber, Fromm, Budha, Proudhon, 
C. Meriç, Hesse, K. Tahir, A. Şeriati 
vb. okuwp ta hala ÖZÜNE DÖNE-
MEMİŞLERE tavsiye ediyoruz. 
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KUR'AN'DA İNSAN 
Behefti ve Mutahhnri 

' Objektif Tay. 225 sh. t 
Büsbütün bir âlena şu insan. Ema-

neti yükleniyor. Pek cahil, çok zalim, 
epeyce'de bencil ve aceleci. Dahası 
hep hayrmâ düşkün ve huysuz. - Kimi 
îzaman hayvan, kimi zaman da elinde 
makine veya kul. Müstekbir olur, mus-
tazaf edinir. Tuğyan eder arslan kesilir. 
Biri doğal, diğeri toplum ve içgüdü 
engellerine mahkum bir kısuhğı ema-
net adma yüklenir. Sanki zayıf değildir 
de. Yaratılışına rağmen hasım kesilir. 
Nitekim delalet satın alır, hidayet kar-
şılığında; karardık çağırır aydınhk du-
rurken. Ve elde ,eder sevinir, kaybeder 
sızlamr bir tiyneti; ^ b b ' e küskün ve 
oldukça nankör bir tavırla, benliğine 
niyet, gün olur kahrolası bir hesap. Yıl 
olur kınanası bir ömür sahibi olarak 
karşılar. - ' • • / 

Bu eser bir yandan bu yönleriyle in-, 
ıSam tanıtan, diğer yandan fitrat , adına 
kazammlarım korumasını amaçlayan 
bir disiplini gündeme getiriyor. Öyle 
ki dünya görüşüne konu olan şekliyle 
hem kendini hem de çevresini anlaya-
bilsin. Hatta yaşantısını külli boyutla-
rıyla sorgulama imkanı elde etsin de 
diriliş ve hyama özensin. Nihayet se-
lam yurduna varacak bir süreçte insan 
olarak iman etmenin farklılığıyla yük-
lensin.' . ' • • ^ 

KITAPLAR 
f MacidHADDURl ; . . ' 
İslamda Adalet Kavramı, Yöneliş Yay. 

Hüseyin Kazım KADRİ . ' 
20. Asırda İslamiyet, Pınar Yay. 231 sh. 
* Beheşti & Mutahhar] 
kur'an'da İnsan̂  Objektif Yay. 225 sh. 
* Kema) TAHİR . ' , 
Notlar/12 Çöküntü, Bağlam,Yay. 304 sh. 
i Taner AKÇAM ^ . ' , ' 
Siyasi Kültürümüzde Zulüm ve İş-
kence, İletişim Yay. 446 sh. • 
* BozkurtZakirAVŞAR . V ' • 
Bir Muhalifin Portresi: Dr. Rıza .. 
Nur, Belgesel Kitaplar, 240 sh. . , 

H.HüsrevHATEMl . ' . 
Türk Ay dini, İşaret Yay. 159 s h . . 
* mRlEFKIN". . ^ 

" Entropi, Ağaç Yay. 306 sh. " . . . .t 

Roger Garaudy 
Entegrizm 
. Kültürelîntihar 

ENTEGRİZM 
• Roger Garaudy . ' • 
Çev: Kamil Bilgin Çilepöp 

• 144 sh. Ptnar Yay; 
; "Entegrizm" olgusunun ana nite-, 

liklerini; taassup, kapanma, dogmacı-
hk,,serdeşme, hareketsizlik, gelenekçi-.' 

. lik, muhafazakarlık olarak belirleyen ; 
' Roger Garaudy; • • . • v 

Batı'da Rönesans'la başlayan "Pozi-' 
rivist Entegrizm"in; bilimin bütün _ 
problemleri çözebileceği kaziyesini te - . 
mel alan totaliter bir anlayışa dayandı-
ğım açıklarV • • -

Batı entegrizminin, kendi gelişme . 
modelini Zorla kabul ettirme çabasımn 
Üçüncü Dünya Entegrizrhlerini besle-\ 

- diğihi söyleyen'Garaudy bü bağlamda 
Cezayir, İran, İsrail, Suudi entegrizm- • 
lerini inceliyor ve; . 

