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Ü m m etin  Büyük Yürüyüşünün Önündeki Tuzaklar

A m erikan  hayııt tardının medya ve askeri güç eşliğinde tüm 
dünyaya dayatılmasından ibaret olan “globalleşme” yaldızlı küre
sel saldırganlık, yerküremizi işgal ve istilâ plânlarına karşı yegâ
ne d iren ç merkezi olma potansiyeli taşıyan İslâm coğrafyasını 
hedef almış bulunuyor. Askeri planda cılız olsa da, “küresel de
ğerlerce  meydan okuyan dünya görüşü, hayat tarzı ve gelecek 
tasarımı ile insanlığın topyelcün kurtuluşunu gerçekleştirmeye 
aday olan İslâm ümmeti, Kuı’ân ve sünnetten aldığı tükenmez 
enerjiyle büyük ve uzun soluklu yürüyüşünü sürdürüyor. 11 Ey- 
lül’le alenileşip uygulama planına konulan küresel saldırgan
lık, ilk etapta Afganistan ve Irak saldırıları ile ümmetin bu aza
metli yürüyüşünü ve direncini kırmaya yönelik “topyekün sa
vaşan sadece askerî boyutu olarak öne çıktı. Ama “Küresel 
Şeytan lık” açısından aslolan İslâm’ın ve Müslümanların diren
cini kırmaktı ve dolayısıyla da salt askerî tedbirlerle yetinile- 
mezdi.

ABD  öncülüğündeki “Şeytan İttifakı” , şimdilerde İslâm • 
dünyasına yönelik kapsamlı bir psikolojik savaş yürütüyor. 
Müslüman dünyanın moralini ve moral değerlerini felce uğrata
rak onları manen çökertip teslim almayı ve tüm dünyaya oldu
ğu gibi Müslümanlara da A m erikan tipi hayat tarzını benim
setmeyi hedef alan bu süısi savaş, ilk önce pilot uygulama ola
rak 28 Şubat sürecinde Türkiye’de denendi. Küresel Şeytanlık, 
Türkiye’de uygulayıp bazı mesafeler katettiği bu menhus plânı 
şimdi tüm İslâm âlemine teşmil etmeye çalışıyor. Adına “Tür
kiye M odeli” denilen bıı şeytanî plân/tuzak; İslâm’ın laik, libe
ral, ulusçu yorumlarını öne çıkararak onu, devlet yönetimin
den (kamusal alandan) bireysel yaşama kadar hayatın bütün 
alanlarını dizayn etmeye yönelik iddialarından soyutlamayı ve 
vicdanlara, camilere hapsederek adeta folklorik bir unsur hali
ne getirmeyi hedefliyor.

Ümran , bu sayısında; ümmetin önündeki bu sinsî tuzakları 
deşifre eden kapsamlı bir dosya sunuyor. Küresel şeytânı saldır
ganlığın pilot bölge olarak seçtiği Türkiye’den başlayarak tüm 
İslâm ümmetine karşı başlattığı psikolojik savaşın sonucu ola
rak uç vermeye başlayan Müslümanlardaki oportünist ve reviz' 
yonist eğilimleri Yıldırım Canoğlu, melezleşme ve dejeneras
yon olgusunu Mustafa Aydın, kimlik ve zemin  kaymasını Me
tin Alpaslan, protestanlaşma ve değişim/dönüşüm  süreçlerini 
Hikmet Demir, *duruksuzluk’ durumunu A.Cemil Ertunç, 
dünyevileşm e ve kapitalistleşm e sorunsalını Dilaver Demirağ 
ve nihayet ‘hiçleşme’ tehlikesini Murat Kirişçi tahlil ediyor ve 
çözüm yollarını araştırıyorlar. Şemseddin Özdemir’le yapılan 
röportaj ise, ümmetin bu “küresel kuşatma”yı nasıl yarabileceği- 
nin imkânlarını işaret ediyor.

Ümran’m diğer bölümleri de kapak dosyasıyla bir biçimde 
ilintili: Analiz bölümümüzde “K üreselleşm e”ye köklü eleştiriler 
getiren büyük düşünür J.Baudrillard’ın derinlikli makalesini, 
I.M.Lapidus’un İslâm’ın tarihsel potansiyelini irdeleyen konuş
ması izliyor. Yaşayan İslam bölümümüzde bizi Asr-ı Saadet dö
nemlerine götüren A.C.Ertunç’un yazısı, hak-batıl savaşında 
şeytanî tuzakların nasıl aşılacağına ilişkin ipuçları sunuyor.

Aktüel iç ve dış gelişmelerin arkaplânını sorgulayan Gün
dem bölümümüzle; geziden edebiyata, tarihten hikayeye, fıkra
ya, dergi ve kitap tanıtımına kadar zengin bir içeriğe sahip olan 
Kültür-Sanat bölümümüz ve klasikleşen ek’imiz okuyucuya do
yurucu ve zevkli metinler sunuyor.

Yeni Umran’larda buluşmak duasıyla.
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MATRİX, “BÜYÜK ZİON” 
VE “LIGHT İSLÂM”

ABDURRAHMAN DİLİP AK

İ ster derin gerçek deyin, ister 
sanal gerçeklik teorisi ile, 
ister yaşayan bir mitoloji

olarak ya da matrix örneği ile 
açıklayın; bir ülke düşünün ki, 
bir parti tek başına % 3 0 ’lardaki 
bir oyla parlementoda anayasal 
bir çoğunluğa ulaşsın ve yine ay
nı parti, seçim olmadan ve mil
letvekilleri istifa etmeden, salt 
çoğunluğu bile kaybederek ikti
dardan düşürülebilsin..

Çelişkiler Ülkesi

Böyle bir ülke tanıyor musunuz?
Mesela bu ülkede, darbeciler 

hakkında hiç bir işlem yapılmaz
ken, darbeciler hakkında soruş
turma yapan savcı görevinden 
alınsın.

Bir gün önce dünyanın sayılı 
zenginlerinden olan birinin, bir 
gün sonra bütün servetine el ko
nulduğu ve yoksul biri olduğu 
anlaşılsın..

Mesela bir adam Cuma günü 
Müslümanlara zikir dersi versin, 
Cumartesi ise gizli bir havrada 
Sabatay ayini düzenlesin, ama bu 
adamın kendisi aslında laik biri 
olsun.

Kısa boyluların dev, devlerin 
cüce gösterildiği aynalarla dona

tılmış bir sirk çadırına benzeyen 
medyası, hainleri kahraman, 
kahramanları hain ilan eden ay
dınları ile bir başkadır benim 
memleketim.

“Halksız demokrasi” bizim 
icadımızdır. Cumhuriyetin ne 
anlama geldiğini bilmesek de, 
Cumhuriyetle Demokrasi ara
sındaki ilişki ve çelişkiyi sorgula- 
masak da Cumhuriyeti ve De
mokrasiyi çok severiz.

“Laik’iz” elbette. İmamları
mız bile laiktir bizim! İmamlar
ınız devlet memurudur, camiler 
devlet dairesi. Din dersi zorunlu
dur... Laik devlet, dini vakıfları 
elinde tutar. Zekatı, fitreyi kendi 
toplama iddiasındadır. “H acı” 
ünvanını kullanmak suçtur suç 
olmasına da, devlet eli ile insan
lar hacı yapılır. Hilafet istemek 
irticadır irtica olmasına da, yasa
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ya göre, “Hilafet mana ve mef
hum olarak Millet Meclisinin 
şahsı manevisinde mündemiç ” 
olduğundan, bugünkü TBMM  
Başkanı frak giymiş bir şeyhü
lislamdır !

Dün “muhtar bile olamaz” 
denilenler, bugün Başbakan. 
Dün Alparslan’a özenerek Ana- 
dolunun fetih destanı’ndan 
“Minareler süngü /  Kubbeler 
miğferi camiler kışlamız /  Alla
htı ekber” diye şiirler okuyanlar, 
şimdi ‘çağdaş Diyojen’ Bush’un 
adeta “Yaktırayım K ur’ân’ı /  
Yıktırayım Kabe’yi /  Şarka ge
len görmesin /  Minareli kubbe
yi” dercesine işgal ettiği Irak 
topraklarında Armegedon hayal
lerini gerçekleştirmesi için ona 
yardımcı olma sözü veriyorlar.

Ucûbeler Diyarı

Garip bir ülkede yaşıyoruz.
Mesela her gördüğünüz gaze

teci gazeteci değildir. İş adamı
nın işadamı olmadığı gibi. Belki 
de patron koltuğunda oturan sa
dece bu işin taşeronudur...

Gizli anayasa, gizli yasa ve yö
netmeliklerle idare ediliyoruz ve 
yasalar herkese eşit uygulanmı
yor..

Medya, Mafya, Sermaye, Si- 
yaset ve Bürokrasi arasında ga
rip ve karanlık bir ilişki ağı söz- 
konusu. Gerçekleri görmeyelim 
diye, toplum mühendisleri, zaman 
zaman psikolojik harp taktikleri 
uygulayarak bizi bize kırdırır. Ye
ri gelir kendi evlatlarını yerler ve 
cinayetlerinin kanıtı kanlı bı
çaklarını bizim bahçemize bıra
kırlar. Birileri aynı vatanın ço-
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MATRİX VE LİGHT İSLAM / DİLİPAK

cukiarımn kanları, gözyaşları, ça
lman alınterleri üzerine kendile
rine iktidar ve servet üretirler.

Okullar ve medya, toplumu 
aptallaştırmak için adeta özel 
olarak konuşlanmış ve sisteme 
eklemlenmişlerdir. Eğitim ku
rumlan, gençleri sistematik geri 
zekalı ve biyonik robot haline 
getirmek için, resmi ideoloji adı
na toplumu inanç, tarih ve gele
nekle bağlarını kopartarak onları 
“tek tip”leştirmek için Frenkeş- 
taynı üreten doktor disiplini ile 
çalışırlar..

Siyaset bizim memlekette pa
halı bir iştir. Bu kadar pahalıya 
malolan siyaset ise bize mutluluk 
değil, acı ve yoksulluk üretir sa
dece. Vergisini düzgün veren bir 
esnaf 3 senede batar mesela. Ve 
bizim memurumuz da, esnafımız
da ‘işini bilir’ tabi ki!

Sermaye ve siyaset, emme 
basma tulumba gibi çalışır. Ser
maye desteklediği parti için cö
merttir; siyaset de bu cömertliği 
daha büyük bir cömertlikle ödül
lendirir. Teşvikler, düşük faizli 
krediler ; mesela bir gece için ya
yınlanan muafiyet kararnameleri 
ve o bir gece içinde yükünü bo
şaltan gemiler ve yükünü tutan 
patronlar.

Olan gariban vatandaşa olu
yor sonunda. Mesela, belki inan
mayacaksınız ama, 2 türkücü ve 
bir çeyrek ekmeğe, 15 dakika
lık yalan rüzgarı karşılığında 
oy’unu satacak % 10 seçmen var 
bu memlekette.

Aziz Nesin “Bu memlekette 
yaşayanların % 50’si aptal” de
mişti de herkes kızmıştı ve sonra
o sözünü tekzip etmişti: “Sözümü 
geri alıyorum, % 50’si aptal de
ğil” diye; yoksa bu ironi onun adı
na bir şaka olarak mı üretilmişti?

Mesela ‘haksızlıklar karşı
sında susanlar dilsiz şeytandır’
deriz demesine de, sonunda on
ları alkışlayanlar da yine bizleriz. 
Islâm’ın ilk emri ‘oku’dur, ama 
mesela 70 milyonluk bu ülkede 
81 il ve 8 0 0 ’den fazla ilçe olsa 
da, ‘her ilçede bir kütüphane de 
mi yok’ diye düşünseniz de, bir 
şiir kitabı ya da felsefe kitabı 
500  adet bile satmaz.. Ciddi bir 
kitabın trajı ise 150 0 ’ü zor bulur. 
Fikir suç, kitap suç aleti ve dü
şünen adam potansiyel suçlu
dur.

Sahi, Mumcu, U çok ve Ak- 
soy’u kim öldürdü? Faili meç
hullerin gerçekten faili meçhul 
mü? Yoksa onlar anti terör tim
lerinin psikolojik harp kurban
ları mı idi? Bu ifritten sualin kılı
nı hangi akıl çekebilir? Sivas ve 
Başbağları örgütleyenler aynı ki
şiler mi idi yoksa?

Apo’yu bize kim teslim etti, 
ya da Apo bu işlere soyunmadan 
önce kimlerle iş tutmuştu? Yoksa 
Komkar ve Rızgari’yi bertaraf 
etmek için yeni bir örgüte mi ih
tiyaç vardı? Birileri aynı mantık
la Hizbullahı önce P K K ’ya karşı 
kullanıp, sonra tasfiye mi etmiş
ti?

Terör ve irtica, toplum mü
hendislerinin istediklerinde çal
kalayıp köpürttükleri Made in 
U SA  &  Israel &  derin ailenin 
ortak üretimi mi idi? Derin aile 
dediğim İttihat Terakki artığı 
Jön Türkler taifesi. U SA  dedi
ğim C1A , ötekisi de M OSSAD!

Matrix Dünyası

Matrix dünyası oldukça farklı. 
Mesela Sanal Gerçeklik dünya
sından Serdar Kuru imzalı iki 
haber:

American Society for 
Kurds(ASK); kendilerine sordu
ğumuz zaman Kuzey Irak’ta bir 
Kürt devleti kurulmasına izin 
vermeyeceklerine yeminler eden 
Amerika’nın 1997 senesinde 
Kuzey Irak Kürtlerinin devletleş- 
meşine yardımcı olmak ve onları 
temel devlet hizmetlerinde eğit
mek üzere CIA  tarafından kurul
muş bir örgüttür. Florida eyale
tinde bulunan örgüt Eyalet tara
fından vergiden muaf tutulmuş
tur. C IA ’nın bu örgütü kurması 
için görevlendirdiği şahısları kı
saca size tanıtmak isterim.

Dr. Michael Basile: C IA ’nın 
maske birimi olan Barış Gönül
lüleri bünyesinde çalışan Miche- 
al bu dönemde Türkiye ve İran’
da çok başarılı (istihbarat) çalış
malarda bulunmuştur. Daha son
ra Amerikan yardım programı 
(USAID) ve Birleşmiş Milletler 
bünyesinde bulunan UNESCO  
da çalışmış ve bu kurumlarm 
kendisine sağladığı kimlikle 
CIA için çalışmaya devam et
miştir. Bu dönemde Mısır ve 
Türkiye’de görev yapmıştır. Şu 
anda aktif saha ajanlığından çe
kilmiş ve Kentucky Murray Sta
te üniversitesinde Uluslararası 
ilişkiler bölüm başkamdir. 
1993’de ASK’yı kurmuştur.

Dr.. Salih Aziz: Kuzey Irak’da 
doğan Salih Aziz, 1976 senesin
de Bağdat Üniversitesi Fizik bö
lümünden mezun olmuş ve daha 
sonrada Irak Nükleer Programın
da çalışmıştır. 1981 senesinde 
Amerika’ya kaçmış ve tabii ki 
CIA ’nın müşfik kolları onu kar
şılamıştır. Irak Nükleer Programı 
hakkında verdiği bilgiler sayesin
de ödül olarak Amerikan vatan
daşı yapılarak bir üniversitede 
bol maaşlı bir işe yerleştirilmiş-
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tir. Amerikan Kürdistan Projesi 
1990’larda gündeme gelince 
C IA  tarafından devşirilen Salih 
Aziz’in Kürt olduğu anımsanmış 
ve 1993 senesinde A SK ’yı Dr. 
Basile’le beraber kurması tali' 
matı verilmiştir. Peki bu Ameri
can Society for Kurds yani 
A SK  neler yapıyor şu aralar?
1999 senesinde Kuzey Irak’da 
faaliyete başlayan A SK  Eylül
2000 senesinde Kürt Polis Teş- 
kilatınm kurulması çalışmaları- 
na yardımcı oldu. 2003 senesin
de ise Erbil ve Süleymaniye Be
lediye teşkilatlarının kurulması
na yardımcı oldular ve Kürt Be
lediyelerini neredeyse sıfırdan 
teşkilatlandırdılar. Kısacası ku
rulacak olan Kürt Devleti C IA  
kuruluşu American Society for 
Kurds adlı teşkilatın çalışmaları
nı hayırla yad edecek.

Bazı kürtlerin Amerikan 
yurttaşı olup, adını değiştirdik
ten sonra ABD’nin ortadoğudaki 
projelerinde uzman olarak çalış
tıkları bilinen bir gerçek ve bun
dan sonra bu isimler bir yandan 
Kürt, öte yandan Amerikan şap
kası ile hem Türkiye’de hem de 
Irak’ta Amerikan heyetleri ara

sında masaya otururlarsa şaşma
mak gerek..

“Light İslâm”

ikinci haber, Dr.Alon Liel’in 
gözünde Erdoğan’ın “Demo İs
lam”! ile ilgili. İsrail eski dışişle
ri müsteşarı Dr. Alon Liel, Ak 
Parti ve Tayyip Erdoğan’ı gök
lere çıkaran bir kitap yazdı. Kita
bın ismi de çok ilginç “Demo'İs- 
lam, Türkiyenin Yeni Yüzü” 
Kitapta Ak Parti ve Tayyip Er
doğan’ın yeni bir ideoloji yarata
rak dünyada bir devrim başlattı
ğını belirten Liel bu ideolojiyi 
“Demokratik İslam” yada 
“Light İslam” diye tanımlıyor. 
Light Colayı, Light Birayı anla
mak mümkün ama “Light İs
lam”! anlamak zor.

Alon Liel veya Amerika’daki 
adıyla Alan Liel, 1948, İsrail 
Tel-Aviv doğumlu. İbrani üni- 
vesitesinde 1977’de yüksek lisans 
ve 1986 senesinde aynı üniversi
tede doktora yaptı. Uzmanlık 
alanı Türkiye. 1971 senesinde İs
rail dışişleri bakanlığında göreve 
başladı. İlk görevi Şikago konso
losluğunda (1979-1981). 1981-

1983 arası Ankara’da görev ya
parken MOSSAD Ankara istas
yonunda başarılı çalışmalarda 
bulundu. 1983-1989 arası İsra
il’de Dışişleri bakanlığı sözcülüğü 
ve Birleşmiş Milletler delagasyo- 
nu üyeliği yaptı. 1990-1992 arası 
tekrar Amerika’ya atandı. 1992- 
1994 arası Güney Afrika İsrail 
Büyükelçisi oldu. 1997-1999 
arası Ehud Barak’m Dış Politika 
danışmanıydı. En son görevi de 
dışişleri müsteşarlığı oldu. Liel’in 
bizim açımızdan önemi, nedense 
Türkiye ile çok ilgili olması. Me
sela İbrani Üniversitesi’nde ver
diği doktora tezinin, başlığı “İt
hal Enerjiye bağımlı olmanın 
Türkiye üzerindeki etkileri”' 
1986. Liel’in Türkiye aşkı bugün 
de sürüyor herhalde ki Kudüs’te 
bulunan ve Türkiye-İsrail projesi 
üzerinde çalışan “Global Code” 
ismindeki danışmanlık şirketi
nin başkanlığını yapmakta. Li
el’in yazdığı diğer eserler de çok 
ilginç ve sürükleyici kitaplar: 
“Ortadoğuda Türkiye - Petrol, İs
lam ve Siyaset”(1994-İbranice 
baskı), “Türkiye-1996”(1998), 
“Türkiye’de İslam ve Siya
set” (1998-İbranice baskı), “Or
tadoğuda Türkiye - Petrol, İslam 
ve Siyaset”(2001 -İngilizce baskı), 
“Türkiye, Siyaset, Ordu ve Dış 
Politika” (2002) ve son kitabı. 
Gördüğünüz gibi Liel bir Türk 
aydını kadar Türkiye üzerine eser 
vermiş neredeyse, ama bu yorucu 
çalışmalarının karşılığını bugün 
görüyor. Bugün eğer “Light İs
lam” diye bir şey varsa .bunun 
oluşmasında Liel ve ırkdaşı arka
daşlarının çabaları büyük.

Matrix’de hayat devam ediyı- 
or... “Büyük Zion” , vadedilen 
toprakları ve vadedilen geleceği 
bekliyor... ■
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ABD’NİN 
İTHAL ASKER ARAYIŞLARI

SÜLEYMAN OVALI

A BD küresel hegemonya 
planı çerçevesinde 
Irak’ı üç hafta gibi kısa 

bir sürede işgal etmiş ancak daha 
önceden hiç hesap etmediği bir 
gerçekle yüzleşmek durumunda 
kalmıştır: işgalle birlikte
ABD’nin Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan tecrübesinden yeteri 
kadar ders almadığı açık bir şe- 
kilde ortaya çıkmıştır. ABD, 
Saddam rejiminde baskı altında 
tutulan Irak’ın Şii unsuru üzeri' 
ne planlar yapmış ve bu planla- 
rın boşa çıkmasıyla birlikte böl- 
gede cihad ihtimali giderek güç 
kazanmıştır. ABD, görünürde 
‘İraklıları özellikle de baskı ah 
tında tutulan Şii halkı özgürleş
tirmek için’ eli kanlı diktatör 
Saddam’ı devirmiş ve Irak’ı işgal 
etmişse de Şiilerin özgürlük his- 
leriyle oynamış, İran tehlikesin' 
den dolayı onlara hayalden baş- 
ka elle tutulur ve gözle görülür 
bir şeyler de vermeden Irak’ta 
kalıcı olabilmeyi hedeflemişti. 
Ancak hesaplar tutmamış ve 
Irak’m en kalabalık unsuru olan 
Şiiler ABD yanında yer alma- 
mışlardır.