"Bu kitap, medyalarm şardandırma-
lafı"neticesinde entegrizm ile İslam'ı 
özdeşleştirmeye alışmış bütün okuyu-
culan çarpacaktur" diyor. ^ • f-

Düşünce ufiıklarımza yeni boyutlar 
kazanduracak bu eseri mutlaka okumah 
ve taruşmahsmız. 

AFRİKADA İSLAM v 
Vincent Monteil, Çev. İzzet Tan-

ju, Ptnar Yay, 172 sh. ' 
. Afrika'da müslümanlann tarihi, İs- . 
lamın tarihi kadar eski. Fetihlerle baş-'-
layan İslamlaşnrma eylemi, günümüze ' 
kadar devam etmiş.'Ne var ki İslam'ın 
etkin ve küşatıcr tesirini dûirdurabil-
mek'için Avrupalılar sömürgeci yayil-' 
ma ¡>olitikalarıyla buralara Hıristiyan- , 
lığı taşımışlar.' Bunda başarılı olabil-
mişler mi? Hayır. ' • ' ' •' • ' 

Çünkü yüzyıllar süren hıristiyanlaş-

tırma gayretlerine rağmen siyah Afri-
ka'nın müslümanlaşmasına mani ola-
mamışlar. 

Monteil, İslam'ın Hıristiyanlığa bir 
geçiş dini olduğunu söyleyen Batılı ya-
zarlara şöyle cevap veriyor: "Hayır, İs-
lam tam tersine, Ahd-i Atik ve Ahd-i 
Cedid dönemini kapamıştır; aşama ol-
mak şöyle dursun bir hâtimedir, dö-
nülmezi noktalar." , V 

Kitaptaki bilgiler bize şunu haykın-
yor: Siyah Afrikalı'nın beyaz kaderi 
İslam'ın elindedir. 

MEDYA DÜNYASI 
Derleyen: Jean-Marie Charon, 
İLETİŞİM Yay tnlart , . 
340sh. 
Bireylerin hayatında özellikle 

1970'İerin sonundan itibaren önemli 
yer tutan ve kültürel değişinilenn odak 
noktasında yeralan televizyon, basın, 
radyo, veri bankaları gibi medyaların 
baş döndürücü gelişmesi, bugün artık 
bir "iletişirh ideolojisi''ni'tartışmayı 
gerekli kılıyor. " ' , , ., - . : 

Bu sektöre yapılan devasa yatırım-
larla yeni teknolojilerin ard .arda devre-
ye girişi geleneksel iletişim araçlarını 
gözden düşürürken, sürekli bir geniş-
leme ye yenilenme halindeki bu sektö-. 
rün bütününü kavramak, inantığmı, 
eğilimlerini, dinamiklerini çöznıekte 
giderek zorlaşıyor. Bu kitap bu boşlu-
ğu doldurmayı hedefliyor.-Medyanın 
hem bir iktidar aracı, heriı kültürel bir 
olgu oluşu hem de felsefi; estetik,"ide-
olojik boyutlara sahip bulunuşu, konu-
ya, değişik uzmanlık alanlannm bilgi--
siyle bakmayı zorunlu kılıyor. , •,' ' 

Bu nedenle elinizdeki kitabın yazar-
lan sosyoloji ve başka sosyal bilimler, 
ekonömi, hukuk, enformasyon, ileti-
şim, telekominikasyon, bilgi-işlerri gibi • 
değişik alanlardan insanlar. Bjtapta 
lOO'ü aşkın uzmanın yazıları yer ah--
yor.'Haberler, eğlence programları, 
filnıler, değişik medyaların kullandığı 
araç ve gereçler, teknikler, izleyiciler, 
okuyucular ve bizzat medyaya ilişkin 
tahliller okuyacak, iletişim meslelderi 
ve eğitimi konusunda bÛgi edineceksi-
niz. . . 

Medya dünyası'nda ayrica, bu 
"dünya"ya ilişkin şimdiye kadar geliş-' 
tirilmiş kuramlar ve iletişim araçları 
üzerine yapılmış araştırmalara yöhve-
ren akımlar inceleniyor. Kitap, medya 
dünyasıyla şu ya da bu nedenle ilgile-, 
nen herkes içindir. Özellikle bir işlevi 
onu. çok önemli kılıyor: Medya " tüke-
ticisine" hayatını saran bu büyük güç 
karşısında korunabilmesi için medyayı 
ve iletişim^ faaliyetini ahlama araçları 
sunması. ' " ' ' 
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GERfEGl İNCİTEN PAPAĞAN 
Sadtk Talstzufanlar, karakalem, 

228sh. : V 
"Yeşil Gözlü A d a m , canını dişine 

takarak P a p a ğ a n ' m sayıklamalarını 
dinledi. 

'Bıi gereksiz bilgi yığımndan zihni-
ni s i y ı r m ^ ' d i y e ' d ü ş ü n d ü : -

İCaldı ki, bir sedef çok inciyi saklaya-
bilirdi. Küçük, latif bir çark va rd ronun 
dimağında, sürekli işliyordu. Papağan 
ayrımmda değildi. Mecazla teşbih en_ 
u z u n ö m r ü n ü . Yeşil Gözlü Adamın 
zihninde sünmüştü . H e r çiçekten düş 
hazinelerine giden bir menfez açardı. 
Gözleriyle hissediyordu. O evrensel 
u y k u s u n d a n üyând ın r ca s ına 'akl ını , 
'Çığlığımı iyi d in le ' ded i " •' 

Genç hikayeci Sadık Yalsızuçanlar, 
Şehir ler i Süsleyen Yolcu adlı ilk hi-
kâye kitabımn 1985 ' t e yayınlanmasın-
dan sonra u z u n yıllar süren suskunlu-
ğunu,' iki yeni kitapla sona erdirdi. Ya-
kaza adlı romam ile. Gerçeği İnc i t en 
P a p a ğ a n , 1992 yılı sonunda , ardı sıra 
yayınlandı. H e r iki kitapta, daha önce-
ki çizgisini geliştirerek sürdüren yazar, 
sembolik bir anlatımı, ve şiirsel bir 
ü s lûbu ö n e çıkartıyor. Yaşadığımız 
günlerin, yaşadığımız çağın ve dünya-
m n sorunlarma, hikâye dilinde, ve bir 
müslüman duyarlılığıyla yaklaşıyor. \ 

.Zengin, kapsamlı bir tefekkür yol-^ 
cu luğunu, şiirsel H r üs lûbun eşliğinde 
yaşamak isteyenler için, her iki kitap 
biçilmiş kaftan olsa gerektir. 

[ H e r iki k i t ap , K a r a k a l e m Yayın-
l a r ı ' ndah t e m i n edilebil ir . 

• lAbdüllat i f P a ş a sk." 4 / S Aksa-
r a ^ / I S T . ( l ^ l : 5 3 0 7 2 2 5 ) ] ; 

OKUYUCU MEKTUPlıARI 
Sevgili Okuyucu, ' " - -
Gefen sayt ile birlikte sizlere postâ-ladtğtmtz anket sorulartm cevaplayıp 
bize ulaştırdığınız ifin tefekkür ederiz. Anket sonucuna ¿¡öre okuyucuları-' 
mızgenellikle "Bülten" ismini beğenmediler. Pek fok isim teklifini aldık. 
Bunların i finden "UMRAN"ı şeftik. Oldukf a kuşatıcı, köklü've özgün 
bir kavram. Mucidi İbn Haldun. Bize tanıtan ise Cemil Merif. ' •' • 
Aynca önerilerinizi imkanlarımız ölfüsünde yerine getirmeye gayret ettik. 

Bundan böyle bu köfede okuyucu mektuplarına yer vereceğiz. • 
Bu sayıda anket değerlendirmeleri ve mektuplardan bir kısmını yayınlıyo-
ruz. ' . ' • , • • • 
liginizin devamını bekleriz... • 

. ' 

Kalite korimorok entellektüel konuların yonı-
sıra daha güncel, daha pratik konular işlenebilir. 
Okuyucu köşesi aalobillr..." 

Mas te rÖğrends İ / İSTANBUL, 

"Karikatür ve okuyuoj istekleri bölümü olma-
lı, diğer vakıfların ve AKV'nin oylık konferans 
programlarınm verdmesi. Seviye olarok, akademik 
bilgiden uzok kesime de bitop eden yazıların ek-
sikliği söz konusu..." . , • 

Üniversite öğrencisi/Üsküdar. * 

"Dergideki yazıların uzunluğunun fazla olma-
sı gözü yorduğu gibi dikkati de dağıtıyor. Konular, 
çeşitli resim ve fotoğraflarla daha çorpıa bir hole 
getirilebilir... Dergi iqnde okuyucuyla diydog ku-
racak fooliyetlere eğilmelisiniz." 