Şii unsur işgalden bugüne 
kadar net olarak cihad iradesini 
ortaya koymamış olmakla bir
likte iradesini bu yönde oluştu
racağının sinyallerini vermiştir, 
işgalci kuvvetlerin bir an önce 
Irak’ı terketmesini isteyen Şi- 
iler, liderlerinin öldürülmesiyle 
birlikte işgalcilere karşı daha 
sert bir tavır içine girmişlerdir. 
Şiilerin sistemli bir cihad baş- 
latma ihtimali A BD ’nin İslam 
dünyasındaki tüm planlarını 
da bozabilir. Bölgede İsrail’e 
karşı duyulan kin ve nefretin 
bir anda sistemli ve organize 
bir cihad olarak Amerikanlıla

ra dönme ihtimali artık hiç de 
az değildir. İsrail’in Yaser Ara- 
fat’ı sürgüne gönderme kararma 
destek veren ABD, tüm İslam 
aleminde İsrail’e karşı duyulan 
kin ve nefreti üzerine çekmiştir. 
ABD kendisine karşı girişilecek 
olan sistemli bir cihaddan kork
tuğu için bölgedeki kadim müt
tefiki İsrail’e ölümüne destek 
vermiştir.

Şii halkın cihad organize et
me ihtimalinin güçlenmesi ve 
de hemen her gün Amerikan as
kerlerine karşı girişilen saldırı
larda Amerikalıların sürekli ka
yıp vermesi Bush yönetimini ye
ni arayışlara itmiştir. ABD İs
lam coğrafyasında planladığı 
değişiklikler kapsamında yapa
cağı savaşlarda en başından be
ri cihad ihtimaline karşı, mede
niyetler çatışması izlenimini kı- 
rabilmeyi hedeflemiştir. Bu 
kapsamda Hıristiyan olan 
A BD , Ortadoğu’da Musevi 
olan İsrail ile halkının çok bü
yük bir kısmı Müslüman olan 
Türkiye’yi kendisine müttefik 
olarak seçmiştir. Böylelikle 
ABD, İsrail ve Türkiye’yi ya
nına alarak İslam medeniyetine 
karşı girişeceği savaşlarda Hı
ristiyan, Musevi ve Müslüman 
koalisyonu perdesini kullanma
yı hedeflemiştir. Girişilen sa
vaşların esas hedefinin İslam

medeniyeti olmadığının ispatı 
ise müttefiklerin arasında Müs
lüman halkı barındıran Türki
ye’nin bulunmasıdır.

ABD yönetimi Irak’ta batağa 
saplanma ihtimalini bertaraf et
mek üzere giriştiği yeni arayışlar 
çerçevesinde, Kore gazisi T ür
kiye’den asker talep etmiştir. 
Hatırlanacağı üzere; ABD, 
Irak’ta Türk ordusunu görmeye 
tahammül edemediği için Süley- 
maniye’de Türk askerlerini re
hin alıp Türkiye’yi küçük düşür
müştü. Bu olaydan sonra gerilen 
ilişkilerin normalleştirilmesi 
amacıyla; ABD yönetimi, Türki
ye’ye aynen Irak işgalinden önce 
olduğu gibi net olmayan bir 
maddi yardım paketi sunmuş ve 
Türkiye’yi şaşırtmıştı. Ancak 
çok geçmeden bu paranın saiki- 
nin; A BD ’nin Türk askerlerini 
güney Irak’ta görme isteği oldu
ğu anlaşılmıştır. A BD ’nin bu sü
reçte çok hızlı hareket ettiği dik
katlerden kaçmamalıdır. Süley- 
maniye olayının ardından Türk 
askeri talebi ve maddi yardım 
vaatleri adeta film şeridi gibi hız
la akmaktadır. Bu hızlı çekimin 
sebebi, ABD başkanlık seçim
lerinin gündeme yavaş yavaş 
oturması ve yaklaşan seçimle
rin başta Bush olmak üzere şa
hinleri oldukça kaygılandırma
ya başlamasıdır.
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Türkiye Ne Yapacak?

Bush yönetimi Süleymaniye 
operasyonuyla; Türkiye’nin böl
gedeki gücünün A BD ’ye rağmen 
olamayacağı mesajını vermek is
temişti. Bu mesajı net bir şekilde 
okuyan hükümet; Irak’m yeni
den yapılanmasında rol almak, 
Türkiye’ye yönelik PKK tehdidi
ni ortadan kaldırmak, Kürt grup
ların Irak’taki etkinliğini kır
mak, ABD ve Irak ile ekonomik 
ilişkileri geliştirmek gibi bazı te
mel hedefler üzerinde yoğunla
şarak, A BD ’nin taleplerine 
olumlu cevap verecekmiş gibi 
durmaktadır. Hükümet
A BD ’nin talep ettiği asker gön
derme iradesini, K. Irak’taki 
PKK/Kadek unsurunun yok edil
mesi ile bölgede bir Kürt devle
tinin kurulmama garantisine 
bağlamıştır.

Hükümetin A BD ’nin asker 
talebini karşılamak üzere Türk 
askerinin yurt dışına çıkışma 
izin veren bir tezkereyi meclis 
açıldıktan kemen sonra 
TBM M ’ye sevketmesi beklen
mektedir. Hatırlanacağı gibi bu 
kapsamda 1 Mart’ta TBM M ’de

görüşülen tezkere kabul edilme
mişti. Bir kez daha tezkere şoku 
yaşamak istemeyen hükümet ve 
ABD bu sefer ipleri daha sıkı 
tutmaktadır.

ABD 1 Mart tezkere hezime
tinin ardından Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ni hedef almış ve bu 
kurumu liderlik görevini yerine 
getiremediği için açık bir dille 
suçlamıştı. ABD yönetimi Tür
kiye’de asker ve hükümet arasın
daki gerginliği bildiği için kasıtlı 
olarak hükümeti değil de T SK ’yı 
suçlamıştı. Olağanüstü toplanan 
MGK’da, ABD tarafından uyarı
lan askeri unsur, A BD ’nin kü
çük düşürücü hareketlerini dik
kate almayıp Iralc’a asker gönde
rilmesi konusunda sessiz kalarak 
bu konudaki yetkinin siyasi oto
riteye ait olduğunu tekrar teyit 
etmiştir. Süleymaniye olayların
dan sonra Türkiye’nin batıdaki 
mevzisini kaybetmesini isteme
yen askeri yetkililer ABD ile sı
cak ilişkiler kurma çabalarına gi
rişmişlerdi. Ancak bu son MGK 
toplantısında yine askeri kana
dın sessiz kalması kafaları biraz 
karıştırmıştır. ABD yönetimi 
T S K ’yı rencide edebilecek hare

ket tarzını T S K ’yı açık bir şekil
de suçlayarak ve Süleymaniye 
olaylarını organize ederek gös
termiştir. Tezkerenin meclise 
gelişine kadar askeri yetkililerin 
bu konudaki sessizliği sürecek 
olursa ABD her an yine TSK ’yı 
rencide edebilecek hareketler 
içerisine girebilir ve bu kapsam
da hükümet ve asker arasındaki 
gerginliği tırmandırabilir.

Şu an için hükümetin Irak’a 
asker gönderilmesi konusunda 
meclise sunacağı tezkerenin ka
bul edilip edilmeyeceği belli ol
mamakla birlikte A BD ’nin vaat 
ettiği mali yardımla piyasalar 
adeta şişirildi. Irak savaşı önce
sinde de buna benzer bir dönem 
yaşanmıştı ancak o zaman piya
salar şimdiki kadar risk altına so
kulmadığı için Amerikan vaadi 
gerçekleşmemesine rağmen fi- 
nansal bir sorun yaşanmamıştı. 
Bu kez Amerikan vaatleriyle 
IMKB endeksi oldukça yüksel
tilmiş, yükselişe geçmesi bekle
nen dolar tekrar inişe geçmiş ve 
risk makası iyice açılmıştır. Yani 
bu kez hükümet tezkereyi geçire- 
meyecek olursa doğal olarak 
ABD daha önceden yaptığı gibi 
Türkiye’ye para vermeyecek ve 
böylelikle de Türk mali piyasala
rı ciddi bir dalgalanma yaşaya
caktır. Kanımca hükümet bu ris
ki artık göze alamayacak ve tez
kerenin geçirilmesi için elinden 
geleni yapacaktır. Tezkere geç
mediği taktirde yeni bir devalü
asyonun kapısı aralanacak ve 
Türkiye tekrar daha ağır şart
larla IMF’ye mahkum edilecek
tir. IMF’nin çok ağır şartlar ileri 
sürmesi sonucunda iktidarların 
yerinden olduğu da unutulma
malıdır.
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Ne Kadar Asker O Kadar Para

ABD yönetimi Türk hükümeti' 
nin Iralc’a asker gönderme konu- 
sunda ileri sürdüğü olmazsa ol- 
maz şartları olan; Kuzey Irak’ın 
PKK/Kadek’ten temizlenmesi ve 
bölgede bir Kürt devletinin ku
rulmaması konularında istediği 
güvenceleri verecek midir? Bu 
konuda ABD’li yetkililerin bası- 
na yansıyan görüşlerine bakacak 
olursak hiç düşünmeden böyle 
bir güvencenin asla verilmeye
ceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bizzat başkan Bush, K. Irak 
konusunda konuşurken bu böl
gede otoritenin sağlandığını ve 
bölgenin kendi kendini yönete
bilecek noktaya geldiğini açık 
bir şekilde belirtmiştir. Bu açık
lama Türkiye’ye karşı bir blöf 
değilse, bölgede yakın bir tarihte 
Amerikan destekli bir Kürt dev
letinin kurulması beklenmelidir.

ABD Irak’ta batağa saplan
dıktan sonra sergilediği hare
ketlerle, başta Türkiye olmak 
üzere üçüncü dünya devletleri
ni ucuz asker pazarı olarak gör
düğünü açık bir şekilde göster
miştir. ABD ne kadar asker o ka
dar para denklemini gizleyebil
mek için para ve asker talepleri

nin birbirinden ayrı yürütüldüğü 
izlenimini vermektedir. Ancak 
bu noktada Amerikan vatandaşı 
olan Yahudi spekülatör Soros’un 
“Türkiye’nin en iyi ihraç ürü
n ü , Türk askeridir” açıklaması
nı hatırlamamak elde değildir. 
ABD’nin ithal asker arayışları 
kapsamında yaptıklarını, bu tek 
cümlecik çok sarih bir şekilde 
anlatmaktadır.

Ayrıca hatırlanacağı üzere; 
başbakanın Malezya gezisinde 
IMF ile Türkiye’nin yollarının 
2004’de ayrılacağına dair beya
nının hemen ardından Süleyma- 
niye olayları patlak vermişti. 
Ancak başbakan IMF ile 
2 0 0 6 ’ya kadar birlikte yürüme 
iradesini iç ve dış kamuoyuna 
bildirmiş ve ABD Türkiye’ye 
mali yardım vaat etmiştir. Baş
bakanın buradaki tutumu da 
ABD ile yürütülen ilişkilerde 
sıkıntı yaşandığını ortaya koy
maktadır.

Kore Gazisi Türk Askeri 
Neden Irak’a Gidecekmiş?

Türkiye kamuoyu aynen son tez
kere öncesinde olduğu gibi 
Irak’a neden Türk askerinin gi
deceği konusunda tam olarak 

a y d ın la tılm a m ış tır . 
Milli menfaatler tılsımı 
bu kez eskisinden çok 
daha fazla olarak gün
demdedir. Hükümet

hiçbir haklı sebep gösteremez
ken milli menfaatler gereği Irak’m 
yeniden yapılandırılması, Kürt 
devletinin engellenmesi ile 
PKK/Kadek’in etkisizleştirilmesi 
için Türk askerinin aynen Ko
re’ye gittiği gibi Irak’a gitmesi 
konusunda ısrar etmektedir. Öte 
yandan Güney Irak’taki halk ke
sinlikle Türk askeri istemediğini 
ve Türk askerleriyle savaşacağı
nı açık bir şekilde belirtmekte
dir.

1 Mart tezkeresine ret oyu 
veren AK partili milletvekilleri 
yeni bir tezkereye kabul oyu ve
rebileceklerini ima etmektedir
ler. Peki bizlerin bilmediği ne ol
du da bu vekiller fikirlerini de
ğiştirdiler? ‘1 Mart tezkeresi ka
bul edilseymiş, Türk askeri orada 
savaşacakmış; ancak bu kez öyle 
bir durum yokmuş’ şeklindeki 
ifade hiç tatminkâr değildir. 
Çünkü; BM karargahına saldırı
da Sergio Vieira de Mello’nun 
öldürülmesi ve Ürdün büyükel
çiliğine saldırıda bulunulması gi
bi askeri tehlikeler işgal sırasın
da bile mevcut değildi. Bunlara 
ek olarak genel cihad ihtimali 
de belirmiştir. Yani şimdi Türk 
askerinin karşılaşacağı risk işgal 
sırasındaki riskten oldukça fazla
dır.

Tezkereye muhalefet edenle
rin BM kararını bir ön koşul ola
rak görmesi de oldukça vahim 
bir durumdur. Bunu savunanlar
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ABD’nin BM’yi nelere alet etti- 
ğini unutmuş gibidirler. Irak’ta 
BM karargahına yapılan saldırı 
sonrasında ABD, ‘Biz onları da
vet etmedik; dolayısıyla bu ko
nuda herhangi bir sorumluğumuz 
yoktur.’ diyebilmiştir. Ortado
ğu’nun kan gölüne dönmesi pa
hasına ABD, Arafat konusunda 
İsrail’e BM çatısı altında destek 
vermiştir. A BD ’nin kuklalığı ha
ricinde neredeyse bütün işlevini 
yitiren ve dolayısıyla meşruiyeti
ni kaybetmiş bir kuruluşun ala
cağı karara dayanarak Türk aske
rini Irak’a göndermek büyük bir 
hata olacaktır. Bilindiği üzere 
Irak savaşı da adı geçen kuruluşa 
rağmen yapılmıştı.

Türkiye’nin Irak’a ABD talep 
ettiği için asker göndermesi; 
Irak’ın yeniden yapılanmasında 
rol alma, Türkiye’ye yönelik 
PKK tehdidini ortadan kaldırma, 
Kürt grupların Irak’taki etkinli
ğini kırma konularında bir ga
ranti sağlayacak değildir. Muha
tabımızın Süleymaniye baskını
nı yapanlar olduğunu asla unut
mamalıyız. Ayrıca bölgede et

kinliği artacak olan İsrail ile 
ABD’nin ileride yapacakları zu
lümlerin şiddetini hesap ederek 
Irak’a asker gönderme kararını 
vermeliyiz. Çünkü orada bağım
sız hareket etme yeteneği olma
yacak olan Türk askerleri ABD 
ve İsrail’in bölgede yerleşmesine 
yardım eden bir güç olarak bili
necektir. Bu durumda Türki
ye’nin Arapların gözünde em
peryalist bir devlet olacağını 
unutmamak gerekir.

ABD gerilla savaşı konusun
da çok uzmanlaşmış Türk askeri
ni Irak’m güneyine konuşlandı
rırken yine bu konudaki kabili
yetleri azımsanmayacak olan 
PKK/Kadek militanlarını acaba 
neden Kuzey Irak’tan temizleme
mektedir? PKK/Kadek ABD iste
se bile silah bırakmayacaktır ve 
bu yüzden de Türkiye’ye karşı 
tehlike potansiyeline sahip ola
caktır. Öte yandan Türkiye 
ABD’nin istediği ölçüde Irak’a 
asker gönderecek olursa Irak sı
nırımızın güvenliği zaafiyete uğ
rar mı sorusu hemen akıllara ge
liveriyor. PKK/Kadek militanla

rı, Türk askerleri Irak sınırın
dan güneye doğru yöneldikten 
sonra eve dönüş yasasının da 
verdiği hınçla Türkiye sınırına 
yönelecek olursa ne olacaktır? 
Bu durumun müsebbibi kim ya 
da kimler olacaktır? ABD mi, 
yoksa bu kararı verecek olan 
Meclis ya da Bakanlar Kurulu 
mu? Bu olumsuzlukları giderebil
mek amacıyla hükümetin acil bir 
şekilde Irak’a neden ve hangi 
kapsamda Türk askerinin gönde
rileceğini açıklaması gerekmek
tedir.

Irak’ta ölecek her Türk as
kerinin bir Amerikan askerinin 
hayatını kurtaracağı da unutul
mamalıdır. İkibin dolar milli ge
lire sahip olan Türklerin ölmesi 
ile otuz beş bin dolar milli gelire 
sahip olan Amerikalının ölümü 
arasında matematiksel bir tercih 
asla akıllara getirilmemelidir. 
Aynı zamanda Türk askerlerinin 
öldüreceği her Irak vatandaşının 
ABD’nin enerji politikası için 
öldürüleceği de unutulmamalı
dır. Bu durumun uzun vadede iki 
komşu halkın birbirine karşı hu
sumet duymasına yol açacağı ise 
çok açıktır.

Türkiye Irak’a asker gönde
rip kirli savaşta taraf olursa İs
lam medeniyetini; ABD, İsrail 
ve Türkiye üçgeni arasında sı
kıştırmış olacaktır. Amerikalı
ların hayatlarını yıllar önce Ko
re’de kurtaran Türk ordusu ya
rım yüzyıl sonra Amerikalıların 
hayatlarını Irak ve Ortadoğu’da 
bir kez daha kurtarmak zorun
da değildir. Yüzyıl önce yapılan 
yanlış hesap sonucu Alman
ya’nın emperyalist hedeflerine 
ulaşabilmesi için onlarca insa
nını kaybeden Türkiye şimdi 
yeni emperyalist ABD ’ nin he
defleri için milyonlarca insanını 
kaybetmemelidir. ■
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İSLAM KONFERANSI: 
YENİDEN YAPILANMAYA DOĞRU

TURAN KIŞLAKÇI

B erlin duvarının yıkılması 
ve Sovyetler Birliği’nin

çökmesiyle tek kutuplu 
yeni bir döneme girdik, çift ku
tuplu dünyanın sona ermesiyle 
dünyada barış rüzgarlarının esme
si beklenirken, aksine gelişmelere 
tanıklık eden insanlık kaos ve 
bunalımların için sürüklendi. 
Dünyaya adil değerlerin hakim 
olacağına, insan hakları ve özgür
lüklerin korunacağına ilişkin 
umutlar “Yeni Dünya Düzeni” 
projesiyle uçup gitti. Tek kutuplu 
dünyada artık tek güç vardı; 
Amerika. ABD kendi dışındaki
lere öteki I kızılderili muamelesi 
yapıyor, herkese ‘ya bizdensiniz 
ya da onlardan’ diyordu.

Sömürge ve hegemonya sava
şını meşrulaştırmak isteyen ABD’ 
nin 90’lı yıllarda Francis Fuku- 
yama ve Samuel Huntington’a 
CIA finansıyla hazırlattığı “Ta
rihin sonu” ve “M edeniyetler 
Ç atışm ası” teorileri, dünyanın 
kalan kısmının, Amerikan ya- 
şam tarzı’nm medenileştiren hu
zuruna doğru kaymasını engelle
mek isteyen azılı düşmanları işa
ret ediyordu. ABD’nin “Terö
rizmle Savaşı” böyle bir senaryo
nun ürünü idi. 11 Eylül olayı, bu 
savaşa yeni bir ivme kazandırdı. 
Irak ve Afganistan saldırıları, uy
gulamaya konulan Yeni Ameri
kan Yüzyılı projesinin atlama 
taşlarıydı.

Bu süreçte ABD, sergilediği 
pervasızlıklarla soğuk savaş döne
minden kalma müttefiklerini de 
aşağılayarak şaşkına çevirdi. 
Uluslararası kurumlar, kuruluşlar 
ve ilişkiler, ebedi dostluklar ça
tırdadı. Irak Savaşı nedeniyle 
ABD-Avrupa ilişkileri ağır bir 
yara aldı. Avrupa Birliği Ameri
ka’ya karşı farklı tutumlar nede
niyle adeta bölündü. ABD’nin İs

rail’i şartsız desteklemesi, çevre 
konusundaki Kyoto Protokolü
nü imzalamaması, kitle imha si
lahları ile ilgili anlaşmaya yanaş
maması, Uluslararası Ceza Mah- 
kemesi’ni devre dışı bırakması 
Avrupalıları sinir etti. Son geliş
meler ile birlikte ABD ile Al- 
manya-Fransa İkilisi arasındaki 
çelişki daha bir belirginleşiyor, 
derinleşiyor. N A TO ’da farklı ses
ler yükselmeye başladı. ABD’ nin 
Irak saldırısını N ATO’ya onay
latması anlamına gelen Türki
ye’yi NATO koruması altına al
ma istemi AB tarafından redde
dildi. Bu, “NATO tarihinin en 
büyük krizi” olarak değerlendi
rildi. Alman Dışişleri Bakanı 
“NATO üyeleri ABD’nin uy
dusu değildir” diye demeç verdi. 
ABD Dışişleri Bakanı daha da 
ileri giderek, N A TO ’nun çökebi
leceği tehdidinde bulundu...

ABD emperyalizmi, dünyaya 
ve temel stratejik kaynaklarına 
tek başına egemen olmak, onu 
tek başına, rakipsiz bir biçimde 
yönetmek, başka bir ifadeyle bü
tün dünyayı sömürgeci bağlarla 
kendine bağlamak için Irak saldı
rısını stratejik'bir basamak olarak 
düşünüyor. Bu strateji, diğer em
peryalist devletler için daralma, 
hegemonya ve sömürü alanların
dan dışlanma, özellikle de kendi
leri için hayati önemde olan pet

rol yataklarından yoksun kalma 
anlamına geliyor. ABD, bu üs
tünlüğünü dünya sömürge impa
ratorluğu biçiminde kurumlaştır
mak ve her devlete bunu kabul 
ettirmek istiyor. Bu stratejiye 
karşı diğer emperyalist devletle
rin eli kolu bağlı oturmaları düşü
nülemezdi ve öyle de olmadı za
ten.