Üniversite Öğrencisi/Üsküdar ^ 

, ..i"... Yazılar sanki okunmak idn değil de, yazıl-
mış, yayınlanmış olsun diye konulmamalı. Sanki 
bazen böyle bir his duyuyorum. Belki de yanılıyo-
rumdur? Kimbilir? " , 

C G ü l s e r e n / M A l A T Y A 

, , "... Araştırma ve Kültür Vakfı Bülteni'nin 7. 
sayısını bir arkadaşın bürosunda tanıdım. Tomo-
men Kur'on'la ilgili bu sayı ve bu sayıdaki değerli 
makoleler cok boşuma gitti..." . , 

. A . Y ı ld ız /VAN 

"...Dergi biraz içerik olarak değiştirilmeli. 
Güncel olaylara fazla eğilinmiyor. Yine; dergide 
güncel konularda röportojlora yer verilmiyor. Tür-
kiye içi olaylara fazla değinilmiyor. Mesela siste-
min başarısızlığı vs..." 

Ç Turhan/NİĞDE ; 

. "Gündem konuları doha iyi bir şekilde verile-
bilir. Konular uzun bir şekilde ele alınıyor. BirOz 
kısohmo yapılobilir. Çünkü zaman zaman ilgi dağı-
lıyor... . . -

„ Denemeler en beğendiğim kısmı oluşturuyor. 
Devam ederse çok iyi olur. Allah muvaffakiyetler 

nasip etsin." ' " ' 
• Ünî. Öğrendsi/Üsküdar 

"Alıntıladığınız veya konuşmasını yayınladığı-
nız bazı şahıslar hakkında kısaca da olsa bilgi veri-
lebilirse iyi olur... 

islam'ın günümüze pratize edilebilmesi ve 
özellikle Bilginin Islomileştirilmesi konularıyla ilgili 
alıntılar yopılobHmesi, ilgili düşüncelerin iletilebil-
mesi cok iyi olur..." • . , 

i ) . Dok/Kadıköy 

:' "... Mizanpaj baskı ve kopoğıyla örnek bir 
dergi niteli^'nde. Aylık ve botta 15 günlük olobilse 
diye düşünüyorum. Özellikle güncel konulöra de-
vam edilecekse, biraz da soldırgan çevrelere cevap 
verebilmek için... 

Kur'on-ı Kavramlar üzerinde durmaya "Dene-' 
me" olarok bokılmomalı. İnsanı canlı tutacak kov-
romlora deneme olarak bakmak yanlışlıklorı ve 
zaafkırı oluşturmaya ye hatta idamesine vesile ola-
bilir endişesi var bende.fDiğer sohblardaki dene- • 
melerin vebali doha az olabilir. Ancak Kur'an 
Ahlâkını okışturacak ve müminler için hayatiyet ar-
zeden kavramlar konusu deneme olarak ele alın-
mamalı ve sayfalar bu anlayışa göre oçılmamolı. 
Zira Kavramların mânâ alanını b^irlemeRabbiâıi-^ 
zin işidir. Ve kitabıyla bunu bizlere bildirmiştir. 
Muhtaç olduğumuz her yönüyle... Bizlere düşen ise' 
Kur'an'dan bokocağıımz her konuyu iyi kavrayıp 
özümledikten sonra tebliğe sunmak olmalı, yazılı, 
şifahi veya tovırsal olarak. 

! Yaşadığımız coğrafyadaki insanlardan Allah'a' 
sdvaş oçıraş olan ve dıloksızlıklarıniher hrsatta 
sunonloro korş cevoplor verme imkânı oluşturulo-
bSse sonınm ecre vesile olacaktır. • 

Deneme veya Kavramlara ilişkin konularda 
hazırlodığınuz ölçüsünde yazılarımızdan gönder-
meyi de düşünüyoruz. ' ' • ' . 

Kur'an ve Resululloh'la ilgili olmak özere dış 
dünyamızdan (müsteşrikler de dahil) tercümeler 
yapılması sanırım ihtiyaç duyulan konulardandır. 