Rusya’nın Avrasya Kimliği ve 
İKO’nün Yeniden Yapılanması

11 Eylül saldırıları sonrası Müslü- 
manlara ve İslam’a yönelik tavrını 
önemli ölçüde sertleştiren ve Af
ganistan’dan sonra İslam dünyası
na yönelik tehdit ve savaş senar
yolarına hız veren Amerika ile İs
lam dünyası arasındaki mesafe be
lirgin bir şekilde açıldı. ABD’nin 
bu tutumu, onu yakın ve stratejik 
müttefik olarak gören Türkiye’yi 
de şoke etti. Müslüman ülkeler, 
ABD yerine yeni ittifak arayış eği
limlerini artırdılar. Bazı İslam ül
kelerinin devlet adamlarından 
edindiğimiz izlenime göre, Müslü
man devlet liderleri tehdit edildi, 
bazılarına ağza alınmayacak laflar 
edildi, bazılarının yüzlerine dosya
lar fırlatıldı. Amerika, hegemon
yası önüne “ama”lar ile gelen tüm 
devlet liderlerine aynı muamelede 
bulundu.

Ancak, Afganistan ve Irak sa
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vaşını çok çabuk kazanmasına 
rağmen savaş sonrası bölgede is- 
tikrarm sağlanamaması ve Ame
rikan askerleri arasında ölümle
rin artması ABD’yi kısmi olarak 
dizginledi. Bu arada Rusya, İslam 
ülkelerinin bu pozisyonundan ya
rarlanmak için bir manevra girişi
minde bulundu. Rusya Federas
yonunda yaşayan 20 milyon 
Müslüman’ın sayısının birçok İs
lam ülkesinin nüfusundan fazla 
olduğuna işaret eden Rusya, İs
lam Konferansı Örgütü’ne (İKÖ) 
katılmak için başvuruda bulundu. 
Malezya’yı ziyaret eden Rusya 
Devlet Başkanı Putin, İKÖ’nün 
2003 Ekim ayındaki zirvesine 
başkanlık edecek olan Malez
ya’nın Rusya Federasyonu’nun bu 
girişimini desteklemelerini istedi.

İslam ülkeleri ilk kez, Mescidi 
Aksa’nın Yahudi fanatikler tara
fından yakılmasının ardından 
Suudi Arabistan’ın eski kralı Fay
sal’m çağrısıyla 22 Eylül 
1969 ’da Fas’ın başkenti Rabat’ta 
toplanmıştı. Bu zirvede İslam 
dünyasında bir dayanışmaya gi
dilmesi amacıyla örgüt kurulması 
kararlaştırılmıştı. Böylece İslam 
ülkelerinin, 22-26 Mart 1970 ta
rihlerinde Suudi Arabistan’ın 
Cidde kentinde gerçekleştirdik
leri toplantıda İslam Konferansı 
Örgütü (İKÖ)’nün temelleri atıl
dı. Ancak İKÖ kurulduğu gün
den beri genelde sembolik çalış
malar yaptı. Onayladıkları taslak
ların bir çoğu masa üstünde kaldı. 
En büyük katılımlı örgütlerden 
biri olmasına rağmen bir türlü 
uluslararası oluşumlar üzerinde 
etki ve yaptırım gücü elde ede
medi. Bugün İKÖ çatısı altında 
gerçek anlamda bir birliktelik ve 
işbirliğinin sağlanamadığını gö
rüyoruz. Tüm İslam dünyası 
Amerikan emperyalizminin bas

kıcı politikalarına maruz kalıyor- 
ken, öbür tarafta ABD ile sıkı iş
birliği içindeki yönetimler güya 
İslam ülkelerini temsilen İKÖ ça
tısı altında düzenlenen toplantı
lara katılıyorlar. Bir diğer önem
li problem de bir araya gelenler 
açısından “İslam” veya “Müslü
man” kimliğinin çok fazla öne çı
karılan bir üst kimlik veya ortak 
payda olarak görülmemesi.

İslam ülkelerinin stratejik it
tifaklar peşinde olduğunu bilen 
İsrail de bölgedeki Müslüman ül
kelerle gizli ittifaklar imzalamak
ta. Bunlardan gün yüzüne çıkan
lar şunlar; Tunus, Cezayir, Özbe
kistan, Türkiye ve Ürdün. Güney 
ve Batı Asya’nın en büyük gücü 
olarak görülen Hindistan ile de 
ittifak anlaşmaları imzalayan İs
rail’in, bu ittifakın içine Türki
ye’yi de almaya çalıştığını biliyo
ruz.

ABD Başkanı George 
Bush’un İran’ı “şer ekseni” için
de zikretmesi ve Somali’den Fili- 
pinler’e kadar Müslümanlara yö
nelik baskı politikalarını uygula
maya sokması ABD-İslam bloku 
arasındaki uçurumu derinleştirdi. 
Müslüman ülkelerin büyük ço
ğunluğu bu nedenle ABD yerine 
Avrupa Birliği’ne eğilimlerini ar
tırdılar.

Tüm bu gelişmelerden sonra 
16-18 Ekim tarihleri arasında 
Malezya’da toplanacak olan İKÖ 
üyelerinin Amerika’dan duyduk
ları rahatsızlık nedeniyle gözleri
ni Almanya, Fransa, Rusya ve 
Çin’e çevirdikleri söylenebilir. 
Bu bağlamda, SSC B’nin dağılma
sı sonrası yeni bir kimlik arayışı 
içinde olan, ve bu doğrultuda Av
rasya kimliğini ön plana taşıma
ya çalışan Rusya Federasyo- 
nu’nun İKÖ üyeliği başvurusu, 
Moskova’nın yeni kimliğini (Av

rasya) oluşturma çalışmalarının 
bir parçası olarak yorumlanabilir. 
Rusya Federasyonu’nın Avrasya 
sınırlarının İslam ülkeleri tarafın
dan oluşturulduğu, Kafkasya ve 
Orta Asya’daki eski SSCB ülke
lerinin büyük çoğunluğunun da 
İslam ülkesi olduğu dikkate alı
nırsa Moskova’nın İKÖ’ye üye 
olarak Avrasya coğrafyasında ne
den etkinlik kazanmak istediği 
anlaşılabilir. Önümüzdeki yıllar
da İKÖ çerçevesinde hem Mos
kova hem de Ankara’nın Avras
ya kimliğini daha fazla vurgula
ması da beklenebilir.

İslâm Dünyası, 
Osmanlı Misyonunu Arıyor

Arap ülkeleri Osmanlı’dan ayrı
lıştan sonra ilk kez ciddi bir lider
lik sorunu yaşıyorlar. Hemen hep
si de ABD’nin Ortadoğu’ya yer
leşmesiyle yeni bir güç dengesi 
arayışında. Filipinler’den, Fas’a 
kadar tüm Müslüman halkların 
hangi ırk ve milliyetten olursa ol
sunlar Osmanlı’ya karşı büyük bir 
sempatileri var. Hala bile bir çok 
ülkede Osmanlı padişahları adına 
hutbeler okunuyor. Ancak, son 
40-50 yıldır Türkiye’nin İslam ül
kelerini, dışladı da bir gerçek. 
Arap ülkeleri de, halkları nezdin- 
deki Osmanlı sempatizanlığını 
kırmak için yıllarca İngilizlerin 
yazdıkları Osmanlı tarihi kitapla
rını okuttular. Bugün ise bunun 
acısını çekiyorlar.

Bize düşen ise, Ortadoğu’dan, 
Ortaasya ve Balkanlara kadar ge
niş bir alanda izlerine şahit oldu
ğumuz Osmanlı mirasına yeni
den sahip çıkmak, Osmanlı hin
terlandının da ötesinde tüm İs
lam dünyasına “ağabeylik” yapa
cak bir misyon ve vizyon geliştir
mektir. . ■
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T ürk eğitim sisteminin aç- 
mazlarınm belki de en 
önemlilerinden biri eği

tim kurumlarında edinilen ‘bil- 
gi’nin hayatın içinde yerini 
bul(a)mamasıdır. Eğitim kurum- 
İarına yüklenen öncelikli göre
vin meslek erbabı yetiştirmek ol
duğu gün gibi aşikârdır. Hayata 
dair edinilen göreceli bilgilerin 
paraya tedavülü üzerine inşa edi
len bir eğitim sisteminin çarkla
rından geçen nesiller büyük bir 
medeniyetin farkında olmadıkla
rı gibi, bu medeniyetin günümüz 
koşullarında yeniden yeşerme
sinde kendilerinden yapıcı zihin
sel donanım ve eylem beklenti
lerine cevap veremez konumda
dırlar.

Modern seküler bir hayat dü
zeninin var olduğu günümüzde, 
geleneksel toplumlarda hakim 
olan iş, ev ve cemaat arasındaki 
doğrudan ilişkinin yokluğunda 
modern bireyin var oluş sorunu
nu halledememesine yol açacak 
kadar önemli sorunlar gündem
dedir. İşte eğitim kurumu da bu 
sorunlardan biri olarak mevcut 
sorunlar yumağını oluşturmada 
önemli bir yere sahiptir. Seküler- 
leştirici bir kurum olarak eğitim 
kurumundan alınan bilginin ki
şinin temel var oluş donanımın
da yer edinememesi, hem bireyin 
toplum içindeki yalnızlaşmasın
da, hem toplum hayatındaki çö
zülmelerin temelinde hem de 
eğitim kurumlarıntn bizzat kendi 
statüsünün ve bu kurumda yer 
alan idarecilerin ve öğretmenle-

eğ it im in
PRATİK HAYATA YANSIMASI

MEHMET ÖZAY

rin zarar görmesinde rol oyna
maktadır. Öğrencinin okulu bir 
an önce kurtulmak gereken bir 
hapishane, öğretmeni kendisin
den intikam alınacak bir gardi
yan, okul ve sınıftaki maddi ya
pıların gösterilecek vandallıkla 
zarara uğratılması gereken nes
neler olarak görmesine neden ol
maktadır. Öyleyse öğrencinin, 
okulu, içinde bulunmaktan hoş
nut kalınan bir mekân, öğretme
ni kendisine ram olunacak bir 
rehber, okul arkadaşlarını kendi
leriyle birlikte olmaktan ve ha
yatın içinde işlerliği olan proje
ler üretmede ve paylaşmada keyif 
alınan sosyal bir grup olarak gör
mesi için neler yapılabilir sorusu

nun cevabı olarak şu maddeler 
öncelik sırası gözetilmeksizin sı
ralanabilir:

-Öğrencilerin, sınıf ortamına 
dair besledikleri kapalı, muğlak, 
sıkıcı ve baskıcı algılarını aşma
ları, kendilerini rahat, katılımcı, 
merak eden ve araştırıcı kılan et
kinlikler çerçevesinde var kılma
ları lise eğitiminin en önemli iş
levini oluşturmalıdır.

-Öğretmenlerin ellerinde iş
lenmeyi bekleyen hammaddenin 
-yani öğrencinin- özelliklerini 
bilme yönünde çaba sarf etmele
ri gerekmektedir.

-Zekanın yaratıcılıktan, yara
tıcılığın da meraktan kaynaklan
dığını hatırlayarak öğrencilerin 
merak duymaları sağlanmalı, 
merak potansiyeline sahip öğ
rencilere özenle yaklaşılmalıdır.

-Öğrenci bir ideali olan ve bu 
idealin peşine düşen bir birey ol
malıdır.

-Hayal kurmanın önündeki 
biricik engel öncelikle öğrenci
nin yakın çevresi/ailesi ve arka-

Ümran-Ekim ■2003 1 3



GÜNDEM

daşlarıdır. Bu nedenle özellikle 
ailelerle mutlak surette yakın bir 
etkileşim içersinde olunmalıdır.

-Öğrencinin sınıfa ve okula 
bakışının standartları ortadadır. 
Bu standartların aşılması öğren
cinin gönüllülük, katılımcılık 
özellikleriyle donanan özel çalış
ma gruplarında aktif yer almasıy
la aşılabilir.

-Öğrencileri okul sınırları da
hilinde kontrol etmek yerine, 
katılımlarını sağlamak ve birey
selliklerinin gelişimi yolunda ça
ba sarf ederek başkalarının kont
rolünü değil, kendi oto-kontrol- 
lerini kullanabilmeleri yolunda 
çalışmalar yapılmalıdır.

-Öğrencileri gönüllülük ve 
katılımcılık esaslarına göre işle
yen çalışma gruplarında yer al
maları öncelikle öğretmenlerin 
kendi ilgi alanlarının ortaya çık
masıyla ilintilidir. Dolayısıyla 
öncelikle öğretmenlerde böylesi 
aktif bir şekilde yaşamın entelek
tüel boyutlarına katılmaları ve 
bu oluşumları sürekli takip etme
leri öncelik arz etmektedir.

-Danışmanlık sistemi çerçe
vesinde belirli ilgi alanlarına sa
hip öğrencilerin, söz konusu 
alanlarda yetkin öğretmenlerle 
birliktelikleri esas tutulmalı ve 
yıl boyu sürecek projeler bağla
mında çalışmalar gerçekleştiril- 
melidir. Böylece hem öğretmen
lerin bütün bir sınıfla ilgilenme 
zorunluluğu gibi bir yük ortadan 
kaldırılmış, hem de öğrenci sü
rekli kendisiyle beraber olabile
ceği bir danışmana kavuşmuş 
olacaktır.

-Öğrenci-öğretmen birlikteli
ğinin sağlıklı gelişimi için ailele
rin de devreye sokulması amacıy
la öğretmenlerin belirli aralıklar
la velileri evlerinde ziyaretleriy

le, hem öğrencinin yaşam koşul
larına yakından tanık olunması 
ve sorunların anlaşılması ve de
ğerlendirilebilmesi açısından 
faydalı olacak hem de ebeveyn
lere kendi sorumluluklarını ha
tırlatması ve onları da eyleme 
geçirmesi bağlamında olumlu so
nuçlara yol açacaktır.

-Orta Öğretim kurumlarınm 
öğrenciyi üniversiteye taşıyan bir 
araç değil, öğrenciyi yaşama aktif 
bir şekilde katılması yönünde 
rehberlik eden, hayatı tanıtıcı ve 
okul sonrası hayata donanımlı 
kılacak bir işleve bürünmesi ge
rekmektedir.

-Öğrenciyi makine insan şek
linde yetiştirmenin aracı olan 
test sistemi terk edilerek, dersha
nelerin öğrenciler üzerindeki he
gemonyasına son verilmelidir.

-Öğrencilerin öğretmenleriy
le daha yakın etkileşim kurabil
meleri; öğrencinin bireysel ve 
toplumsal gelişiminin zenginleş
tirilmesi amacıyla öğretmenlerin 
bürokratik çalışmalarının kaldı
rılması gerekmektedir.

-Okul mini bir yaşam atölye- 
sine dönüştürülerek bireyin ha
yat yolunda önemli kilometre 
taşlarından biri olan lise eğitimi 
boyunca kendisini hayata hazır
layacak, hayatın değişik alanları
na nüfuz etmesine olanak tanıya
cak teori ve eylem birlikteliği 
gerçekleştirilmelidir.

-Aile haritası çıkarılıp, çeşitli 
ölçeklerde okul etkinliklerinde 
aktif rol almaları sağlanmalıdır. 
Böylece ana-baba eğitimi kadar 
ebeveynlerin eğitim olgusu için
de paylaşımcı rol almaları da ger- 
çekleştirilmiş olacaktır.

'Yerel yönetim ve katılım bi' 
linçinin geliştirilmesi bağlamın- 
da öğrencilerden teşekkül eden

okul meclisleri oluşturulmalıdır.
-Öğrencilerin başarılı olduk

larını kendilerine hissettirecek 
ve bu bağlamda motivasyonları
nı sağlayacak ‘ödül yöntemleri’ 
etkin bir şekilde gerçekleştiril- 
melidir.

-Bireysel bilinçleri ve sorum
lulukları yeterince gelişmemiş 
öğrencilerin okul içi ve dışında 
hem kendilerine hem çevreleri
ne verebilecekleri zararlar karşı
sında ‘yaptırımlar’ çekinilmeden 
uygulanmalıdır.

-Tarihi, arkeolojik ve kültü' 
rel varlıklar bakımından zengin 
olan ülkemizde öğrencilerin bu 
alanlara özgü değerlerle ilk elden 
ilişkiye girmeleri amacıyla ilgili 
bakanlıkların ortak çalışmalarıy
la teşekkül ettirilecek çalışma 
gruplarına ihtiyaç vardır. Söz ko
nusu alanlarda aktif bir çalışma 
ortamına zemin hazırlanmalıdır. 
Böylece bir takım toplumsal ya
raların oluşmasının önüne de ge
çilmiş olacağı gibi, geçmişe ait 
değerlerle günümüz arasında sıkı 
bir bağın dokunması sağlanmış 
olacaktır.

-Sınıf bazında öğrenci, öğret
men, okul yönetimi ve velilerin 
yoğun bilgi ve moral alışverişle
rine olanak sağlamak üzere belir
li aralıklara sınıf günleri tertip 
edilmelidir.

-İlçeler düzeyinde faaliyet 
gösteren sivil toplum oluşumları
nın davet veya ziyaret edilmeleri 
suretiyle öğrencilerin sivil top
lum oluşturma meraklarının ve 
bilinçlerinin gelişimi sağlanma
lıdır.

-Bu çerçevede ifade edilen 
aktivitelerin çeşitlendirilmesi 
konusunda öğretmen ve öğrenci
lerin ‘ufkunu açıcı’ kurumsal dü
zenlemelere gidilmelidir. ■
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İMAM-HATİPLERİN DÖNÜŞÜ 
VE CELÂL HOCA’YI ANMAK

ABDULLAH YILDIZ

2
 003-2004 eğitim sezonu, 

İmam-Hatip Liseleri için 
bir ‘yeniden canlanma’ do- 

nemi oldu. Geçen sene Türkiye 
genelinde 23 bin kayıt yapabilen 
İmam-Hatip Liseleri, bu sene 35- 
40 bin civarında öğrenci kayde
derek tam anlamıyla bir “kayıt 
patlaması” gerçekleştirdi. Son 
OSS’de ilk yüz arasına 8 öğrenci 
sokmayı başaran Kartal Anadolu 
İHL başta olmak üzere birçok 
Anadolu İHL, kontenjan azlığı 
nedeniyle çoğu başvurulan geri 
çevirmek zorunda kaldı. Halkın 
İmam-Hatiplere gösterdiği bu te
veccüh gerçekten takdire şayan
dır ve anlamlıdır.

28 Şubat’ın “Vebah”larıt 
Imam-Hatipliler

Hatırlanacağı üzere, 28 Şubat sü
recinde malum “şer odakla
nanca hedef tahtası haline geti
rip adeta “vebalı” ilan edilen 
İmam-Hatip öğrencileri, üniver
site sınav yönetmeliğindeki sinsi
ce bir değişiklik sonucu (‘farklı 
alan’ uygulaması), hak ettikleri 
puanlar aşağı çekilerek mağdur 
edilmiş; böylece imam-hatiplile- 
rin İlahiyat Fakülteleri dışındaki 
üniversitelere girişleri fiilen en
gellenmişti. Eşit ve adil bir yarış
ta Türkiye’nin en kaliteli üniver
sitelerine girebilecek puanlar el
de eden İHL’liler ya Anado
lu’nun en ücra yerle
rindeki üniversitelere 
yada boşta kalmaya 
mahkum edilmişlerdi.
Eğitimde fırsat eşitliği 
ilkesiyle asla bağdaş
mayan bu haksız ve 
adaletsiz uygulama 
İHL’lere ilgiyi azaltmış, 
vatandaşın kendi elle
riyle inşa ettiği binala

ra devlet el koymaya başlamış ve 
bu okullar neredeyse bitirilm e 
noktasına getirilmişti.

Son seçimlerde Türkiye tari
hinde az görülen bir oy desteğiyle 
“imam-hatipli bir başbakan” çı
kararak 28 Şubatçı zihniyete tari
hi bir ders veren halkımız, diğer 
beklentilerinin yanında, bir bakı
ma Başbakan’ma İHL’lerin önü
nü açma görevini de yükledi. Sa
yın Başbakan’m yeni eğitim yılı
nın başlaması dolayısıyla yaptığı 
konuşmada ‘O SS’de meslek lise
lerine yapılan 0.3 ve 0.8 şeklin
deki haksız uygulamanın kesin
likle kaldırılacağına” dair söz ver
mesi de, bu beklentilerin boşa 
çıkmayacağını gösteriyor.

Aslında, Türkiye’de her alan
da ciddi sıkıntıların yaşanmasına 
neden olan ve sismik etkileri hâ
lâ devam eden 28 Şubatçı uygula
maların, İHL ve Kur’ân kursları
nın önünü keserken her türlü 
yozlaşmanın, vurgun ve soygu
nun, ahlaksızlık ve kokuşmuşlu

ğun önünü açması, üzerinde 
önemle durulması ve araştırılma
sı gereken bir konudur. Sanal 
“tek tip insan ve toplum” pr<fe
sinin bu ülkeye nelere uıal olduğu 
ve % 80’i yurtdışına kaçmak için 
can atar hale gelen gençliği nasıl 
bir uçurumun kenarına getirdiği 
çok iyi analir edilmelidir.

Amerikan tipi hayat tarzının 
askeri güç eşliğinde tüm dünyaya 
dayatıldığı ve adına “küreselleş- 
me” denilen saldırganlığın karşı
sında, İslâmiyet’in bir “alternatif 
hayat tarzı” olarak yegane bariyer 
haline geldiği bir süreçte; İslâmî 
vecibelerin hem teorik hem de 
pratik eğitimini yapan devasa bir 
İmam-Hatip neslinin varlığı el
bette “şeytanî güç odaklananın 
gözüne batacaktı. İHL’lere yöne
lik “budama operasyonu”nurı te
melinde yatan hakikat bu idi ve 
bunun kadîm hak-batıl mücade
lesi açısından anlaşılmaz bir yanı 
da yoktu. Şeytani odakların mü
messillerinin hâlâ “kapatın bu 

İmam-Hatipleri!” diye 
çığırtkanlık yapmaları
nın başka bir izahı ola
maz. Bu bir “hayat tar- 
Z i”  mücadelesidir. 
“Din” de hayat tarzın
dan başka nedir ki?