Selam ve sevgi ile..." ' " 
Nizometlin Kurul lay/ANKARA 



KUR'AN'DA İNSAN 
Beheşti ve Mutnhhari , 
Objektif Yay. 225 sh. . 
Büsbütün bir âlem şu insan. Ema-

neti yükleniyor. Pek cahil, çok zalim, 
epeyce de bencil ve aceleci. Dahası 
hep hayrına düşkün ve huysuz. Kimi 
zaman hayvan, kimi zaman da elinde 
makine veya kul. Müstekbir olur, mus-
tazaf edinir. Tuğyan eder arslan kesilir.' 
Biri doğal,-diğeri toplum ve içgüdü 
engellerine mahkum bir kısırhğı ema-
net adına yüklenir. Sanki zayıf değildir 
de. Yaratılışına rağmen hasım kesilir. 
Nitekim delalet satın alır, hidayet kar-
şılığında; karanlık çağırır aydınlık du-, 
rurken. Ve elde eder sevinir, kaybeder 
sızlamr bir tiyneti; Rabb'e küskün ve 
oldukça nankör bir tavırla, benliğine 
niyet, gün olur kahrolası bir hesap. Yıl-, 
olur kınanası bir ömür sahibi olarak 
karşılar.'" . . • ' , ı̂ '. 

Bu eser bir yahdan bu yönleriyle in-
şam'tamtan, diğer yandan fitrat adına 
kazammlarım korumasını amaçlayan 
bir disiplini gündeme getiriyor. Öyle 
ki dünya görüşüne konu olan şekliyle 
hem kendini hem de çevresini arılaya-
bilsin. Hatta yaşantısını külli boyutla-

' rıyla sorgulama imkanı elde etsin de 
diriliş ve byama özensin. Nihayet se-
lam yurduna varacak bir süreçte inşan 
olarak iman etmenin farklıhğıyla yük-
lensin. .1 . • V " 

KİTAPLAR 
. Macid HADDURÎ " , ' ! 

İslamda Adalet Kavramı, Yöneliş Yay/ 
, •> Hüseyin Kazım KADRİ' 

20. Aşırda İslamiyet, Pmâr Yay. 23 ] sh. 
* Beheşl] & Mutahhar] , ^ - : 
Kur'an'da İnsan, Objektif Yay. 225 s h . . 

Kemal TAHİR . , 
Notlar/12 Çöküntü, BağlomYay.304sh. 

. Taner AKÇAM . . . 
'Siyasi Kültürümüzde Zulüm ve İş-
• kence, Helisim Yay. 446 sh. 
, .VBozkur tZak] rAVŞAR 
Bir Muhâlifin Portresi: Dr. ^ıza 
Nuı; Belgesel Kitaplar, 240sh" . 1'.'" . ' 

/ H.HiisrevHATEMl ; 
TüÂ Aydını, İşaret Yay. 159 sh. 

J.M.RIFFKIN' . \ V ; : 
Entropi, Ağaç Yay. 306 sh. . j " 

Roger Garaudy 
Entegrizm 
. Kültürd İntihar 

ENTEGRİZM 
Roger Garaudy, . 
Çev: Kamil Bilgin Çilepöp 
144 sh. Ptnar Yay." . , ; 
"Entegrizm" olgusunuiı ana nite-

liklerini; taassup, kapanma, dogmacı-'" 
İlk, serdeşme, hareketsizlik, gelenekçi-
lik, muhafazakarlık olarak belirleyen 

••' Roger Garaudy; j. " " " : ' 
Batı'da Rönesans'la başlayan "Ppzi-

tivist Entegrizm"in; bilimin bütün-
problemleri çözebileceği kaziyesini te-
mel alan totaliter bir anlayışa dayandı-" 
ğım açıklar. -*- » ' 

Batı entegrizminin, kendi gelişmej^ 
modelini zorla kabul ettirme çabasımn 
Üçüncü Dünya Entegrizmlerini :besle-pj 
diğini söyleyen Gafaudy bu bağlam'da 
Cezayir, İran, İsrail, Suudi entegrizm-_'̂  
lerini inceliyor ve; . . . 

"Bu kitap, medyalarm şartlandırma-, 
• lan ^neticesinde entegrizm ile İslam'ı 
özdeşleştirmeye alışmış bütün okuyu-' 
culan-Çarpacaktır" diyor, • , 

Düşünce ufiıklarıriıza yeni briyütlar 
kazandıracak bu eseri mutlaka' okumalı; 
ve tartişmahsımz. 