Ancak, bir dönem 
“laikçilik” dolmuşuna bi
nerek İHL, Kur’ân kur
su, başörtüsü... düşman-
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lığı kervanına katılan, ama “ma
hut süreç”te ülkenin içine yuvar
landığı topyekün krizin nedenle
rini yenilerde farkedip sorgulaya
bilen insaf sahipleri de dahil her
kes gördü ki, bu ülke sadece eko
nomik, siyasal ve sosyal yaralarını 
tamir ederek ayağa kalkamaz; 
moral değerleri hızla erozyona uğ
rayan, “kutsaP’ını giderek kaybe
den, televole kültürünün zebûnu 
haline gelen bir toplum varlığını 
koruyamaz.

İşte bu noktada İmam-Hatip 
okulları, Türkiye’nin önünde bir 
“imkân” olarak durmaktadır; 
“îmanMımızı pekiştirip “in
sancımızın ayaklarını sabit kıla
cak bir imkân...

Mahmud Celâleddin Okten 
Hoca’yı Anmak

1924’te halifeliğin ilgası ve 
1926’da dini eğitimin en temel 
kurumu olan Osmanlı mirası 
medreselerin kapatılmasının ar
dından İslâmî hayat tarzını temsil 
eden bütün kurumlar lağvedilmiş, 
Türkiye toplumu adeta “din”den 
ve “dini görünürlük”ten tama
men yalıtılmıştı. 1940’lı yılların 
‘Şeflik Devri’nde ise, neredeyse 
cenazeleri kaldıracak imamlar bi
le bulunamaz olmuştu. Buna aynı 
yıllarda yaşanan ağır ekonomik 
bunalım da eklenince, halk patla

ma noktasına gelmişti. Bütün bu 
gelişmelerden sorumlu olan Halk 
Fırkası’nm milletvekilleri dahi 
dini hayatın bu denli budanması
nı eleştirerek, “bu kadar da olmaz; 
cenazeleri kaldıracak hoca bulamı
yoruz” demeye başlamışlardı.

Toplumsal tepkinin bir patla
maya dönüşmesi ihtimalinden 
çekinen Halk Partisi iktidarı, bi
raz da, 1946’da ilk kez çok partili 
hayata geçilmesiyle ortaya çıkan 
muhafazakâr Demokrat Parti mu
halefetinin elinden dini taleplere 
ilişkin kozları almak amacıyla, 
uzun bir aradan sonra 1948’de on 
aylık bir “İmam-Hatip Kur- 
su”nun açılmasına karar verdi.

Uzun süredir böyle bir eğitim 
kurumunun oluşturulması gerek
tiğini savunan ve bu yönde hazır
lıkları olan ünlü Arapça muallimi 
Celâl Hoca, İmam-Hatip kursu
nun açılışını organize etme göre
vini üzerine aldı ve Küçük Lan- 
ga’daki ilk kursun müdürlüğünü 
ve din dersi hocalığını yaptı. 
Trabzon’da eğitimine başlayıp 
Medrese icazetini de orada alan 
Mahmud Celâleddin Okten, İs
tanbul Yüksek Muallim Mekte
binden mezun olduktan sonra İs
tanbul Dârü’l-Fünûnu’nun Felse
fe ve Kelâm şubesini de bitirmiş 
ve ilim çevrelerinde “Celâl Ho
ca” nâmıyla ün salmıştı. Arap
ça’nın yasaklanmasından sonra 
uzun yıllar edebiyat ve felsefe öğ
retmenliği yapmış ve Vefa Lise- 
si’nden 1947’de emekli olmuştu. 
On aylık imam-hatip kursunu ile
risi için bir başlangıç olarak de
ğerlendiren M. Celâleddin Hoca, 
Demokrat Parti’nin iktidara gel
mesi üzerine, Milli Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri ile defalarca görüşüp 
bakanlığa lâyihalar sunarak “7 
Senelik İmam-Hatip okulları” 
projesini hazırladı ve programla
rının oluşturulmasına öncülük et

ti. Bu projenin kabul edilmesi ile 
de, ilk kez 1951’de İstanbul-Fa- 
tih/Çarşamba’da açılan 7 yıllık 
İmam-Hatip Okulu’nun kurucusu 
ve müdürü oldu. Bu büyük hiz
metleri nedeniyle Celâl Hoca 
“İmam-Hatip okullarının bânîsi 
ve maddi-manevi rehberi” kabul 
edilir.

Elbette Celâl Hoca’nın hiz
metleri bundan ibaret değil ve bu 
makalenin sınırları içine sığdırı- 
lamaz. İmam-Hatip okullarından 
sonra 1959’da açılan İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’nde 
İlm-i Tevhîd ve İlm-i Kelâm ho
calığı da yapan ve 1961’de rahle
sinin başında derse hazırlanırken 
vefat eden Celâl Hoca(Allah ga
ni gani rahmet eylesin), o yıllarda 
yeniden canlanmaya başlayan İs
lâmî fikir hayatının sağlam ve sa
hih temeller üzerinde filizlenme
sine de büyük katkılarda bulun
muştur. (Hoca hakkında geniş 
bilgi için bkz: Mustafa Özdamar, 
Celâl Hoca, Marifet yay, İst- 
1995.)

İlk açıldığı günlerden bugüne 
kadar Türkiye’de İslâm’ın hayata 
geçirilmesinde önemli fonksiyon
lar icra eden İmam-Hatip okulla
rının varlığı “resmî ideoloji” mu
hafızlarını sürekli rahatsız etmiş, 
bazen orta kısmı kapatılarak (12 
Mart ve 28 Şubat darbeler sonra
sında), çoğu zaman da üniversite 
yolu tıkanarak mahkum edilmek 
istenmiştir. Ancak, başından beri 
bu okullara madden ve manen sa
hip çıkıp yaşatan Müslüman hal
kımız, postmodern darbecilerin 
budaya budaya bitirme noktasına 
getirdiği İmam-Hatiplere yine sa
hip çıkacak ve bu okulları İslâmî 
hayatın yeniden inşasında bir im
kân olarak değerlendirecektir. İk
tidara düşen de halkın beklenti
leri istikametinde bu okulların 
önünü açmaktır. ■
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ANAL İ Z

k ü r e s e l in  şid d et i

JEAN BAUDRİLLARD
Türkçesi: Ahmet ERTEN1

B ugün varolan terö- 
rizm, geleneksel anar
şizm, nihilizm veya fa

natizm tarihinin bir ürünü 
değildir. Terörizm daha ziya
de küreselleşmenin çağdaş or
tağı konumundadır. Dolayı
sıyla genel özelliklerini ta
nımlayabilmek için, küresel
leşmenin evrensel ve tekil 
olanla ilişkisini basit bir şece
reyle incelemek şarttır.

“K üresel” ve “evrensel” 
terimleri arasında fark vardır ve bazen birbirine ka
rıştırılır. Evrenselleşme, insan hakları, özgürlük, 
kültür ve demokrasi ile ilgilidir. Küreselleşme ise 
teknoloji, piyasalar, turizm ve bilgi ile alakalıdır. 
Küreselleşme tersine dönüşü olmayan bir kavram 
olarak gözükürken, evrenselleşme yolun sonuna 
gelmiş bulunuyor. Evrenselleşme, en azından, Batı 
modernizmi kalıpları çerçevesinde gelişen ve her
hangi bir diğer kültürle uyuşmayan bir değerler sis
temi olarak görülebilir. Evrenselleşen bir kültür, 
tekilliğini kaybeder ve ölür. Güç kullanarak asimi- 
le edip yokettiğimiz bütün bu kültürlere olan da 
budur. Fakat evrensel olarak geçerli olduğunu iddia 
ettiğim kendi kültürümüz için de bu saydıklarımız 
geçerlidir. Tek fark diğer kültürlerin eşsizlikleri do
layısıyla ölmesidir ki, bu güzel bir ölümdür. Biz ise 
tekilliğimizi kaybettiğimiz ve bütün değerlerimizin 
kökünü kazıdığımız için ölüyoruz. Ve bu çok daha 
çirkin bir ölüm..

Biz herhangi bir değerin ni
hai amacının evrensel olmak 
olduğuna inanıyoruz. Fakat 
böyle bir amacın varlığının 
ölümcül tehlikesini de değer
lendiremiyoruz. Böyle bir şey 
coşarcasına yukarı doğru hare
ket etmekten ziyade bütün de
ğerleri sıfır noktasına sürükle
yen aşağı doğru bir trendden 
ibaret. Aydınlanma ve evren
selleşme sınırsız bir büyüme ve 
sürekli ileri doğru giden bir ge

lişme olarak algılanagelmiştir. Bugünse, evrensel
leşme en az ortak değerler bütününe ulaşmaya ça
lışan ileriye doğru bir kaçış olarak varsayılıyor. 
Açıkçası bugün bu; insan hakları, demokrasi ve 
özgürlüğün kaderidir. Bu tanımların en güçsüz ifa
de edilme tarzı onların genişlemesi şeklinde yapı
lanıdır.

Evrenselleşme küreselleşme yüzünden kayıpla
ra karışıyor. Metalarm küreselleşmesi, değerlerin 
evrenselleşmesinin önüne bir set çekmiş bulunu
yor. Bu da tekbiçimli bir düşüncenin evrensel bir 
düşünce önündeki zaferini simgeliyor. İlk önce pi
yasalar, sonra metalarm ve her türlü ürünün bol
luğu ve paranın kesintisiz akışı küreselleşti. Kültü
rel olarak bakıldığında, küreselleşme değer yargı
larının ve işaretlerin karmakarışık olmasına yol 
açmıştır. (Gerçekte bu durum pornografiktir.) As
lında herşeyin ve hiçliğin ağlar aracılığı ile küre
sel olarak yayılması pornografiktir. Bundan sonra
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sı için müstehcenliğe ise gerek yoktur. Elimizdeki 
tek şey küresel ve interaktif bir bağlantıdır. Bu
nun sonucu olarak da küresel olan ve evrensel 
olan arasında herhangi bir fark kalmamıştır. Ev
rensel olan küreselleşmiş bulunuyor ve insan hak
ları da petrol veya sermaye gibi küresel ürünler 
benzeri bir sirkülasyona tabi olmuş dürümdalar.

Evrensellikten küreselleşmeye giden yol sabit 
bir homojenlik(tektürleşme) sağlarken, sonu ol
mayan bir parçalanmaya da sebep olmuştur. Mer
kezileşmenin yerini yerelleşme değil, tamamen al
tüst olma almıştır. Bir zamanlar yoğunlaşmanın 
olduğu yeri adem-i merkeziyetçilik değil, “sab ite- 
sizlik” almıştır. Benzer bir şekilde, ayrımcılık ve 
dışlama küreselleşmenin kazara sonuçları değil, 
daha ziyade onun zorunlu sonuçlarıdır. Aslında, 
küreselleşmenin varlığı, bizi evrenselleşmenin 
kendisi tarafından henüz yokedilmediği konusun
da endişelendiriyor. Ayrıca evrensellik ve moder- 
nizmin bazı resmi söylem ve etik kanıların dışında 
varolup olamayacakları konusunda da endişeliyiz. 
Bugün bizim için modem evrenselleşmenin ayna
sı kırılmış bulunuyor. Fakat gerçekte bu bir fırsat 
da olabilir. Her türlü eşsizlik bu kırılan aynanın 
parçalarında yeniden görülebilir. Tehlikede oldu
ğunu düşündüğümüz bazı tekillikler kurtulurken, 
kaybettiğimizi düşündüklerimiz ise tekrar canlan
maya ve geri gelmeye başladı.

Evrensel değer yargıları otoritelerini ve meşrû- 
luklarmı kaybettikçe herşey daha bir radikal hale 
gelmeye başladı. Evrensel inançlar kültürel olarak 
arabulucuk edecek tek değer yargıları olara tak
dim edildiğinde, bu inançların farklılığı ve çeşitli
liği savunan evrensel bir kültürdeki çeşitlilikten 
oluşan tekillikleri birleştirmesi daha kolay olacak
tır. Fakat bu inançlar bu işlevi daha fazla yerine 
getiremiyorlar çünkü küreselleşmenin çılgın ve 
muzaffer yayılışı her türlü çeşitliliği ve farklılığı 
savunan her türlü evrensel değeri yoketmektedir. 
Küreselleşme böylece tamamen tek bir kültür tipi
nin oluşumunu hızlandırıyor. Evrensel olanın 
kaybolmasıyla birlikte sınırsız gücü olan bir küre
sel tekno-yapı tek baskın güç olarak kaldı. Fakat 
bu tekno-yapı özgürce ve çılgınca gelişebilen yeni 
tekilliklerle yüzleşmek zorunda.

Tarih evrenselleşmeye bir şans tanıdı. Bugün 
yine de özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi 
bazı kavramlar bir tarafta alternatifi olmayan kü

resel bir düzenle yüzleşmekten, diğer tarafta da kı
pırdanmaya başlayan bazı tekilliklerin yığılmasın
dan dolayı gerçekten çirkin görünüyorlar. Bu kav
ramlar evrenselleşmenin geçmişinden gelen bir 
‘hayalet’ olarak duruyorlar. Eskiden evrenselleş
me, üstünlük, görecelik, kavramsallaştırılabilme, 
gerçeklik ve temsiliyet gibi kavramlarla karakteri- 
ze edilen kültürlerin gelişmesine yardımcı oluyor
du. Bugünse tam tersine sanal bir küresel kültür 
bu evrensel kavramları ekran, ağ, sayılar, içkinlik 
ve hiçbir derinliği olmayan ‘mekan zaman ilişki
sizliği’ ile değiştirdi. Evrensel düşüncede hala, 
dünya, insan(vücut) ve geçmişe doğal bir referans 
vardı. Varlığını tarihsel ve devrimsel şiddetinden, 
birikimden alan birtakım kritik hareketler sözlco- 
nusuydu. Fakat bu kritik olumsuzluğun dışa atılı
mı yeni bir şiddetin kapısını açtı: Küreselin şid
deti. Bu yeni şiddet teknik verimliliğin üstünlüğü, 
pozitivite, toplam organizasyon, integral dolaşım 
ve bütün metaların eşitliği ile karakterize ediliyor. 
Ayrıca küresel olanın şiddeti ve zulmü zihinsel 
olanın sosyal rolüne, kadere karşı koyma ve tarih
sel şiddetle sıkı bağlantılı olan eylemcinin de ro
lüne ket vuruyor (Aydınlanma ve evrenselleşme 
ile ilgili bir fikir).

Küreselleşme ölümcül müdür? Bizim dışımız
daki diğer kültürler bazan aynı türden bir değişi
min ölümcüllüğünden kaçabildiler. Bugün yine 
küresel ve evrensel olan arasındaki kritik nokta 
nerede? Dönüşü olmayan noktaya ulaşabildik mi? 
Hangi zihinsel travma (vertigo) dünyadaki ana 
anlatıyı/ İdea’yı silmeye zorluyor? Ve aynı zaman
da hangi travma insanları kayıtsız şartsız Idea’yı 
kavramaya zorluyor?

Evrensel olan bir “Idea” idi. Fakat ne zaman 
ki küresel olanın içinde kavramsallaşmaya başla
dı, o zaman Idea olma özelliği kayboldu;, intihara 
teşebbüs etti ve kendi sonunu hazırladı. İnsanlık 
şu an kendi içkinliğinde bulunduğu için, ölü bir 
Tanrı tarafından terkedilen yeri aldıktan sonra 
insan kendi referansının tek kaynağı olarak kaldı. 
Bu referans egemenlik ve bağımsızlıktır. Fakat bu 
insanlığın bundan sonrası için bir kesinliği ve ka
tiyeti kalmamıştır. İnsanlık artık eski düşmanla
rından bağımsız olarak insandışı yayılma üretecek 
düşmaları kendi içinden yaratmak durumunda.

Küresel olanın sahip olduğu zorbalığın ve vah
şetin geldiği yer tam olarak burasıdır. Herhangi
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bir olumsuzluğu veya eşsizliği izleyerek bulan bir 
sistemin ürünüdür (ölüm tekilliğin en son ve en 
mükemmel halidir). Çatışmanın ve farklılaşma
nın yasaklandığı ve ölüme izin verilmediği bir 
topluluğun zulmüdür bu. Bu öyle bir zorbalıktır ki, 
kendi zulmüne bir son verir ve doğal olan herşe- 
yin yokolduğu bir dünyayı oluşturmaya çabalar 
(bu doğallık vücut, cinsiyet, doğum ve ölümde
dir). Aslında bunu küresel bir zulüm ya da vahşet 
yerine, küresel zehirlilik ve ölümcüllük şeklinde 
adlandırmalıyız. Zaten bu şekilde bir vahşet aslın
da virüslü gibidir. Bulaşmayla hareket eder. Zincir 
reaksiyonlarla ilerler ve yavaş yavaş sistemimizi ve 
kapasitemizin direncini yok eder.

Fakat oyun burada bitmiş değil. Küreselleşme 
henüz tamamen kazanmadı. Sadece farklı olmayıp 
aynı zamanda birbirine zıt bazı heterojen güçler 
her yerde bu tip bir homojen güce karşı yükselişe 
geçiyor. Küreselleşmeye karşı oluşan bu güçlü kar
şıtlığın arkasında (ayrıca küresel olana karşı yapı
lan sosyo-politik direncin arkasında) basit bir 
nostaljik olumsuzluktan fazlasını bulduk.

Modernizm ve ilerlemeye bakınca daha ziyade 
ezici bir revizyon farkediliyor. Kaldı ki bu revizyon 
küresel tekno-yapmın reddi manasına gelmekle 
beraber aynı zamanda bütün kültürlerin eşitliği 
prensibine dayanan mantıksal bir küreselleşme 
sisteminin de reddi anlamını taşıyor. Bu tarz bir 
tepki bazı bakımlardan zalim, vahşi, anormal ve 
mantıksız görülebilir, en azından bizim geleneksel 
aydınlanmacı düşünce perspektifimizden bakıldı
ğında vahşi, anormal ve mantıksız olarak algılana
bilir. Bu tepki birleşik bir etnik, dini ve dilsel şe
kil alabilir. Fakat ayrıca bireysel duygu patlamala
rı şeklini de alabilir. Her türlü şekilde, bu tarz tep
kileri popülist, modası geçmiş ve hatta terörist di
ye azarlamak bir hata olur. Bugünlerde bu kalite
ye sahip olan herşey küresel olanın soyut evren
selliğine karşı bir uğraş içinde bulunuyor ve buna 
İslâm’ın Batı değerlerine karşı duruşu da dahil edi
lebilir. (İslam Batı’mn bir numaralı düşmanı ola
rak görülüyor, çünkü Batı’nın savunduğu değerle
rin en güçlü rakibi konumunda bulunuyor.)

Küresel sistemi kim mağlup edebilir? Bu kesin
likle tek amacı küresel düzenlemeleri yavaşlatmak 
olan küreselleşme karşıtı hareketler olamaz. Bu 
hareketin siyasi etkisi önemli olabilir ama sembo
lik etkisi değersizdir. Bu hareketin karşı olduğu

şey, baskın sistemin kolaylıkla kontrol edebilece
ği bir iç meseleden fazlası değildir. Baskın sistemi 
pozitif, kısmi alternatifler değil, pozitif ya da nega
tif olmayan tekillikler mağlup edebilir. Tekillikler 
birer alternatif değildir; daha farklı bir sembolik 
düzeni temsil ederler. Değer yargıları veya politik 
gerçeklikler tarafından tahammül edilebilirlikleri 
bulunmaz. Ya en iyidirler ya da en kötü. Bazı tari
hi hareketlerle de düzenli hale getirilemezler. 
Herhangi bir baskın düşünceye galip gelebilirler, 
yine de kendilerini kendine has bir karşıt fikir ola
rak tanıtmazlar. Basit olarak ifade etmek gerekir
se, kendi oyunlarını yaratır ve kendi kurallarını 
koyarlar. Bütün tekillikler zalim veya vahşi olacak 
diye bir şart yoktur. Bazı dilsel, estetik, cismani ve 
kültürel tekillikler hala oldukça güç algılanıyor. 
Fakat terörizm gibi diğer grupta olanlar vahşi ola
biliyorlar. Terörizmin tekilliği tek bir küresel kül
türün uygulamasını kendi bölgeleriyle ödeyen 
kültürlerin tekilliklerinden öcünü alıyor.

Burada aslında “medeniyetlerin çatışması” 
gibi birşeyden bahsetmiyoruz, daha ziyade farklı
laşması olmayan evrensel bir kültürle onun dışın
da kalan ve azaltılamayan bir çeşitlilik kalitesini 
saklı tutan herşeyin birbiriyle yüzleşmesinden 
bahsediyoruz. Fikirlerini gözününde bulundurdu
ğumuzda herhangi dini bir ortodoksluktan daha 
fundamentalist olan küresel güç perspektifinden
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bakıldığında, herhangi bir çe
şitlilik ve benzersizlik şekli 
toplumsal değerlere aykırı bir 
görüşü ifade ediyor. Benzersiz 
ve tekil güçler ya küresel siste
me katılırlar(kendi arzularıyla 
veya zorla) ya da yokolurlar.
Batı’mn misyonu (aslında ön
ceki Batı demeliyiz, çünkü Ba
tı kendi değerlerini uzun za
man önce kaybetti), kültürle
rin eşitliği gibi tamamen in
sanlıktan uzak bir prensibe bo
yun eğdirmek için her yolu de
nemektir. Herhangi bir kültür, 
değerlerini kaybederse, diğer
lerine saldırarak intikam al
maktan başka birşey yapamaz.
Afganistan’daki gibi savaşlar 
politik ve ekonomik amaçların 
ötesinde bakıldığında vahşetin normal bir şeymiş
çesine gösterilmesini ve sınırların kaldırılmasını 
hedefliyor. Temel hedef herhangi tepkisel bir 
alandan kurtulmak, direnç gösteren vahşi bir böl
geyi hem coğrafi hem de mantıksal olarak koloni- 
ze etmek ve evcilleştirmektir.