¿AFRİKAtöİSLAM . . f 
-.Vincent Monteil, Çev'. I ^ t Tan-

ju, Ptnar Yây, 172 sh. 
Afirika'da müslümanlarm tarihi, İs-" 

lamın tarihi kadar eski. Fetihlerle baş i 
layan İslamlaşnrma eylemi, gününıüze 
kadar devam etfniş. Ne var ki'İslam'ın| 
etkin ve kuşatıcı tesirini durdurabil-i 
mek için Avrupalılar sömürgeci yayıl-," 
ma politikalarıyla buralara Hıristiyan-
lığı taşımişlarrRurida başarılı' olabil-^: 
mişler'mi? H a y ı r . - - ' • ' • 
. Çünkü yüzyıllar süren hıriştiyanlaş-|^ 

: tırma gayretlerine rağmen siyah Afiri-
; ka'nın müslümanlaşmasına mani ola-
• mamışlar. 

Monteil, İslam'ın Hıristiyanlığa bir 
-t geçiş dini olduğunu söyleyen Batılı ya-

zarlara şöyle cevap veriyor: "Hayır, İs-
lam tam tersine, Ahd-i Atik ve Ahd-i 
Cedid dönemini kapamıştır; aşama ol-
mak şöyle dursun bir hâtimedir, dö-

, nülmezi noktalar." 
Kitaptaki bilgiler bize şunu haykın-

yor: Siyah Afrikalı'mn beyaz kaderi 
- İslam'ın elindedir. 

MEDYA DÜNYASI 
Derleyen: Jean-Marie Charon, 
ÎLETtŞÎMYaymlart 
340 sh. . ' 

- , Bireylerin hayatında özellikle 
" 1970'lerin sonundan itibaren önemli 

yer tutan ve kültürel değişimlerin odak 
noktasında yeralan televizyon, basın, 
radyo, veri bankaları gibi medyaların 

- baş döndürücü gelişmesi, bugün artık 
bir "iletişim ideolojisi "ni tartışmayı 
gerekli kılıyor. • . . . 

Bu sektöre yapılan devasa yatırım-
larla yeni teknolojilerin ard arda devre-
ye girişi geleneksel iletişim araçlarını 
gözden düşürürken, sürekli bir geniş-
leme ve yenilenme halindeki bu sektö-
rün bütününü kavramak,'" mantığını, 
eğilimlerini,' dinamiklerini çözmekte 
giderek zoriaşıybi:. Bu kitap bu boşlu-
ğu doldurmayı hedefliyor. Medyanın 
hem bir iktidar aracı ,'heıri kültürel bir 
olgu oluşu hem de felsefi, estetik, ide-
olojik boyutlara sahip bulunuşu konu-

"ya değişik uzmanlık- alanlanmn bilgi-
siyle bakmayı zorunlu kılıyor. 

Bu nedenle elinizdeki kitabm yazar-
ımı sosyoloji "ve başka sosyal biliftıler, 
ekonomi, hukuk, enformasyon, ileti-
şirh, telekominikasyon, bilgi-işlem gibi • 
değişik"'alanlardan 'insanlar. Kitapta 
lOO'ü aşkın uzmanın yazıları yer'âlı-; 
yor.'-Haberler,' eğlence programlan, 
filmler, değişik medyaların kullandığı 
araç. ve gereçler, teknikler, izleyiciler, 
okuyucular ve. bizzat medyaya ilişkin 
tahliller okuyacak, iletişim meslelderi 
ve eğitimi konusunda bUgi edineceksi-
niz. 
'Medya dünyası'nda ayrıca, bu 

"dünya"ya ilişkin şimdiye kadar geliş-
tirilmiş" kuramlar Ve iletişim araçları 
üzerine yapılmiş arâştırmalara^yönVe-
fen akımlar inceleniyor. Kitap, medya 
dünyasıyla şu ya da bü nedenle ilgile-
nen herkes içindir. Özellikle bir işlevi 
onu çok önernli kıhyor: Medya "tüke-
ticisine" hay«ım saran bu büyük; güç 
karşısında korunabilmesi, için medyayı 
ve iletişim-faaliyetini anlama araçları 
sunması. 