Küresel bir sistemin oluşumu yoğun bir kıs
kançlığın sonucudur. Çeşitliliği olmayan düşük 
düzeyli kültürlerin yüksek düzeyli kültürlere olan 
kıskançlığı, herhangi bir inancı veya yoğunluğu 
kalmayan sistemlerin yoğunluğu olan kültürel 
çevrelere olan kıskançlığı, böyle bir sonucu do
ğurmuştur. Bu baskın sisteme göre herhangi bir 
tepkisel hareket hemen hemen terörist olarak ad
landırılır. (Bu mantıktan hareket edersek herhan
gi bir doğal felaketin de terörizm olabileceğini 
söyleyebiliriz. Çernobil gibi büyük teknolojik ka
zalar da hem doğal bir felaket hem de terörizmdir. 
Başka bir kaza olan Bhopal’daki(Hindistan) tok- 
sik gaz sızıntısı da bir terörist faaliyeti olabilir. 
Herhangi bir uçak kazasında terörist bir grup suç
lanabilir. Birbiriyle alakasız görülen bu olayların 
baskın özelliği ise suçlarının herhangi birisine 
yiiklenilebilir olmasıdır. Belli bir bağlamda bakıl
dığında soğuk hava dalgası veya deprem bile gözü
müze suçlu gibi görülebilir. Bu yeni bir olay değil. 
1923 Tokyo depreminde, bu felaketten sorumlu 
tutulan binlerce Koreli öldürülmüştü. Bizimki gi

bi yoğun bir şekilde entegre ol
muş bir sistemde, her olayın is
tikrarı bozacak bir etkisi olabi
lir. Herhangi bir şey yanılmaz 
dediğimiz sistemin hata verme
sine sebep olabilir.) Afganis
tan’a bakın: Televizyonda ya da 
müzik arenasında bir kadın yüzü 
görmek gibi tüm dünyaca ta
nınmış bazı demokratik özgür
lük ve ifade edilme tarzları bu 
ülkede yasaklanmıştır; ve böyle 
bir ülkenin bizim medeniyet de
diğimiz kulvarın çok dışında bir 
yol izlemesi (ne tür dini pren
siplerin tercih edildiğinin bir 
önemi yok), özgür ve serbest bir 
dünya için kabul edilemez. Mo- 
dernizmin evrensel boyutu red
dedilemez. Uzlaşımcı ve kendi

ne özgü düşünce yapısını hesaba kattığımızda, Ba
tı perspektifinden bakıldığında modernizmi 
“Iyi”nin ayan beyan kaynağı veya insanoğlunun 
idolü olarak algılamamak bir suç teşkil eder. Ayrı
ca bizim evrensel değerlerimizi ve bazı uygulama
larımızı şüpheli bulan kimi çevreleri, bu şüphele
rini dile getirdiklerinde hemen fanatik diye dam
galamak da bir suçtur.

Küresel ve benzersiz olanın yüzleşmesini sade
ce sembolik yükümlülüklerin mantığına değinen 
bir analiz anlamlı kılabilir. Batı’ya karşı dünyanın 
geri kalanının duyduğu nefreti anlayabilmek için 
bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Batılı olmayan 
insanların nefretinin temelinde Batı’nın onlardan 
herşeyi çalması ve onlara hiçbirşeyi geri verme
mesi yatmıyor. Daha ziyade, temelde onların her 
şeyi almaları ve herhangi birşeyi geri vermelerine 
izin verilmemesi yatıyor. Bu nefretin sebebi sömü
rü ya da mülke el konması değil; aşağdanmadır. 
11 Eylül terörist saldırılarını da açıklayan böyle 
bir nefrettir. Bu hareketler bir aşağılam aya  cevap 
veren başka bir aşağılama biçimidir.

Küresel gücü yıpratacak şey bir saldırı ya da 
yoketme amaçlı girişimden ziyade onu rezil ederek 
ona acı çektirmektir. Küresel güç 11 Eylül’de rezil 
edildi; ünkü teröristler küresel sistemin asla geri 
iade edemeyeceği birşeyi zorla verdiler. Askeri mi
silleme fiziksel bir tepkiden öteye gidemez. Fakat
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11 Eylül’de bu küresel güç 
sembolik olarak mağlup edildi.
Savaş agresif tutuma bir tepki- 
dir, ama asla sembolik bir mey
dan okuma değildir. Sembo
lik/ semiyolojik meydan oku
ma diğer taraf da aşağılandı
ğında kabul edilir. (Fakat diğer 
taraf bombalar altında ezilir
ken veya Guantanamo’da par
maklıklar arkasmdayken bu iş
lemez.) Sembolik yükümlülü
ğün en temel kuralı, baskın bir 
formun oluşabilmesinin karşıt 
fikrin yokluğuna bağlı olduğu
nu ileri sürer. Gücün kullanı
mı tek taraflı bir hediyedir. Bu 
bizlere tanrının yerinde olma
nın hangi manaya geldiğini 
gösterir. Ya da hizmet etmesi 
karşılığında kölesinin yaşamasına izin veren bir 
sahibin konumunu gözler önüne serer (fakat bur- 
da yapılan hizmet sembolik olarak diğerinin kop
yası değildir ve kölenin yapacağı tek şey var; ya is
yan edecek yada ölecek). Tanrı özveriye belli bir 
noktaya kadar izin vermiyordu; geleneksel düzene 
göre tanrıya, doğaya yada yüce bir varlığa geri ver
mek her zaman mümkündür. Varlıklar ve metalar 
arasında sembolik bir denge sağlanıyordu. Fakat 
bugün geri verebileceğimiz, sembolik borcumuzu 
ödeyebileceğimiz birisi yok. Bizim kültürümüzün 
laneti de bu. Bir hediye vermek mümkün, fakat 
buna karşılık almak mümkün değil. Özveri gerek
tiren herşeyin içi boşaltıldı ve yok edildi.(Elimiz
de kalan şey ise kurbanlaştırma sürecinin her 
anında görülen özveri parodisi).

Çaresi bulunmayan öyle bir durumdayız ki, al
mamız gerekenleri artık tanrı yada doğadan ala
mıyoruz. Daha ziyade herşeyi genel geçer teknolo
jik  mekanizmalar şeklinde alıyoruz. Herşey hemen 
hemen bize verilmiş bulunuyor ve istesek de iste
mesek de herşey üstünde bir hak elde ettik. Bizim 
hayatımız da, geri ödenemeyecek bir borçla haya
tı kıskaca alınmış kölenin hayatına çok benziyor. 
Bu durum bir müddet daha sürebilir, çünkü eko
nomik düzenin içinde meta tabakasının temelini 
oluşturuyor. Yine de öyle bir zaman gelecek ki 
mutlak ve temel olan kanun su yüzüne tekrar çı

kacak ve bu zaman zarfı tutsak 
edilmiş bir yaşam, korunan bir 
varoluş veya bireyin doyuma 
ulaşması gibi vahşi bir dışa vu
rum sürecinde olacaktır. Bu ters 
dönüşüm vahşetin açık yüzü ha
lini alabilir(terörizm gibi); buna 
mukabil yetersiz bir kuşatma 
(modemizm özelliği), nefret ve 
vicdan azabı gibi bazı olumsuz 
duygular halini alabilir.

Kendimizde nefret ettiğimiz 
şey , gerçekliğe, güce, rahata, 
evrensel uygunluğa, kesin başa
rıya olan aşırılığımızdır. Terö
ristlerin de tiksindirici bulduğu 
kültürümüzün tam olarak bu ya
nıdır (bu aynı zamanda onların 
aldığı desteği ve kendilerine du
yulan cazibeyi de açıklıyor). T e

rörizme desteğin altında sadece aşağılanan ve iti
len tabakanın umutsuzluğu yatmıyor. Buna ilave
ten bu desteğin altında küreselleşmenin ayrıcalık
lı kıldığı bazılarının da sahip olduğu görünmeyen 
umutsuzlukları yatıyor. Bu desteğin altında sınırsız 
gücü olan bir teknolojiye boyun eğmiş olmak, sa
nal bir gerçeklik tarafından ezilmiş olmak, bütün 
bir insan ırkını yeniden şekillendirecek olan ağ ve 
programlar imparatorluğunun varlığı ve küresel
leşmeye başlayan bir insanlık yatıyor. (Sonuç ola
rak, insan ırkının yaşamın diğer parçalarına kur
duğu üstünlük, Batı’nın dünyanın gerisine kurdu
ğu üstünlüğün yansıması değil mi?) Bizim bu gö
rünmez umutsuzluğumuz gerçekten umutsuz bir 
vaka, çünkü bu bizim en büyük arzularımızın bir 
sonucu. Dolayısıyla eğer terörizm bu aşırı gerçek
likten ve bu gerçekliğin değişmezliğinden türe
mişse, eğer ki herhangi bir benzeri ve dönüşümü 
mümkün olmayan bir müsrifliğin ürünüyse ve 
eğer çatışmaların zoraki/yüzeysel çözümünden 
doğmuşsa, ondan kurtulmanın aldatıcılığı sanki 
nesnel bir kötülüğün bitmesi gibidir. Terörizm, 
anlamsızlığı ve saçmalığıyla, bizim toplumumuzun 
kendi hüküm ve cezasıdır. ■
Notlar

[1] "La Violence du Mondial” olarak yayımlandı, Jean Baudrillard, 
Power Infemo (Paris:Galilee, 2002), pp.63-83. Fransızca’dan İn
gilizce’ye François Debrix çevirdi.

[2] Baudrillard’ın burada kastettiği 11 Eylül saldırıları sonrasında 2001 
sonbaharında ABD’nin Afganistan’a yaptığı saldırıdır.
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ISLAMI UYANIŞ VE 
11 EYLÜL SONRASI

IRA M. LAPIDUS
Türkçesi: Abdurrahman BABACAN

A BD’li İslâm tarihçisi Prof. Ira M. Lapi- 
dus ile yapılan röportaj, Amerikalıların 
genel İslâm algısının tipik bir örneği. 

Ancak Lapidus, mevcut şahin bakışının dışında, 
meseleye mümkün olduğunca tarafsız yaklaşmaya 
çalışıyor. Lapidus’la yapılan röportajın ilk bölü
müne önceki sayımızda yer vermiştik. 11 Eylül 
sonrasında Müslümanların ABD karşısındaki ko
numunun değerlendirildiği ikinci ve son bölümde 
ilginç tespitler içeriyor.

- İslam toplundan ve bu toplumların yapısı üze
rinde yoğun araştırmalar yapmış bir tarihçi olarak, bu 
ülkelerde yaşayan insanların 11 Eylül saldırılarına 
l<arşı gösterdikleri tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz ve 
İslam dünyasını bu olayların neresine oturtuyorsu
nuz?

- Ben 11 Eylül saldırılarının Amerikalılar ve 
Batılılar kadar Müslümanlar açısından da bir fela
ket olduğunu düşünüyorum. Rekabet ve anlaş
mazlıkların şok edici derecede abartılı bir gösteri
miydi 11 Eylül. Bu olay, aslında bence gerçekte 
var olmayan bir medeniyetler çatışması şeklinde 
lanse edildi birçok kimse tarafından. Elbette 
Amerikalılar ve Miislümanlarca da böyle algılan
dı. Tabi bunda A BD ’nin askeri ve sert bir cevap 
vermesi de önemli bir etkendi. Bu olay, hem se- 
küler hem de dini alanlarda birçok ortak paydaya 
sahip olduğumuz gerçeğinin üstünü örttüğü için 
bir felakettir. Birçok ortak noktamız, ortak kaygı
larımız var; en azından iyi ilişkiler ve işbirliği için

nedenlerimiz, yakın politik bağlarımız ve iş bağla
rımız var. Neresinden bakarsanız bakın ABD ve 
Avrupa’da yaşayan milyonlarca müslüman var. 
Yani paylaştığımız bir dünya var ve bu olaylar, bu 
paylaşılan dünyaları gölgelediği ve geri plana at
tığı için felakettir ve öyle algılanmalıdır.

- Huntingtonun medeniyetler çatışması özünde 
değerler çatışması ile kastettiği bu mu ve siz bu tezi 
anlamlı buluyor musunuz-7

- İnsanları sözlerine göre ele alırsınız. Extre- 
mistlerin ve extreme bir cevap verilmesini iste
yen insanların zihninde bir değerler çatışması var 
elbette. Onlar bunu çıkan anlaşmazlıkların ve 
buna mukabil haklı(!) olarak uygulanan şiddetin 
kaynağı olarak görüyor ve sürekli bir şeylerin teh
likede olduğunu belirtiyorlar. Bu noktada, bizim 
nerede duracağımıza dair bir karar verme zorunlu
luğumuz var. Yani söylemek istediğim bize düş
manlık besleyen şiddet yanlısı kesim ile aslında 
hiçbir şekilde anlaşmazlığa düşmediğimiz ve düş
meyeceğimiz ortalama Müslüman kesimi birbirin
den ayıracak sağlam politikalara ihtiyacımız oldu
ğudur.

- Anladığım kadarıyla dini değerler ve anlayışlar 
konusunda aslında bizim zannettiğimizden daha fazla 
bir örtüşme bulunduğunu söylüyorsunuz.

- Evet, bunu kastediyorum.
- İsterseniz globalleşme ve Amerikan gücü arasın

da İslam’ı biraz ele alalım. Çünkü öyle görünüyor ki 
medeniyetler çatışması eksenindeki bu tartışma, sade
ce felsefi değerler anlamında değil aynı zamanda ilgi
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lerin çatışması anlamında da devam edecek. Sizce bu 
öngörü doğru mu veya hiç doğru olduğu oldu mu? 
Eğer olduysa, bazı tslami radilial çevrelerin globalleş
meyi, A BD ’ye ve onun gücüne liarşı bir husumet 
aracı olarak kullanmaya ve insanları bu yolla hareke
te geçirmeye iten sebep nedirJ

- Zor bir soru. İsterseniz evvela globalleşmeye 
biraz değinelim. Globalleşmenin birçok boyutu 
var. Kültürel boyutundan bakıldığında şu açıkça 
görülüyor ki ABD ve Avrupa, tüketim kültürü- 
nün oluşmasında ve yayılmasında teşvik edici bir 
güç konumunda. Yani bu, bir bakıma şu anlama 
geliyor: insanların günlük yaşamlarında gereksi
nim duyduğu ve aldıkları ne varsa -kola, giye- 
cek(jeans), gıda- Amerikan patentli mallar olma
lı. Tüm bunlar, geleneksel tabulardan, geleneğin 
çizgisinden, ailevi ve toplumsal kontrollerden, 
baskılardan kurtuluşu simgelemesi bakımından 
insanların hayatlarını etkileyen ve onlar için çok 
önemli şeyleri ifade eden unsurlar. Yani anlaya
cağınız büyük bir cazibeye sahipler. Böyle olunca 
da muhafazakar çevreler ve ufak köy ve kasaba
larda küçük topluluklar şeklinde yaşayan insanlar 
açısından ciddi bir tehdit olarak algılanıyor. 
Çünkü bu bir bakıma ailenin parçalanması de
mek. İnsanlar artık anne-baba otoritesi altında 
evde oturmak yerine dışarı çıkmayı tercih ediyor
lar; bu da ciddi bir tehdit anlamına geliyor gele
neksel süreç için. Muhafazakar müslümanlar glo
balleşme denilen bu olguyu yenilik ve gelişme 
için bir fırsattan ziyade bir tehdit olarak görüyor. 
Bu faktör, müslüman ülkelerle Batı dünyası ara
sındaki düşmanlık ve uyuşmazlığın önemli bir bö
lümünü teşkil ediyor. Bunun yanında politik ola
rak B atin ın  elinde bulundurduğu gücün, aradaki 
husumeti provoke etmesinin sebepleri var. Temel 
sebeplerden birisi, ABD’nin müslüman ülkeler
deki hükümetleri, reformların reddedilmesi ve 
muhalefetin bastırılması için destekliyor olması. 
Böyle olunca da müslüman radikal çevreler, yerel 
yönetimleri ve tabi ki arkalarındaki destekçi- 
yi(ABD’yi) doğal bir düşman olarak görüyor. Bu 
bağlamda globalleşme yani dünya üzerinde ABD 
etkisinin artması, beraberinde bir direnci ve tep
kiyi doğurdu. Bu tepkinin odağı artık, yerel yöne
timlerden A BD ’ye kaymış durumda. Kanaatimce

bizim Dünya Ticaret Merkezi’nde gördüğümüz de 
buydu.

- Dünyanın değişik bölgelerindeki îslami direniş
lerle ilgili olan ama aynı zamanda da kendilerini glo
bal bir kimlikle tanımlayan Müslüman çevrelerin sa
yısının son dönemlerde arttığını söyleyebilir miyiz?

- Evet. Müslümanlar da globalleşme sürecinin 
içinde bulunuyor; bir başka deyişle globalleşme, 
müslümanları sıkıştırmış durumda. Müslüman 
entellektüeller, işadamları ve halklar da tıpkı 
Amerika ve Avrupa’daki insanlar gibi global 
dünyada hayatlarını sürdürmekteler ve bir şekilde 
uluslararası ticaret ve ekonomiye bulaşmış dü
rümdalar. Bunun yanında teknolojinin internet, 
radyo ve tv vasıtasıyla evrensel alanda bir fikir di- 
füzyonu sağladığını ve bunun sonucunda kültürel 
etkileşimin arttığını söyleyebiliriz. Artık ulus 
devlet kavramına eskisi kadar sadakatle bağlanan 
müslümanlarm sayısında ciddi bir azalma var. 
Bundan böyle kendilerini kozmopolit olarak gö
rüyorlar ve İslam’ın evrensel yönünü temsil ettik
lerini düşünüyorlar; böyle olunca da salt bir ülke
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otoritesine bağlılık düşüncesi de pek kalmamış 
oluyor. Yani onlar artık kozmopolit müslümanlar. 
Bu da giderek büyüyen bir fenomen durumunda.

- Bu tartışma bağlamında El Kaide ve Usame bin 
Ladini nasıl izah edebiliriz? O, bu fenomenin nere
sinde duruyor1

- O, savaşı direkt olarak sürdürmeyi benimse
yen extremistlerin özel bir unsuru. Suudi rejimine 
muhalif bir Suudlu. Rejimin hakim olma fikrini 
kesinlikle kabul etmedi ve rejimi, tabi olunmaya 
layık olmayan kötü bir rejim olarak niteledi. Bu 
yüzden de politik olarak hiçbir etkinlik sağlaya
madı ülke sınırları içerisinde. Kendisini İslam ile 
tanımlayarak muhalefetinin haklı gerekçelere da
yandığını ileri sürdü. Kendi standartlarına göre 
saf ve iyi Müslümanlara destek olmak için de 
yurtdışına yöneldi ve Afganistan’ı aktivitesinin 
ilk sahası olarak belirledi. Dünyanın her yerinde 
kötülüğün ve zalim yönetimlerin arkasında duran 
gücün Amerika olduğunu belirtti ve böylece 
A BD ’ye açıkça cephe almış oldu. Bunun ardın
dan da ABD’ye saldırmak için yollar aramaya 
başladı. Artık onun, temelinde anti-ulusal ve an- 
ti-Suudi yaklaşımı olan böylesi bir global kimliği 
vardı ki o, verilebilecek en iyi ve hatta yegane ce
vabın şiddetten geçtiğine 
inanan extremist bir 
azınlığı temsil etmektey
di ve halen de bu böyle.

İslâmî Uyanış

- Kitabınızın sonuç bölü
münde , son dönemlerde 
meydana gelen olayları yo
rumlarken îslami bir uya
nıştan bahsediyorsunuz ve 
bu uyanışın bizim zannetti
ğimizden çok daha fazla bo
yutu olan bir olay olduğu

nu belirtiyorsunuz■ Bu 
uyanışın yegane unsuru
nun teröristler olduğunu 
söylemek gibi bir hataya 

düşmek istemiyoruz■ Bu
nun farklı biçimleri var her

halde . Nedir bu biçimler ve bizim bazen göremediği
miz temsil ettikleri çeşitleri neler?

- Aslında bunun temeli, insanların camilere 
giderek dinledikleri vaaz ve öğütlerin oluşturduğu 
dini kaynaklı uyanıştır. Müslümanların eğitim se
viyelerini ve kalitelerini yükseltmek amacıyla 
oluşturulan eğitim hareketleri ve belki daha da 
önemlisi sosyal kurumlar önemli birer işleve sa
hipler. Muhtaç ailelere destek verilmesi, işsizlere 
iş bulunması, aile içi ve toplumsal sorunlara eği- 
linmesi ve çözümü için çaba, gösterilmesi, insan
ların su ihtiyaçlarının temini ve çöplerinin top
lanması gibi sosyal hizmetler sunulması, insanlar 
üzerinde ne denli etkili olacağını söylemek için 
sanırım yeterli örnekler olacaktır. Ancak tüm 
bunların ötesinde İslami uyanışın bu sayede her 
yerde ve zeminde legal olarak temsil edildiği bir 
şey var ki, o da politik bir partinin varlığı. Dini 
bir temel üzerinde oturan politik bir oluşum. Bu 
sayede insanlar bir şeyler yapmak için harekete 
geçiyor; bu ise bu uyanılın daha genel kabul gö
ren ve evrensel nitelikli olan yönünü ifade edi
yor.

- Peki geleneksel İslam anlayışıyla devlet gücü ve 
kontrolünü birleştirmeye yönelik politik bir hareket-

ten söz edebilir miyiz?
- Burada belki bir 

spektrumdan söz edebi
liriz. Bu bahsini ettiği
miz parti eksenli siyasi 
oluşumu, parlamentoya 
girebilmek, yasama gü
cünde söz sahibi olabil
mek ve ülke yönetimi
ne müdahil olmaya yö
nelik bir hareket olarak 
niteleyebiliriz. 'Nitekim 
bunun en açık örneğini 
son yapılan Türkiye se
çimlerinde gördük. Uç 
yıl öncesine kadar İsla
mi bir görünümde olan; 
ancak şu an kendini re
formist terimlerle ta
nımlamakta olan parti, 
iktidarı ve gücü ele ge-
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çirmiş ve parlamento içinde rahatça fonksiyon ic- 
ra edebilecek durumda. Ben onları Hıristiyan De- 
mokrat Parti’ye benzetiyorum ve adına da Müslü
man Demokrat Parti diyorum. Bunun yanında 
geniş tabanlı bir politik zemin üzerine kurulu ama 
nihai hedefi bir İslam Devleti kurmak olan poli
tik oluşumların var olduğunu da gözardı etmemek 
gerekir. Aslında birçok İslam ülkesindeki ortak 
problem; ne yerel yönetimlerin ne de ABD’nin, 
bu tür partilere demokratik ve adil bir seçim süre
cinin ardından ülke yönetiminde söz hakkı tanı
mamaları ve ne yapacaklarını bekleyip görmeye 
tahammül etmemeleridir. İktidarı ve gücü elleri
ne geçirdiklerinde tekrar eski radikal söylem ve 
tavırlarına dönüp dönmeyeceği endişesi ve bu
nun getirdiği bir korku hakim.

- Bazen bizim -A BD ’nin- dış politiliadaki en cid
di rakibimiz sanırım yine kendimiz oluyoruz. Bu
nunla şunu kastediyorum; terörizm tehlikesi üzerine 
geliştirilen dar görüşlü ve sığ politikalar, bizi bazı zor
ba rejimlere destek vermeye mecbur bırakıyor; bu da 
aslında temelde liarşı olduğumuz aşırı radikal funda- 
mentalistlerin işine yarıyor ve onların gelişmesine 
yardımcı olmaktan öteye gitmiyor. Mesela Pakistan 
ömeği şu anda aklıma gelen ilk örnek.

- Evet. Bu, senelerdir içinden çıkamadığımız 
bir girdap. En açık örneğini yıllarca arkasında 
durduğumuz İran Şahı’nda gördük. Ortadoğu’da 
bizim adamımız olacağı öngörüsü doğru çıkmadı 
ve yanıldık. Diğer rejimlerde de durum pek farklı 
değildi. Baskıcı rejimler ve buna karşı oluşan sert 
muhalefetlerin gücünü kırmak için karşı güç kul
landık. Bu da kendimizi tehlikenin içinde bulma
mıza ve dolayısıyla zayıflamamıza neden oldu.

- Bir tarihçi olarak İslam ile ilgili öngörü ve tespit
lerinizin kendi hükümetinizin politikalarında yansıtıl
madığını görmek sizi hayal kırıklığına uğratıyor mu?

- Daha iyisinin nasıl yapılacağı noktasında fi
kirlerimi belirtmeye devam edeceğimden kuşku
nuz olmasın. Ancak bunu ne oranda kabul etti
rir ve yaptırabilirim; işte ondan emin değilim. 
Problem geniş bir perspektiften ele alınmıyor ve 
üretilen çözümler problemlerin üstesinden gele
bilecek nitelikte değil. Böyle olunca da çözüm 
olarak maalesef sık sık askeri güce ve rüşvete 
başvuruyoruz.

Sonuç

- İslam ve İslam dünyası ile ilişkiler konusuyla ilgile

nen öğrencilere, geleceğe dair ne gibi tavsiyeleriniz 
olur?

- Her şeye hazır olmalılar. Hiçbir şeyin aynı 
kalmayacağını bilip ona göre davranmalılar. Sizin 
daha önce de bahsettiğiniz gibi giderek daha da 
birbirine entegre olan bir dünyada yaşıyoruz ve 
buna adapte olabilmek için en az bir yabancı dile 
sahip olmaları gerekiyor. Tabi yabancı bir çevrede 
iş yapabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri de 
önemli. Siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, kamu sağ
lığı veya uluslar arası ilişkiler; yani kendi istedik- 
leri ve seçtikleri bir dalda görev almaya kendileri
ni hazırlamalılar. Bence tüm bu dallar ve diğerle
ri hızla globalleşen bu dünyada yerlerini alacak
lardır.

- Müslüman dünyasına olan ilginiz He fotoğraf 
merakınız arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyo
rum. Evlerin pencerelerinin, mağaza vitrinlerinin fo 
toğraflarını çektiğinizden ve bunlara değişik yönlerden 

baktığınızı söylemişsiniz voeb sitenizde ve demişsiniz 
ki: "Resimlerde gördüğüm, benim çocukluğum; Ne w 
York soliaklarında dolaşmalarım, sevinçlerim, hüzün
lerim, heyecanlarım.. .” Yani bu, bir çeşit farklı şekil
lerin, farklı suretlerin değişen bir görüntüsü. Merak 
ettiğim şey, bu gördüğünüz şeyler gerçekten İslam 
dünyasında da gördüğünüz şeyler değil mi?

- Evet, bu sözü şöyle devam ettirebiliriz: şehir 
hayatında gösterişi, kirliliği, ıstırabı ve sefaleti de 
görmek mümkün. Ve bu sanal bir manzara da de
ğil; bizzat gerçeğin yansıması. Pencereden dışarı 
baktığımda dikkatlice süzüp onun fiziki görüntü
sünden çok muhtevasının ne olduğunun fotoğra
fını kafamda çekiyorum; yani görünen hayatın as
lında görünmeyen yüzünü görmeye çalışıyorum.

- Bu notu da ekleyerek uzun entelektüel yolculu
ğunuz ve değişken hayatınızın farklı yönlerini bir nok

tada toparlamış oldunuz. Ira, burada olduğunuz ve 
İslam halikındaki fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için 
çok teşekkür ediyorum.

- Ben teşekkür ediyorum Harry; soruların ger
çekten beni kamçılayıcı ve nitelikli sorulardı. ■
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ÜMMETİN UZUN YÜRÜYÜŞÜ VE TUZAKLAR:
YENİDEN ANLAMLANDIRMACILIK 

(REVİZYONİZM)

YILDIRIM CANOĞLU

“Batıl her zaman batıldır,
Asıl tehlike onun hak suretinde görünmesindedir. ”

Baki

B ugün ABD-İngiltere-İsrail şeytan ittifakı, 
dünyayı işgale karar vermiş ve buna İslâm 
coğrafyasından başlamıştır. İslâm coğraf

yasından başlamış olmalarının ana nedeni, batı
nın şuuraltındaki İslâm düşmanlığını harekete ge
çirerek lojistik destek sağlamak ve A BD ’nin dün
ya imparatorluğu hedefini gözlerden, hiç olmazsa 
belli bir müddet için uzak tutmaktır. 11 Eylül son
rasında ‘Haçlı seferi’ tabirinin kullanılması, ‘Bun
lar bizim yaşam tarzımızı benimsemiyorlar; bunlar bi
zim yaşam tarzımıza karşılar’ denmesi ABD’nin 
globalleşme adına dünyaya sunduğu değerlere ana 
muhalefetin İslâm’dan geldiğinin görülmesinden 
dolayıdır. Dünyanın her yerinde Müslümanlar 
ABD’nin insanı yozlaştıran ve yabancılaştıran de
ğerlerine karşı muhalefet ediyorlar. Şeytanî itti
fak, bu muhalefeti kırmak için İslâm coğrafyasını 
yeniden şekillendirmek istiyor. Bunun için yeni 
işbirlikçilere ve yeni sapma hareketlerine ihtiyacı 
vardır.

‘İdare i maslahatçılık(oportünizm) ’ ve ‘yeni
den gözden geçirmecilik ve anlamlandırmaca
h^ret'i^oni^m)’, birer sapma hareketidir ve bir
birinden bağımsız değildir. Her iki hareket, birbi
rini doğurma potansiyeline sahiptir, çoğu kez at 
başı giderler. İdare i maslahatçılık, hareket meto
duna ilişkin bir sapma hareketi iken; revizyonizm,

düşünce metoduna ilişkin bir sapma hareketi ola
rak değerlendirilebilir.

Geçen yazıda idare i maslahatçılık incelendi. 
Bu sayıda ise ‘yeniden gözden geçirmecilik ve ye
niden anlamlandırmacılık (revizyonizm) ’ incele
necektir.

Yeniden Gözden Geçirmecilik ve 
Anlamlandırmacılık (Revizyonizm)

Revizyonizm, genel olarak, bir düşünce sisteminin 
temel varsayımlarından, temel ilkelerinden, genel 
bakış açılarından bir kısmının değiştirilmesinin 
ve düzeltilmesinin istenmesi, bir kısım kavramla
rın kendi değer sistemi içindeki anlamlarının çar
pıtılması, başka anlamlar yükletilmesi, anlam 
alanlarının kısıtlanması ve var olan gerçeklerin 
üstünün örtülmesidir. Hayatın bütününe ilişkin 
bir tanzimden vazgeçilmesidir. Bir düşünce siste
minin, bir felsefenin, bir dinin veya bir ideoloji
nin hayatın tümüne ilişkin öngördüğü modelin 
temel varsayımlarından bir kısmının, tarihin belli 
bir dönemi için geçerli olduğunun iddia edilmesi
dir

Yukarıdaki tanımlamadan revizyonizmin , ana 
hatları ile, beş farklı tezahür şeklinin olduğunu 
söyleyebiliriz:
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1- Bir kısım değerlerin atılması, ret edilmesi ile 
Değerler Sisteminin parçalanması.

2- Var olan değerlere, bu değerlerle uyuşma
yan başka düşünce sisteminin değerlerinin eklem
lenmesi.

3- Değerler sistemini bozacak tarzda anahtar 
kavramların anlamlarının çarpıtılması

4- Değerler sistemini bozacak tarzda anahtar 
kavramların anlam sahalarının daraltılması.

5- Bazı değerlerin gizlenmesi ile sistemin bü
tünlüğünün bozulması.

Revizyonist Harekette U ç Grup insan Unsuru

Revizyonist hareketlerin içinde genelde üç grup 
insan unsuru bulunur. Bunları aşağıda ki gibi sı- 
nıflandırabiliriz:

1 .Grup: Bunlar, o düşüncenin samimi münte- 
sipleri olup sorunlara çözüm ararken yanlış istika
mete sapanlardır.

2.Grup: Bunlar, o düşüncenin samimi münfe
sihi olmayıp ve fakat o düşünce sistemi içinde gö
züken ve her durumdan menfaat elde etmek iste
yenlerdir.

3 .Grup: Bunlar, o düşüncenin açık aleni düş
manlarıdır.

Bir düşüncenin düşmanları(3.Grup), İlgili dü
şünceyi yıkmak için belli bir strateji içerisinde 
uzun vadeli bir çalışma içerisindedirler. Psikolojik 
savaş uzmanları, istihbaratçılar, bilim adamları, 
din adamları ve propagandistler ile birlikte çalışır
lar. Geniş bir ilişki ağları vardır. Diğer iki gnıpla 
daima temas imkanlarını ararlar. Bunlar, tehlikeli 
gördükleri düşünce akımını etkisiz hale getirebil
mek için kafa karışıklığı oluşturup halkın güveni
nin yıkılmasını sağlamak isterler. Aynı zamanda 
ilgili düşünce sisteminin mensupları arasında sü
rekli teorik tartışma çıkartarak ihtilafları körükle
meye çalışırlar. Hedef alınan düşünce sisteminin 
mensuplarını başarısızlığa uğratarak veya onlara 
aşırı baskı ve şiddet uygulayarak veya son derece 
makul kabul edilebilir teklifler yaparak etrafa şüp
he yaymak, her zaman kullandıkları usûllerdir. 
Kur’ân-ı Kerîm, mücadele ortamının böyle bir ka- 
oslu döneminde Hz. Muhammed’in(s) psikolojisi
ni tasvir ederken; samimi insanların farkına var
madan saptırılabileceğine dikkat çekmektedir:

“Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden

başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni 
fitneye düşüreceklerdi; o zaman da seni dost edi
neceklerdi.

Eğer biz seni sağlamlaş tırmasaydik, andol- 
sun, sen onlara az bir şey de olsa eğilim göstere
cektin.,. (17 îsra 73-75)

Burada, sıradan bir insanın saptırılabilmesi 
tehlikesi sözkonusu edilmiyor; sözkonusu edilen, 
Allah’ın denetimi ve desteği altında ki bir pey
gamberdir. Bu, nasıl sinsi ve tahripkâr bir tehlike 
ile karşı karşıya olduğumuz/olacağımızın bir ölçü
sü olarak ele alınmalıdır. Buradaki hitabı, tüm 
Müslümanlar için genelleştirirsek, o taktirde sa
mimi arayış içerisinde olan Müslümanların, reviz
yonist akımlar içerisinde farkına varmadan yer 
alabilmeleri ihtimalini daha rahat görür ve anla
rız. Bunlar bilerek, inanarak ve kasıtlı olarak de
ğerleri terkediyor değillerdir. Bunlar bunalım dö
nemlerinde sorunlara çözüm ararken istikametini, 
farkına varmadan istemeyerek kaybedenlerdir. O 
nedenle bu gruptaki insanları, değerlerin bir kıs
mını bilinçli bir şekilde reddeden 2. gruptaki in
sanlarla bir tutmamak gerekir. Aksi taktirde bü
yük bir stratejik hata yapılmış olur.

2. gruptakiler, söz konusu değerler sistemi (İs
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lâm’da iman edenler) kümesine mensup olmadıkla
rı halde, o değerler sistemi(iman edenler) kümesi 
içerisinde gözükme gayretindedirler. Bunların en 
belirgin özelliği, Değerler Sisteminin (İslâm’da Ki- 
tab’m ) tamamına inanmamış olmaları, gerçekte 
değerler sistemine inananlara (iman edenlere) her 
türlü kötülüğü reva görmeleri ve devamlı tuzak 
kurmada rol almalarıdır:

“Ey iman edenler, kendinizden olmayanı sır- 
daş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermek
te kusur etmezler, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden 
hoşlanırlar. Buğz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa 
vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyük
tür. Size ayetlerimizi açıkladık; belki akıl erdirirsi
niz... Sizler işte böylesiniz; onları seversiniz, oy
sa onlar sizi 
sevmezler. Siz 
Kitab’ın tümü
ne inanırsınız, 
onlar, sizinle 
karşılaştıkların
da ‘inandık’ 
derler, kendi 
başlarına kaldık
larında ise, size 
karşı olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını 
ısırırlar. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır, 
size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. 
Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların ‘hileli 
düzenleri’ size hiçbir şeyle zarar veremez■” (3 Ali 
İmran 118-120)

Değerler sisteminin parçalanmasını isteyen 2. 
gruptaki insan unsuru, menfaat saiki ile hareket 
eden dünyevileşme hastalığına yakalanıp ahiret 
hayatını unutanlardır:

“İşte bunlar, ahirete karşılık dünya hayatını 
satın alanlardır; bundan dolayı azapları hafifletil
mez ve kendilerine yardımda edilmez.” (2 Bakara 86) 

Bunlar, her türlü kötülüğü, iyilik maske veya 
makyajı altında sunarlar. Hz. Peygamber(s) zama
nında Mescid-i Dırar’ı yaparak İslâm’ı yok etmek 
isteyenlerin görünürde ki gerekçesi, ‘iyilik olsun 
diye’ olmuştur:

“Zarar vermek, küfrü pekiştirmek, müminlerin 
arasını ayırmak ve daha önce Allah’a ve Resulüne 
karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve 
‘Biz iyilikten başka bir şey istemedik’ diye yemin 
edenler var ya, Allah onların mutlalia yalancı ol

duklarına şahitlik e t m e k t e d i r . 9 Tevbe 107-108) 
Revizyonist hareketlerde, genelde, 3. grup in

san unsuru ile 2. gruptakiler beraber çalışırlar. 3. 
gruptakilerin açığa çıkmaları uygun olmadığı için;
3. gruptakilerin çizdiği strateji ve politikalar, 2. 
gruptakiler aracılığıyla uygulanır. Bunlar aynı za
manda doğal olarak istihbarat görevini de üstle
nirler:

“Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde 
ağızlarıyla ‘inandık’ diyenlerle Yahudilerden küfür 
içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yala
na kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer bir top
luluk adına haber toplayanlardır. Onlar, keli
meleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar. 
Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan

kaçının der
le r ...” (5 Maide • 
41)

Asıl tehlike, 
bu 2 grubun(2. 
ve 3. grup) var
lığı veya çalış
ması değildir. 
Bu iki gruptan 
gelebilecek teh

like, doğal olarak beklenmesi gerekendir. Böyle 
bir saldırı ve tahrip hareketinin beklenmemiş ol
ması yanlıştır. Asıl tehlike, 2. ve 3. grupta olanla
rın 1. gruptaldlerle bağlantı kurarak birlikte çalış
malarıdır. 1. gruptakilerin böyle bir işbirliğinin 
farkına varmamış olmaları, meydana gelebilecek 
tahribatı engellemez.

Revizyonist akımlara karşı verilecek mücade
lede bu 3 grup insan unsurunun varlığı gözönüne 
alınmalı ve bunlar arşındaki işbirliğini engelleye
cek politikalar geliştirilmelidir.

Diğer taraftan revizyonist hareketlerin öncüle
rinin, sıradan insanlar olmadıklarına dikkat edil
melidir. Bunlar; genel olarak aydınlar, din adam
ları ve bilim adamları içinden çıkarlar. Takipçile
ri halktan her kesim olabilir. Kur’ân-ı Kerim, geç
mişte Ehli Kitap alimlerinin ve din adamlarının 
toplumu saptırmada oynadıkları role dikkat çeke
rek Müslümanları uyarmaktadır:

“Onlar, Allah’ı bırakıp da bilginlerini ve ra
hiplerini rablar (ilahlar) edindiler... Oysa onlar, 
tek olan bir İlah'a ibadet etmekten başkasıyla emro- 
lunmadılar.” (9 Tevbe 31)

Revizyonist hareketlerin öncülerinin, sıradan in̂  
sanlar olmadıklarına dikkat edilmelidir. Bunlar; 
genel olarak aydınlar, din adamları ve bilim 
adamları içinden çıkarlar. Takipçileri halktan 
her kesim olabilir.
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Hz. Peygamber; alimlerin ve din adamlarının, 
helâlle haramı karıştırarak halkı saptırdıklarını 
belirterek bu ayeti açıklamıştır:

“Onların rah ip leri ve bilginleri, helali haram , 
haram ı da h ela l kılıyor, halk da onlara uyuyordu. 
İşte halkın  din adam larına ve bilginlerine ibade
ti budur. ” 1

28 Şubat postmodem darbe sürecinde İslâm’la 
ilgili pek çok konuda kafa karışıklığı yapanlar, ba- 
zı din adamları ile alimler değil miydi?

Değerler Sisteminden Şüphe Etmek

Revizyonizmin beslenme kaynağı kaostur, mağlu- 
biyetlerdir. Sorunlara çözüm üretilmemiş olması- 
dır. Mağlupların 
p s ik o lo j i le r i ,  
sapma hareket
lerini besleyip 
büyütebilir. G a
liplerin taklit 
edilmesi ve on
ların izinden gi
dilmesi gibi 
yanlış bir çözüm 
şeklinin benimsenmesi cazip hale gelebilir. Bu ko
nuda İbni Haldun mağlupların galipleri hem dav
ranış, hem de düşünce olarak taklit ettiği kana
atindedir:

“Nefs ve kalb, daima kavimlerine galebe çal
mış ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların 
olgunluk ve üstünlüklerine inanır. Yenilen kim
se buna inandıktan sonra, bütün iş ve hareketle
rinde kendisini yeneni örnek edinir ve ona benze
meye çalışır. Yahut kendisine üstün gelen kim
senin galebesinin, adet, mezhep ve mesleğinden 
ileri geldiği vehmine kapılır, bunu galebenin se
bepleri ile karıştırır. İşte bu yanılgılardan dolayı 
yenilgiye uğrayan kimse giyim ve kuşam, hayva
na binmek, silahlanmak ve bütün diğer hal ve 
işlerinde kendisini yeneni örnek edinir... Aynı 
şekilde komşu kavimlerden biri ötekine üstün ise, 
mağlup olan, büyük ölçüde kendisine üstün olan 
komşu kavme benzemeye ve onu kendisine örnek 
almaya çalışır. O kavmin hali ve adeti bu yolla 
onlara sirayet eder.”^

Bu sonuç; fert veya toplumun kendi değer sis
teminin, hayatın sorunlarına çözüm getirip getire

mediği/getiremeyeceği noktasında kuşku içerisine 
girmesinden dolayıdır. Kur’ân-ı Kerim böyle bir 
neslin varlığından bahsetmektedir:

“...Şüphesiz onların ardından K itaba  m irasçı 
olanlar is e , herhalde ona liarşı kuşku verici bir te
reddüt içindedirler.” (42 Şura 14)

Kuşku, mücadelede daima karşılaşılabilen psi
kolojik bir durumdur ve bir düşünce sistemi için 
en tehlikeli olandır. Bundan dolayı olsa gerek A l
lah, psikolojik savaşın yoğun bir şekilde muhatabı 
olmuş olan Hz. Muhammed’i, kuşkuya kapılma- 
ması için uyarmıştır:

“Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan, 
senden önce kitabı okuyanlara sor.

Andolsun, Rabbinden sana gerçek gelmiştir; şu
halde kuşkuya  
k a p ıla n la rd a n  
olm a. Ve A l
lah’ın ayetlerini 
yalan sayanlar
dan da olma; 
yoksa liayba uğ
r a y a n l a r d a n  
olursun" (10 Yu
nus 94,95)

Değerlere karşı duyulan kuşku, revizyonist 
akımları besler; tedbir alınmazsa da büyütür. Psi
kolojik savaş uzmanlarının, son zamanlarda ‘niçin 
Müslüman ülkeler geri kalmıştır’ tarzında açtığı 
sorgulamanın amacı da budur. İktidara gelen din
dar insanların muktedir olmamaları için önlerine 
yığınla engel konması, ‘başarısızlığın İslâmileşti- 
rilmesi’ diye tabir edilen bir psikolojiyi hakim kı
larak güven bunalımı meydana getirmek içindir.