P a P a 

GERÇEGİ İNCİTEN PAPAĞAN 
Sadtk Yalstzufanlar, karakalem,, 

228 sh. 
"Yeşil Gözlü A d a m , canmı dişine 

takarak P a p a ğ a n ' m sayıklamalarmı 
dinledi. . 

'Bu gereksiz bilgi yığımndan zihni-
• ni sıyırmalı' diye düşündü." 

Kaldı ki, bir sedef çok inciyi saklaya-
bilirdi. Küçük, latif bir çark vardı onun 
dimağında, sürekli işl iyordu, 'Papağan 
ayrımında değildi. Mecazla teşbih en 
u z u n ö m r ü n ü Yeşil Göz lü Adamın 
zihninde sünmüştü . H e r çiçekten düş 
hazinelerine giden bir menfez açardı. 
Gözleriyle hissediyordu: O evrensel 
u y k u s u n d a n uyand ın rcas ınâ ' aklını, 
'Çığhğımı iyi dinle ' d e d i " ' 

Genç hikâyeci Sadık Yalsızuçanlar, 
Şehir ler i Süsleyen Y o k u adlı ilk hi-
kâye kitabımn 1 9 8 5 ' t e yayınlanmasın-
dan sonra u z u n yıllar süren suskunlu-
ğunu , iki yeni kitapla sona erdirdi. Ya-
kaza adlı r omam ile. Gerçeği İnc i t en 
P a p a ğ a n , 1992 yılı sonunda , ardı sıra 
yayınlandı. H e r iki kitapta, daha önce-
ki çizgisini geliştirerek sürdüren yazar, 
sembolik bir anlat ımı, ve şiirsel bir 
üs lûbu ö n e çıİcartıyör. Yaşadığımız 
günlerin, yaşadığımız çağın ve dünya-
nın sorunlarına, hikâye dilinde, ve bir 
müslüman duyarlılığıyla yaklaşıyor. 

Zengin , kapsamlı bir tefekkür yol-
culuğunu, şiirsel bir üs lûbun eşliğinde 
yaşamak isteyenler için, her iki-kitap 
biçilmiş kaftan olsa gerektir. ' : 

[ H e r iki k i t a p , K a r a k a l e m Yayıh-
l a n ' n d a n ten l in edilebil ir . ' 

A h d ü l l a t i f P a ş a sk . 4 / 5 Aksa -
r a y / Î S T . (Teİ: 5 3 0 7 2 2 5 ) ] 

OKUYUCU MEKTUPlıARI 
Sevgili Okuyucu, . ;• _ . 
Gefen sayı ile birlikte sizlere postaladığımız anket sorularım cevaplayıp 
bize Ulaftırdığınız ifin tefekkür ederiz. Anket sonucuna göre okuyuculan-
mızğenellikle "Bülten" ismirii beğenmediler. Pek fok isim teklifini aldık.^ 
Bunlann ifinden "UMBAN"ı şeftik. Oldukfa kuşatıcı, köklü ve özgün ' 
bir kavram. Mucidi İbn Haldun. Bize tanıtan ise Cemil Merif.' ' 
Aynca önerilerinizi imkanlanmız ölfüsünde yerine getirmeye gayret ettik. 

Bundan böyle bu köşede okuyucu mektuplanna yer vereceğiz. • 
Bu sayıda anket değerlendirmeleri ve mektuplardan bir kısmım yayınlıyo-
ruz. • • 
İlginizin devamını bekleriz... ^ 

Kalite korunarak entellektüel konulorın yonı-
sıra daha güncel, dahd pratik konular işlenebilir. 
Okuyucu kösesi aalobilir..." 

MasferÖ§rendsİ / İSTANBUL . 
• ^ t. 

Kard<atör ve okuyucu istekleri bölümü olma-
lı, diğer vakıfların ve AKV nin aylık konferans 
programlarının verilmesi. Seviye olarak, akademik 
bilgiden uzak kesime de hitap eden yozılorın ek-
sikliği söz konusu..." • . 1 

Üniversite Öğrencisi/Üsküdar. ; 

"Dergideki yazıların uzunluğunun fazla olma- • 
sı gözü yorduğu gibi dikkoti de dağıtıyor. Kpnular, 
çeşitli resim ve fotoğraflarla daha çorpıa bir hole 
getirilebilir... Dergi idnde okuyucuyla diyalog ku-
racak fooliyetlere eğilmelisiniz." . , . 

Üniversite Öğrencisi/Üsküdor . 
• • •• î • " ' o • ' 

-v.. "... Yazılar sanki okunmak idn değil: de, yazıl-
mış, yayınlanmış olsun diye konulmamalı: Sanki 
bazen böyle bir his duyuyorum. Belki de yonılıyo-
rumdur? Kimbilir? v< . ' 

C G ü I s e r e n / N l A l A T Y A 

"... Araştırma ve Kültür Vakfı Büheni'nin 7. 
sayısını bir arkadaşın bürosunda tanıdım. Tama-
men Kur'on'la ilgili bu sayı ve bu sayıdaki değerli 
makaleler cok hoşuma gitti..." 

. A - Y ı İ d ı ı / V A N . . r . 

"...Dergi biraz içerik olarak değiştirilmeli. 
Güncel olaylara fazla eğilinmiyor. Yine dergide 
güncel konularda röportojlora yer verilmiyor. Tür-
kiye içi olaylara fazla değinilmiyor. Mesela siste-
min başarısızlığı vs..."- . 

Ç T u r h a n / N İ Ğ D E , ı 

''Gündem konuları daha iyi bir şekilde verile-
• bilir. Konulor uzun bir şekilde ele alınıyor. Biraz 

kısaltma yapılobilir. Çünkü zaman zoman ilgi dağı-
lıyor... , . , 

Denemeler en beğendiğim kısmı oluşturuyor. 
Devam ederse çok iyi olur. Allah.muvoffokiyetler 

nasip etsin." 
Ünî. Öğrendsî/Üsküdor 

"Alıntıladığınız veya konuşmasını yayınladığı-
nız bazı şahıslar hakkında kısaca da olsa bilgi veri-
lebiliıse iyi olur... • -

İslam'ın günümüze pratize edilebilmesi ve 
özellikle Bilginin Islomileştirilmesi konularıyla ilgili 
olıntılor yapılabilmesi, ilgili düşüncelerin iletilebil-
mesi tok iyi olur..." 

N .Dok /Kod ıköy . 

"..: Mizanpoj boskı ve kapağıyla örnek bir 
dergi niteliğinde. Aylık ve hatta 15 günlük okıbilse 
diye düşünüyorum. Özellikle güncel konulara de-
vam eıKlecekse, biraz da saldırgan çevrelere cevop 
verebilmek idn... 

Kur'an'i Kavramlar üzerinde durmaya "Dene-
me" olarak bokıbnamalı. İnsanı canlı tutacak kav-
romlara deneme olarak bakmak yanlışlıkları ve 
zaafkırı oluşturmaya ve hatla idamesine vesile ola-
bilir endişesi var bende. Diğer sahalardaki dene-
melerin vebali daha az olabilir. Ancak Kur'an 
Ahlâkım okışturacak ve müminler için hayatiyet or-
zeden kavramlar konusu deneme olarak ele a|ın-
momolı ve sayfdor bu onloyışa göre oçılmamalı. 
Zira Kovromkırın mânâ alanını belirleme Rabbimi-
zin işidir. Ve kitabıyla bunu bizlere bildirmiştir. 
Muhtoç olduğumuz her yönüyle... Bizlere düşen ise'' 
Kur'an'dan bakocoğımız her konuyu iyi kavrayıp 
özümleAkten sonra tebliğe sunmak olmalı,'yazılı,' 
şifahi veya tovırsal olorak. . T = 

Yaşadığımız coğrafyadaki insanlordcın Âlloh'a -
savaş açmış olan ve abloksızlıklarinı her fırsatta 
sunanlara karşı cevaplar verme imkânı oluşturulo-
bÜse sanırm ecre vesile olacaktır. J ' ,' î ' • 
^ Deneme veya Kavramlara ilişkin konularda 
hazırladığinüz ölçüsünde yazılarınnzdon'gönder-
meyi de düşünüyoruz. • f 
? Kur'an ve Resululloh'la ilgili olmok'üzere dış 
dünyamızdan (müsteşrikler de dahil) tercümeler > 
yopıknosı sanırım ihtiyaç duyulan konulardandır. 

Selam ve sevgi ile..." ' ' 
Mzamett in Kurultay/ANKARA 