Değerler Sistemini Parçalayarak Tahrif Etmek

Değerler sisteminden şüphe, o sistemin toptan in
kar edilip ret edilmesi yada bazı değerlerin atılarak 
yerlerine başka değer sistemlerinden yeni değerler 
eklenmesi sonucunu doğurabilir. Revizyonist ha
reketler, ikinci seçenekle ilgilidir. Çünkü, geniş 
kitlelere mal olmuş felsefi ve dini düşüncelerin 
toptan reddedilmesi, o kadar kolay bir hadise de
ğildir. O nedenle var olan değer sisteminin bir 
kısmının değiştirilmesini teklif etmek daha ko
lay ve uygundur.

Değer sistemleri üzerinde bu yolla yapılmak

“Nefs ve kalb, daima kavimlerine galebe çalmış 
ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların üs
tünlüklerine inanır. Yenilen kimse buna inandık
tan sonra, bütün iş ve hareketlerinde kendisini 
yeneni örnek edinir ve ona benzemeye çalışır,”
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istenen tahribatı daha iyi anlayabil- 
mele için aşağıdaki iki belgeyi in
celemek yeterli olacaktır.

4 Nisan 1926’da yayın
lanan Türk Medeni Ka- 
nunu’nun gerekçesinde 
Adalet Bakanı M ah
mut Esat Bozkurt, dini 
değer sisteminin par
çalanmasının gerekli
liğini savunmaktadır:

“Hayat yürür; ihti- 
yacât sürekli değişir; 
din kanunları mııtla1<a 
ilerleyen hayatın huzu
runda şekilden ve ölü 
kelimelerden fazla bir 
kıymet, bir mânâ ifade 
etmezler. Değişmemek 
dinler için bir zarurettir. Bu 
itibarla dinlerin sadece bir vicdan 
işi olarak kalması, asrı hazır medeni
yetin esasatından ve eski medeniyetle yeni 
medeniyetin en mühim farikalarından birisidir. Esas
larını dinlerden alan kanunlar tatbik edilmekte 
oldukları iptidai devirlere bağlarlar ve terakki- 
yata mâni belli başlı müessir medeniyeti kendisine 
değil, kendisini muasır medeniyetin icabatına her ne 
bahaya olursa olsun ayak uydurmak mecburiyetinde
dir.”3

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi sonrasında, 1926 
yılındaki terminolojiyi kullanarak dinde revizyo
nun gerekliliğini savunmuştur:

“Bugün Türkiye’nin % 99’u Müslüman’dır. 
Müslümanlığın gereklerini rahatlıkla yerine getir
mektedir. Bundan daha fazlasını, Şeriatı isteyen 
vatandaşıma sorarım: ‘Sen daha ne istiyorsun?’ 
Onun istediği şudur: Kur’an-ı Kerim’de 6665 
ayet vardır. Bunların 230’u ahkama ilişkindir; ha
yatın tanzimine ilişkindir. Geri kalan 6435 ayet 
ise imana, ahlaka, ibadete ilişkindir. 6435 ayeti 
benim vatandaşım rahatlıkla uygulamaktadır. Bu
na kimse mani olmamaktadır. 230 ayete gelince, 
çağdaş hukukta bunların da karşılıkları vardır; fa
kat farklıdır. İşte Şeriat isteyen, bu 230  ayetin 
de uygulanmasını istemektedir. Bu 2 3 0  ayeti 
uygulayamayız. Çünkü Atatürk bizden çağdaş

medeniyet seviyesine çıkmamızı iste
miştir. Çağdaş medeniyet seviye

sine bunları uygulayarak çıka
mayız. Çünkü dinin özün

de durağanlık vardır. De
ğişen dünyada durağan 

kurallarla gelişmeyi 
yapamazsınız. Yüzyıl 
önceki hukuk, Şeriat 
hukukuydu; buna 
tekrar geri dönüş ola
maz. İşte, irtica, yüz
yıl öncenin hukuku
na Şeriat hukukuna 

dönmedir. Şeriat hu- 
 ̂ kuku, K ur’ân-ı Ke-

rim’deki günlük hayatı, 
dünyayı düzenleyen hü

kümlerin uygulamasıdır. 
Osmanlı İmparatorluğu, Şe

riat hukukunu uyguluyordu. 
Batı karşısında geri kalmıştı. Bu

nun için Cumhuriyet, din-devlet ayırımı 
olan laikliği getirmiştir.”4

19. yüzyıldan itibaren Halkı Müslüman olan 
ülkelerin değişik yörelerinde, değişik şahıslar tara
fından bu ve buna benzer iddia ve tezler söylene- 
gelmiştir. Bu coğrafya, Millileşmek, İslâmlaşmak 
ve Batılılaşmak gibi üç ana ekolün yoğun tartış
malarına sahne olmuştur. Halkı Müslüman olan 
coğrafyada yönetimi ele geçirenlerin büyük bir 
çoğunluğu batılılaşmayı amaç olarak benimsemiş, 
kendi ülkelerinde şok uygulamalar yapmış, halka 
her türlü karalama, baskı ve şiddeti uygulamış ol
malarına rağmen ne istedikleri batılılaşmayı ger
çekleştirebilmişler, ne de muasır medeniyet düze
yine gelebilmişler ve ne de bilim ve teknolojiyi 
üretmeyi başarabilmişlerdir. Oysa bu süreçte, ne 
din ve ne de dindarlar yönetimdedir. Buna rağ
men, geri kalmışlığın sebebi olarak dinin ve din
darların gösterilmek istenmesi, nasıl bir zihinsel 
çarpıklığın olduğunu ve ne denli çirkin bir psi
kolojik savaşın yürütüldüğünü göstermeye ye
ter de artar bile.

Böyle bir psikolojik savaşın hedefi; Müslü
manları baskı altına alıp iradelerini çözerek, bu
naltarak kendi değerlerinin en azından bir kısmı
na karşı güvensizlik oluşturup terk edilmesini sağ
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lamaktır. Kur’ân, böyle bir psikolojik ruh halinin 
oluşabileceğine dikkat çekmektedir:

“Şimdi onların: ‘Ona bir hazine indi
rilmeli ya da onunla birlikte 
bir melek gelmeli değil miydi?’ 
demeleri dolayısıyla göğsün da
ralıp sana vahy olunanlardan 
bir kısmını mı terk edecek- 
sin?..”( 11 Hud 12)

Yukarıda ki ayette ‘göğsü daralıp 
değerlerin bir kısmını terkedebileceği 
söylenen şahıs', bir peygamberdir. Be
şer, psikolojik baskı altında böyle bir dü
şünceye kapılabilmektedir. Tehlike, vah- 
yedilenlerin tümünün terk edilmesi değil, 
bir kısmının terk edilebilmesidir:

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile de hükmet ve 
onların hevâlarına uyma. Allahın sana indirdikle- 
rinin bir kısmından seni şaşırtırlar diye onlar
dan sakın. ”(5Maide 49) (Ayrıca bkz. Ali İmran 
118-120, Bakara 85-86 ve Hicr 90-95 )

Revizyonist hareketler, değerlerin bir kısmını 
hedef aldığı için sinsidir, çok tehlikeli ve tahrip
kârdır.

Melezleşme:
Değerler Sisteminin Harmanlanması yada 

Hakla Batılın Karıştırılması ile Tahrif

Revizyonist hareketler, reddettikleri, attıkları de
ğerlerin yerine bir başka düşünce sisteminin değer
lerini -genelde revizyonist harekette yer alan 3. 
grubun öngördüğü değerleri- yerleştirmeye çalışır
lar. Böylelikle kendi içinde tutarlı olmayan melez 
bir değerler sistemi ortaya çıkar. Bu bir harmanla
madır; İslâmî açıdan bakıldığında, hakla batıl bir
birine karıştırılarak değerlerin tahrif edilmesidir.

Melez değerler sistemi oluşturma veya değer
leri tahrif etmenin yolları revizyonizmin tanımı 
kısmında verilmişti. Burada bunlar, ana hatları ile 
ele alınıp incelenecektir. Ancak buna girmeden 
önce bir noktanın daha altının çizilmesinde fayda 
vardır: Harmanlama, farklı düşünce sistemlerini 
birbirine yakınlaştırıp çatışmayı, hakim güçlerin 
lehine sonlandırmak için başvurulan yollardan 
biri olarak da kullanılmaktadır. Bazen buna, ‘ya
kınlaştırma yaklaşımı’, ‘uzlaştırma hareketi’ de 
denir.

E k le m le 
me Yaparak 
Tahrif j

Bu tahrif, 
bir düşünce 
sisteminde var olan değerlere; o değerler sistemi
nin bütünlüğü ile uyuşmayan, bazı yabancı değer
lerin ilavesi ile yapılır.

İslâm tarihinde müşriklerin kendi putlarının 
Müslümanların Allah’ı indinde bir yetkileri bu
lunduğu ve şefaatçi olabileceklerinin kabul edil
mesini teklif etmeleri, eklemleme ye bir örnek ola
rak ele alınabilir. İslâm tarihinde “Garanik Hadi- 
sesi” diye anılan olay, var olan değerlere, var ola
nı çarpıtacak şekilde yeni bir eklemleme yaparak 
İslâm’ı yozlaştırma ve uzlaştırma girişimidir.

Müşrikler, “Gördünüz mü Uzza’yı, Lat’ı. Ve 
ötekini, üçüncüsü olan M enat’ı” şeklinde olan 
Necm suresinin 19 ve 20. ayetlerinin sonuna 
‘Bunlar yüce yaratıklardır, bunların şefaati ka
bul olunur’ ibaresini ekleyerek; “Çördünüz mü 
Uzza’yı, Lat’ı. Ve ötekini, üçüncüsü olan Me- 
nat’ı Bunlar yüce yaratıklardır, bunların şefaati 
kabul olunur” şeklinde okuyup etrafa yaymaya 
kalkmışlardır. Ve arkasından, “Biz de, Allah'ın 
yaşattığını ve öldürdüğünü, yarattığını ve besle
diğini biliyoruz. Fakat bu ilahlarımız da O'nun 
nezdinde bize şefaat ederler. Mademki onların 
payını veriyorsun, biz de seninle beraberiz.” (5) 
diyerek aradaki kavganın son bulduğunu ilan et
mişlerdir. Burada eklemleme yaparak âyetin an
lam sahasını değiştirdiler. İşte bu, revizyonist ha
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reketlerin önemli bir özelliğidir:
“Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü 

bir başkasıyla değiştirdiler. .” (2 Bakara 59)
Eğer Müslümanlar bu teklifi kabul etmiş olsay

dı, aralarındaki kavga bitmiş olacaktı. Bu olayın 
devamında gelen ayetler (Necm 21-23), böyle bir 
eklemlemeye, bu yolla bir uzlaşmaya şiddetle kar
şı çıkmış ve yol göstermenin Allah’a ait olduğunu 
açık bir şekilde beyan etmiştir:

“Erkek size, dişi O ’na mı? İşte bu insafsızca bir 
bölüştürme.

Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden baş- 
l<a bir şey değildir. Onlar hakkında Allah bir delil in
dirmemiş tir. Onlar, sadece zanna ve nefislerininın he- 
va olarak arzu ettiklerine uymaktadırlar. Andolsun, 
onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir.”(53 Necm 
21-23)

Burada, kendi değerlerini vahiyden bir parça 
imiş gibi gösterip kabulünü kolaylaştırmak istedi
ler. Bu da revizyonist hareketlerin halkı saptıra- 
bilmek ve zalimlerin buyruğuna sokabilmek için 
genelde tüm dini metinleri, özelde Kur’ân-ı Ke- 
rim’i nasıl istismar edebileceklerinin bir ölçüsü
dür:

“Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba 
doğru eğip bükerler, siz onu kitaptan sanasınız 
diye. Oysa o kitaptan değildir. ‘Bu Allah katın- 
dandır’ derler. Oysa o Allah katından değildir. 
Ve onlar kendileri de bildikleri halde Allah’a 
karşı yalan söylerler.” (3 Al-i İmran 78)

Kelimelerin Anlamlarını Çarpıtmak Suretiy- 
le Tahrif Etme

İslâm’ın değerleri ve dinamizmi karşısında tu- 
tunamayanlar, İslâm’ı bulandırarak tasfiye etmek 
için kelimeler üzerinde oynarlar. Onları anlamla
rını çarpıtmak için onları bulundukları anlam 
ağından, semantik alandan koparmak isterler:

“Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerinden 
saptırırlar. Sık sık kendilerine hatırlatılan şeyden pay 
almayı unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan 
sürekli ihanet görür durursun."(5 Maide 13, 41)

Çerçeklerin Üzerini Örterek Tahrif Etme
Bazı durumlarda Kitapta var olan bazı değerle

ri, eklemleme yaparak veya anlam sahalarını kısıt
layarak çarpıtmak mümkün olamayabilir. Bu du
rumda revizyonistler, kendi savundukları fikirlere

karşı olan bu değerlerin gündeme gelmemesi için 
gayret sarfederler. Onlar için bunların üzerlerinin 
örtülmesi, tartışılmasından daha yararlı olabilir: 

“Allah’ın indirdiği Kitaptan bir şeyi gözardı 
edip saklayanlar ve onunla değeri az bir karşılı- 
ğı satın alanlar; onların yedikleri karınlarında 
ateşten başkası değildir. . . ” (2 Bakara 174)

Âyet, gizleme işleminin bir menfaat karşılığı 
yapıldığına dikkat çekiyor. Kendilerine sağlanan 
bir menfaat karşılığında bir düşünce sistemini 
tahrip etmeye kalkışılabilmeleri, revizyonistlerin 
ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir ölçüsü olarak 
değerlendirilmelidir.

İslâm tarihinde Mekke Şehir Meclisinin tem
silcisi Utbe’nin Hz. Peygambere ‘susma’ karşılı
ğında para, kadın, hükümet başkanlığını teklif 
etmesi konumuzla ilgili çok ilginç bir örnektir: 

“Utbe: Muhammed, biz seni ezelden beri akıl
lı, hamiyetli ve sevimli bir adam olarak tanırız. 
Kimseye kötülük ettiğini görmedik. Senin vaazla
rının halk arasında ne gibi tahriklere sebep ol
duğunu söylemeye lüzum görmüyorum. Bana 
açıkça söyle bütün bunların sebebi nedir? Para 
mı istiyorsun? Sana teminat veriyorum ki şehir is
tediğin kadar parayı sana toplayacaktır. Arzun ka
dında mı? Şehrin en güzel kızlarını kendine zevce 
olarak al ve seni temin ederim ki seni memnun et
mek için hepimiz mutabıkız. Hükümet başkanı 
mı olmak istiyorsun? Bir tek şartla, hepimiz seni 
en yüksek başkanımız olarak kabule hazırız. Bun
dan sonra bizim dini hissiyatımızla, amme vicda
nımızla oynama; putlarımızı, biz ve atalarımız 
arasında onlara tapanların ebedi cehennem ate
şinde kalacaklarını söyleme.”^

Böyle bir teklifin peygambere yapılabilmesi 
başlı başına üzerinde dikkatlice ve önemle durul
masını gerektirir. Yapılan teklifin anlamı şudur: 
Davanı bırak, bizim rahatımızı kaçırma; bunun 
karşılığında ne istiyorsan senin olsun. Öyle ki 
geç başımıza bizi, bizim değerlerimizle yönet. 
Sen evinde, mabedinde ve vicdanında nasıl ina
nırsan inan ve yaşa. Ama halkın önünde, kamu
sal alanda bizim değerlerimizi kullan, seninkile
ri örtbas et.

Bugün de aynı yöntemin uygulanmaya çalışıl
dığını görmekteyiz. Siyasî mücadele içinde ılımlı 
İslâm, modern İslâm, liberal İslâm, muhafazakar de
mokrasi vb. gibi terminolojinin kullanılması ile
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verilmek istenen mesaj, Utbe’nin yaptığı teklifin 
kapsamı ile aynıdır. Müslümanlara, ‘önce sapın, 
sonra gelin uzlaşalım’ demektedirler:

“Onlar, senin kendilerine yaranıp-onlarla uz
laşmanı arzu ettiler; o zaman onlar da sana ya
ranıp, uzlaşacaklardı.” (68 Kalem, 9)

“Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden 
başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni 
fitneye düşüreceklerdi; o zamanda seni dost edi
neceklerdi. (17 İsra 73)

(Size Verilenlerle Yetinin, Yoksa Öcüler Yer 
SiziV

Revizyonistler değer sistemleri üzerindeki 
tahribatlarını daima doğal zeminlerde 
yapmak isterler. Her şeyin tabii 
seyrinde vuku bulduğu intiba
ının uyanması onların işine 
gelir. Ancak işler her za
man bu şekilde sinsice yü
rümeyebilir. O zaman da 
üstü kapalı yumuşak teh
dit yoluna başvururlar.
Yukarıda alıntı yaptığı
mız S. Demirel’in konuş
masında geçen ‘Bundan 
daha fazlasını, Şeriattı iste- 
yen vatandaşıma sorarım:
‘Sen daha ne istiyorsun?’ ifade
leri, nasihatle karışık tehdit içer
mektedir.

‘Siz daha başka ne istiyorsunuz, belanızı mı arı
yorsunuz; size ne verilirse onunla yetinin, bu size 
yapılmış bir lütuf tur,, nankörlük yapmayın’ tarzın
daki bir söylem; hakkını arayanları susturmada 
benimsenmiş bir usûldür:

Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan 
sonra saptırırlar. Size bu verilirse onu alın, o ve
rilmezse ondan kaçının derler. . . ” (5 Maide 41)

Revizyonizmin Doğal Sonucu:
Şizofren Fert-Toplum ve Parçalanmış Din

Değer sisteminin tahrif edilmesi ile zihnî dünyada 
başlayan çatışma, hayatın pratiğine yansıyıp gün
lük hayatta işlerin parçalanmasını kaçınılmaz ki- 
lar(21 Enbiya 93).

Hem imanî, hem de amelî hayatı, birbiri ile

çelişen, birbirini reddeden farklı inanç sistemleri
nin etki alanları içine giren bir ferdin davranışla
rı tutarlı olamayacaktır:

“Onlardan sonra hayırsız bir nesil geldi ki, 
bunlar Kitab’a varis oldular, ama ayetleri tahrif 
etme karşılığında şu değersiz dünya metaını alıp 
‘Nasılsa affa nail oluruz!’ düşüncesiyle hareket 
ettiler. A f umarken bile, öbür yandan yine gayr- 
ı meşru bir meta, bir rüşvet zuhûr etse, onu da 
alırlar. Peki onlardan, Allah hakkında hak ve gerçek 
olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair Ki- 
tab’ta mevcut hükümler uyarınca söz alınmamış 
mıydı? Ve Kitab’m  içindekileri ders edinip oku

mamışlar mıydı?” (7 Araf 169)
Melez değer sisteminin uygulan
ması sonucunda; söyledikleri ile 

yaptıkları birbirini tutmayan, 
kendi iç dünyasında barışık 

olmayan, şizofren davra
nışlar sergileyen tezatlar 
abidesi yeni bir insan un
suru ve toplum ortaya çı
kar:

“Şayet onlar da, sizin 
inandığınız gibi inanırlarsa 

kuşkusuz doğru yolu bul
muşlardır; yok eğer yüz çe

virirlerse, onlar elbet bir çe
lişki ve aykırılık içerisindedir

le r ...” (2 Bakara 137)
Şahsiyetini, istikametini, kıblesini ve 

değerlerine güvenini kaybetmiş bir ferde veya 
topluma kimsenin saygı duyması ve değer verme
si mümkün değildir. Bunlar, sürekli bir yalpalama 
ve yaltaklanma içerisinde olurlar; tüm yaşamları 
zillet ve rezilliktir:

‘Yoksa siz, kitabın bir bölümüne inanıp da bir 
bölümünü inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu 
yapanların cezası, dünya hayatında rezil-rüsva 
olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde 
ise azabın en şiddetlisi vardır.” (2 Bakara 85) 

İslâm dünyasının son 200 yıllık döneminde ya
şadığı rezilliğe ve içine düştüğü zillete bir de bu 
açıdan bakmakta fayda vardır.

Değerler sistemi parçalanmış ve tahrif edilmiş 
bir dinin kendisinin bütünlüğünden bahsedilmesi 
mümkün müdür? Bunca tahribattan sonra din de 
elbette paramparça olmuş olacaktır. Bütün bu
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tahribattan sonra, önüne veya arkasına ekledikle- 
ri sıfatlarla tanımladıkları İslâm; A llah’ın 
Kur’ân’da tanımladığı İslâm değildir:

“Şüphesiz, dinlerini parça parça edip kendile
ri de gruplaşanlar, sen hiçbir şeyde onlardan de
ğilsin...” (6 Enam 159)

Sonuç

İslâm doğası gereği tüm insanlığa yeni bir hayat 
tarzı, yeni bir insan ve toplum tipi önermekte ve 
insanlar arası ilişkiyi yeniden tanzim etmektedir. 
Tüm hayatın yeni normlara, yeni değerlere uy
gun olarak yeniden tanzimi, ABD ’nin Global
leşme adı altında insanlığa sunmağa çalıştığı ni
zama topyekün karşı çıkış anlamına gelmekte
dir. Dünyanın refahtan şımarıp azan önde gelen
leri, hayatın adalet merkezli olarak yeniden tan
zim edilmesine karşıdırlar.

11 Eylül ABD komplosu; Müslümanlar için, 
uzun vadeli, yorucu, engebeli ve tuzaklarla dolu 
bir mücadele sürecini başlatmıştır. Bu süreçte sa
dece Müslümanları değil, tüm dünya insanlığını 
kurtaracak yeni bir insan, yeni bir toplum ve yeni 
bir dünya inşâ ve ihyâ edilmelidir. O nedenle bu 
dönem iyi okunmalı, ona göre hazırlıklı olunmalı
dır. Sadece pratik hareketler yapılmamalı; aynı 
zamanda teori pratikle beraber inşa edilmelidir. 
Teorinin öncülüğü ve önderliğinde bir pratik söz 
konusudur.

Revizyonist hareketlere karşı verilecek müca
delede yapılması gerekenler, Kur’ân-ı Kerim’in 
konuya ilişkin ayetlerinin öncesi ve sonrasında 
açıkça belirtilmektedir. Okuyucuların, bu ayetleri 
bir kez de bu gözle okumalarında fayda vardır. Bu
nunla beraber alınması gereken tedbirler aşağıda
ki gibi özetlenebilir:

1- Saptırma hareketleri baskın güçlerin güdü
münde ve korumasmdadır. Revizyonistlere ve 
oportünistlere karşı verilecek mücadele, işgal ve 
sömürgeciliğe karşı verilecek olan genel mücade
lenin bir parçası olmalıdır. Her iki mücadele bir
biri ile koordineli olarak yürütülmelidir.

2- Saptırma hareketleri, psikolojik savaş zemi
ninde oluşur; o nedenle psikolojik savunma, karşı 
psikolojik saldırı birlikte yürütülmelidir.

3- Sapma hareketleri içerisinde ki üç grup in
san unsuru arasındaki ittifakın bozulması için ça

lışılmalıdır ve 1. gruptakiler ikna yolu ile kazanıl- 
malıdır.

4 ' 1- grupta yer alan insanlarımızın; emin ol
madıkları, yarın değiştirebilecekleri düşüncelerini 
yazıya döküp tartışmaya açmamaları kendilerin
den istenmelidir. Belli bir aydın, düşünür, alim 
veya din adamı grubu arasında yapılması gereken 
tartışmaların, henüz olgunlaşmadan kamuoyu 
önünde tartışıldığında; halkın fikri dünyasını ko
layca tahrip edebileceği ve fakat tamirinin çok 
uzun bir süre alacağı gözönünde tutulmalıdır.

5- Sapma hareketleri içerisinde yer alanlar de
şifre edilmeli, veli, dost, sırdaş olarak kabul edil
memelidir; onlara güvenilmemelidir.

6- Ümmetin sorunlarını çözmek için grup ça
lışmaları yapılmalı, teorik bir alt yapı oluşturul
malıdır. Bu zeminde ki çalışmalar kesin sonuca 
kavuşturulmadan ve uzlaşma sağlanmadan kamu
oyu önünde tartışılmamalıdır. 1980 sonrasında 
Müslümanlar arasında yaşanan ve enerjilerinin 
boşa harcanmasına yol açan tartışma oyununa 
tekrar düşülmemelidir.

7- Bu ölümlü dünyadan bir gün göç edeceğimiz 
ve burada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz 
asla unutulmamalıdır.

8- “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da 
onlara nefislerini (kendileri) unutturduğu kimse
ler gibi” (59 Haşr 19) olunmamalıdır.

9- “Hakkı batılın yerine geçirmeyin ve sizce 
de bilinirken hakkı gizlemeyin.” (2 Bakara 42, 3 
Ali İmran 71) emri her zaman hatırlanmalıdır.

10- “Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve 
emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tut
tur. Onların hevâlarına uyma...” (42 Şura 15) 
âyetinde ifadesini bulan görevi yerine getirmek 
için toplam enerji harekete geçirilmelidir.

11- Unutmayalım: ‘Biz yolumuzu dosdoğru
tutarsak yoldan sapan bize zarar veremez.’ (5 
Maide 105) ■
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isla m i d ejen e r a sy o n  
VE BİR “ÖZELEŞTİRİ”

MUSTAFA AYDIN

M
odern dönemlerde bütün dinlerde oldu- 
ğu gibi İslâm’da da çok yönlü bir geliş
me oldu. İslâm, farklı yorum ve anlayış

larda; ekonomik, sosyal, siyasal hayatın tüm alan
larında kendini hissettirmeye başladı. Temelde 
insan fıtratına, dinin doğal yapısına bağlayabile
ceğimiz bu gelişmelerde, şüphesiz modern uyanlar 
ve yönlendirmeler de sözkonusu idi. Alternatiflik- 
lerde varoluş elbette bazı problemler de meydana 
getiriyordu.

Sözkonusu oluşum değişik açılardan eleştiril
miştir. Bunların bir kısmı (dışarıdan) “eleştiri” di
yebileceğimiz çerçevede gelişirken bir kısmı, (içe
riden) "özeleştiri” nitelemesiyle karşımıza çıkmak
tadır. Ancak herhangi bir şeyin eleştirisi bir şeye, 
aranan bir noktaya göredir. İçeriden ya da dışarı
dan yapılabilecek sağlıklı bir eleştiri, eleştirilenin 
amaç ve eylemleri arasındaki tutarlılıkta aranma
lıdır. Şüphesiz eleştirinin en tutarsızı eleştirileni 
özel beklentiler doğrultusunda bir kalıba dökmek, 
sonra bu kalıbı hedef almaktır ki böylesi bir eleş
tiri uzun zamandır batı dünyası ve onunla çıkarla
rı örtüşen bir kesimin yapa geldiği “Siyasal İs
lâm” eleştirisidir.

İslâmlaşma ya da yaygın ifadesiyle “îslâmcılık” 
sosyal, ekonomik, siyasal bir hareket olmasına 
rağmen Batı kültürünün temsilcileri, biraz da onu 
mücadele edilebilirlik kalıbına sokabilmek için 
“Siyasal îslâm” olarak nitelemişler, eleştirilerini de 
bu şablon üzerinden yapmışlardır. Burada hayatın 
bütününü kapsayan bir İslâm anlayışı, kültürün 
unsurlarından sadece birisi olan “siyaset”e indir

geniyor ve bir karşıt kutup, bir güç birikimini ifa
de etmek üzere sistematize ediliyordu. Buna göre 
her türlü İslâmi eylem ulusal ve küresel siyasete 
karşı bir güç biriktirme anlamına geliyordu. As
lında senaryo her haliyle İslâm’a karşı olan mer
kezlerce yazılıyor ve yaygınlaştırılıyordu. Buna gö
re Müslümanlar bir devlet peşindeydi; tüm eylem
leri devletin dayandığı erki oluşturmaya yönelikti. 
Açık eylemlerin yanında üstü örtük amaç ve ey
lemler de vardı. Bir başka deyişle bulundukları 
yerlerde bazı niyetlerini gizliyorlardı da. Mesela 
ulusal çerçevede açıkça dile getirmeseler de din 
ile ilgili saydıkları hilafet ve saltanat gibi kurum
lan da ihyâya çalışıyorlardı.

Batı kültürünün genel kurgusal yönüne bağlı 
olarak çoğu kere (hikaye, roman, piyes ve benzeri 
her türlü senaryo gibi) bitirilmeye ihtiyaçları var
dı. İnsan, toplum, hayat, sosyal sistemler bir yerde 
gelip bitiyordu. Bu çerçevede, insanın, liberaliz
min, tarihin, ideolojinin ve daha başkalarının bir 
sonu olduğu gibi Siyasal İslâm’ın da bir sonu var
dı. Siyasal İslâm da başarısızlıkla bitmiş oluyordu. 
Bunun en önemli argümanı da bir siyasal amaçla 
yola çıkarak bir İslâm devleti kurmayı hedeflemiş; 
olmayacağını görünce de bundan vazgeçmişti.

Burada bizim için önemli olan nokta, eleştiri
nin ulusal ve kültürel sistemin kendi kaygılarına 
göre yapılmış olması ve çözümün de yine kendi 
açısından gösterilmiş olmasıdır. Oyle ki kullandı
ğı argümanlar, kendisinin öncelediği argümanlar
dır. Mesela İslâmcılığın eğer bir devlet hedefi var 
idiyse bu; modem kültürün bir ulus-devlet dikte-
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sinden kaynaklanıyordu. Daha sonra bu hedefin 
önemini yitirmesi de, İslamcılığın yolunu şaşırma
sından daha çok (mesela) konjonktürle kendine 
özgülükler arasındaki farkı görebilmesiyle açıkla- 
nabilirdi.

Tabii bütün bunlarla anlatılmak istenen şey 
İslâmî gelişmelerin problemimiz olduğu, Müslü
manların sağlıklı bir çizgi boyunca ilerledikleri 
değildir. Müslü
manların ve 
özellikle de ça
ğımızda kısaca 
İslâmcılık ola
rak nitelenen 
g e l iş m e le r in  
bizzat İslâm açı
sından eleştirilebilecek ciddi problemleri vardır. 
Yani ulusal ve küresel sistemin bakışının dışında 
bizzat İslâm’ın tabiatı ve nihayet Müslüman açı
sından “özeleştiri” denilebilecek bir değerlendir
meye ihtiyaç vardır.

İlgi çekicidir ki yukarıda sözkonusu edilen 
eleştirinin yanında son zamanlarda yoğunluğu git
tikçe artan bir “özeleştiri söylemi” ile karşı karşı- 
yayız. Eleştirinin içeriden gelmesi itibariyle “öz” 
olarak nitelense de dayanak noktası “dışarıda” 
kaldığı için ihtiyatla karşılanmak durumundadır. 
Çünkü argümanları da hakkaniyete dayanma
makta, tabir caizse Müslümanların kendi boğazını 
sıkma anlamına gelmektedir.

Özeleştiri Denen Şey

Müslüman olmakla birlikte “îslâmcı” olmadığını 
söyleyen geniş bir kesim, İslâmi (belki de Müslü
man camiada meydana gelen demek daha doğru 
olur) gelişmelere eleştiriler yöneltmekte, bu çer
çevede yaşanan sıkıntıları, bizzat kendileri veya 
başkaları tarafından İslâmcı olarak nitelendirile- 
bilen kişi veya kesimlere ciro etmektedirler.

Özellikle 28 Şubat hareketi çerçevesinde mey
dana gelen sıkıntılar karşısında bu “özeleşti- 
r f  nin(!) en somut örneklerini yaşadık. Söylenen
leri sadeleştirdiğimizde aşağı-yukarı denen şey şu
dur: “Ben güçlüye bir şey diyecek durumda deği
lim. O, mutlak haklıdır. Ben bulunduğum konum 
itibariyle mağdura bir şeyler söyleyebilirim. Bütün 
bunları mağdur hak etmiş olmalıdır. Müslüman’ın

yapacağı şey, nerede yanlış yaptığını bilmektir.”
Şüphesiz İslâm adına yapılan bu eleştirinin İs

lâmî bir içeriği yoktur. İslâm adına da olsa bir şey 
yapmadan bir yerde durup durmamaya yöneltilen 
bir eleştiridir. Bu bir başka deyişle “rahatça otur
mak varken hareket ediyor ve huzurumuzu kaçırı
yorsunuz” demektir ki elbette anlamsızdır. Çünkü 
bu söylem İslâm açısından neler kazanılıp neler

kaybedildiğine 
ilişkin hiçbir ar
güman taşıma
maktadır. Belki 
İslâm adına 
k ay b ed ilen ler 
vardır, ama bu 
belli değildir.

Kaldı ki bu (öz) eleştiri adalet ve hakkaniyet 
ölçüleriyle de bağdaşmaz. Güçlü, güçlü olduğu 
için haklı sayılamaz ve müdahale gerekçeleri ge
nel geçer olamaz. Bizzat bu dergide birkaç kere 
yazmışımdır: 28 Şubat müdahalesi Müslümanların 
alternatif bir cemaat oluşturmasından ve özellikle 
Refah Parti hükümetinin bir dini düzen getirme 
niyet ve girişimlerinden kaynaklanmadı. Sözko
nusu müdahale, dinci sayılan bir partinin başlan
gıçtaki söylem ve iddialarından vazgeçip sisteme 
boylu boyunca entegre olduğu, politik düzenle far
kının herhangi bir siyasal parti iktidarının farkı 
kadar bile kalmadığı bir dönemde düzmece bir ge
rekçeyle yapıldı. Dolayısıyla, fevkalade yüzeysel 
bir bakışla, “ey İslamcı Parti, nerede yanlış yaptı
ğını bir düşün” demenin hakkaniyetle bağdaşır ta
rafı yoktur. Çünkü burada müdahalenin bir mut
lak gerekçesi veya ölçüsü olmadığı için, özeleştiri
nin oturtulabileceği bir yer de bulunmamaktadır. 
İslâmi duyarlı sayılan bir hareketin, iktidar olarak 
eleştirisi ise elbette daha farklı bir konudur ve bu 
hak ve yetki öncelikle İslâmi duyarlılık sahipleri
ne aittir.

Üzerinde durulan eleştiri daha çok siyasal içe
rikliydi, ulusal ve küresel sistem bazmdaydı. Ka
naatimce “ İslam açısından” sayılabilecek bir öze
leştiri salt İslâmî ya da en azından “toplumsal” ol
mak durumundadır. Yani İslâmcılık olarak nitele
nen hareketin nereye geldiği, kazanımlarmın ve 
kayıplarının neler olduğudur. Toplumsalın önemi 
ise İslâmî yaşayışın örnekliği bakımındandır. Zira 
burada üretilen prototip fevkalade önemlidir,

Ulusal ve küresel sistemin kendi konumu ve kay
gıları açısından ifade ettiği gibi Müslümanlar si- 
yasallaşmak tan çok dünyevileşti ve bunu fazla
sıyla içselleştirdi.
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çünkü bu ömek Müslüman cemaatin bir yansıma
sı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gerçekten de özeleştiri çerçevesinde kullanı
lan en önemli argümanlardan birisi İslâmcıların 
iyi bir örnek oluşturmadıklarıydı. Çoğu Müslü
man çevrelerden gelen bu eleştiriye göre İslamcı 
olarak nitelendirilebilecek bu kişi, kurum ve çev
reler genelde “sahtekardırlar, üstelik sakallı ve ba
şörtülüdürler de.
Çıkarcılıklarını 
görmek için hol- 
d ingciliklerine 
bakmak yeterli- 
dir. Ortalığı rezil 
etmişlerdir. Öy
le ki bunlarla 
güncel hayatta bile işbirliği yapılamaz”. Bu söylem 
bazen o kadar ileriye götürülür ki, “günlük hayat
ta laikler daha dürüsttür ve onlarla ilişkilerde bir 
problem yaşanmamaktadır.” Bazen bu tema marji
nal noktalarda bile dillendirilir ki çıkarcılığın da 
ötesinde dünya ile her türlü ilişki İslâm’dan bir 
sapma olarak değerlendirilir: “Sakalla cep telefo
nu, başörtüsüyle araba kullanıyor” ifadelerinde ol
duğu gibi.

Aslında burada kullanılan bazı argümanların, 
aşağıda başka bir kesitte sözkonusu edileceği üze
re, ilkece doğru olan yönleri vardır. İslâmcı kesim
de de çıkarcılar türemiştir, hakkaniyeti gözetme
mekte, dost-ahbap işi yapmaktadırlar, kendilerine 
teslim edilen emanetlere riayet etmemektedirler.

Ne var ki burada, özeleştirinin kuralları çalış
mamaktadır. Belki uç bir ifade olacak ama, yine 
de belirtmeliyiz ki, eleştiride kullanılan argüman
lar, şöyle ya da böyle eleştiriciler için de geçerli- 
dir. Mesela iyi bir örnek oluşturmama, hakkaniyet 
dışı davranma ve çıkarcılık böyledir. Bir kere bu 
eleştiriler öyle görünümüne rağmen İslâmi bir du
yarlılık taşımamaktadır. Gerçi “sakallı ve başörtü
lü” argümanında bunların olumlu birer sembol ol
dukları ve haklarının verilmediği kabulü vardır. 
Ne var ki eleştirinin sahibi, bu îslâmi prototip sem
bolü belli olumsuz arşe-tiplere ciro edivermekten 
çekinmediği gibi kendisi de bir prototip olma ar
zusunu taşımamaktadır.

Aslında elbette savunulur tarafı bulunmayan 
çıkarcılık konusunda da benzer bir durum vardır. 
Siyasal kutuplara ayrılınmıştır ve sorun, sanki ki

min daha çok çıkar sağladığı noktasına gelip da
yanmıştır. Burada İslâm adına ön plana çıkmış 
hiçbir kaygı gözükmemektedir. Sanki beklenen 
bir gerekçenin bulunmuşluğunun mutluluğu ya
şanmaktadır.

Üstelik eleştiri hakkaniyet ilkesinden de yok
sundur. Laiklerin, Kemalistlerin, İslâmcılara göre 
daha dürüst olduklarına ilişkin görüş de bir hayli

su götürür. Son 
altı yılda (28 
Şubat hareketi
nin toplumu 
sindirip soy
guncuya zemin 

' hazırladığı bir 
ortamda) ülke

nin yaşadığı soygunda, İslâmcılara düşen pay, la
iklerin (İslâmcılığın dışında kalanların) yanında 
devede kulak kalır. Ülkenin bütçesinin 40 katril
yon olduğu bir dönemde sadece bir kişi hortumla- 
dığı banka ve bazı resmi kuruluşlar üzerinden bir 
katrilyon götürmüştü.

İslâmcı çıJiarcılık genellemesi İslâm’a dayalı ge
niş bir dayanışma olgusunu da yaralamaktadır. Bu 
söylem; camiden sağlık ocağı yaptırmaya, bir ihti
yaç sahibine destek vermeye kadar, her türlü yar
dım ve hizmetin karşılıksız yapılmadığı şeklindeki 
laik mantığı pekiştirmektedir. Sonuç olarak bir 
kurulu düzen vardır ve Müslüman da bu kurulu 
düzenin bir parçasıdır. Dolayısıyla eleştiri İslâm 
açısından yapılmayacaksa bu argümanlar İslâmcı- 
lığm bir özeleştirisi olamazlar.

Tabi burada yapmak istediğimiz şey, özellikle 
laik cephedeki hortumcuya karşı ‘İslâmcı çıkarcılı
ğı’ savunmak değildir. Aksine oluşumu itibariyle 
çıkarcılığın bir sistem sorunu olduğu, burada bir 
laik-İslâmcı ayrımının gerekçesinin olmadığıdır. 
Örneklendirmek gerekirse, şekil ve içeriğinde, yol 
ve yordamında farklılıklar olsa bile elinin altında
ki bankayı boşaltmakla, yöneticisi bulunduğu hol
dinge el koymak arasında elbette bir fark yoktur. 
Ancak bu öncelikle sistem boyutunda yapılabile
cek bir eleştiridir. Yani hata sistem ve onun insan 
tipiyle ilgilidir ve dolayısıyla İslâm ile ilintiye ge
tirilmeden de böyle bir değerlendirme yapılabilir. 
İslâm açısından özeleştiri, Müslüman’ın ve özel
likle modern çağlarda İslâmcı olarak nitelen kesi
min hareket tarzının (eylem ve söylemlerinin) ne

Lüks koltuklara gömülüp, göz kamaştırıcı avize
lerin altında sahabelerin çektikleri sıkıntıları ko
nuşup, gözyaşı dökmek, yaşanılan tabloyu meşru
laştırmaya yetmektedir.
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dereceye kadar İslâm ile örtüştüğü, bir başka de
yişle bu eylemlerin ne dereceye kadar İslâmî suje- 
ye uygun olduğudur. Gerçekten bu açıdan bakıldı
ğında ciddi bir sorun vardır. İslâm’ın gösterdiği 
hedeflerle, Müslüman’ın yaşantısı arasında esaslı 
bir açıklık bulunmaktadır.

Sekülerleşme yada Dejenerasyon

Müslüman her geçen gün sekülerleşmekte, yaşan- 
tısında dejenerasyon artmaktadır. İslâmcılık adına 
yapılanları veya Müslüman’ın hayatında sergile
nenleri, özellikle bir din olarak İslâm’a ait mane
vi hedeflerle kesiştirdiğimiz zaman, onunla her 
haliyle örtüşmeyecek pek çok şey bulabiliriz. Bir 
kesim insanın hayatında görüp eleştirdiğimiz ekst
ra çıkarcılığı bir kenara bıraktığımızda da, Müslü
man’ın dünya tutkusu Kur’ân ve sünnetle (mesela 
“Allah’ın sana verdikleriyle ahire t yurdunu ara, dün
yadan da nasibini unutma” ilkesiyle) bağdaşır gö
zükmektedir. Lüks her geçen gün yaygınlaşmakta
dır. İşler, servetler, meskenler vb. hayatın yegane 
temeli haline gelmekte, mevcut düzende doğal 
olarak bir kısmı rizikolar içeren manevi hedefler, 
aşılması, terk edilmesi gerekli manialar olarak gö
zükmektedir. Mesela mutlak inanılan İslâmi de
ğerler uğruna, hiçbir iş terk edilebilir değildir. 
Müslümanların dilinde “istikbal” kelimesi ve bu 
çerçevede meselâ çocuğuna bir “istikbal kazandır
ma” tamamıyla, ne 
pahasına olursa ol
sun, inancı kürele- 
yen, ilkelerini örsele
yen bir hayat tarzının 
içinde mahsur kalma 
pahasına, para getirir 
bir meslek elde et
mek anlamına gel
mektedir. Şüphesiz 
dünya ve bunun ge
reği bir meslek 
önemsiz değildir. Bu
radaki özeleştirimiz, 
bununla paralel yü
rüyen bir kaygının 
bu lunmay ışınad ır.
Hem bir taraftan sis
teme rezerv koyacak

sınız, hem de sisteme geleceğinizi bütünüyle en
tegre edeceksiniz. Bütün varlığımızı harcayarak 
bir istikbal kazandırmanın mutluluğu(!) içinde 
geriye kendi konumumuzda bile kalamayacak ço
cuklar bırakıp gideceksiniz. Eleştirimiz böylesi bir 
tutumadır.

İslâm’ın temel hedefleriyle çelişme, meskenle
rin durumunda da kendini gösterir. Geniş bir ke
sim, genel olarak öte dünyada bir cennet umudu 
taşıyorsa da, maalesef zımnen cennetin öncelikle 
bu dünyada olabileceğini düşünmektedir. Çok 
lüks villalarda, tarikatçı gibi daha bir manen du
yarlı olacağı düşünülen kesimde hayret verici bir 
debdebe gözlenmekte ve aklileştirmenin doğası 
gereği rahatlıkla içselleştirilebilmektedir. Meşhur 
bir anekdot söylemle, lüks koltuklara gömülüp, 
göz kamaştırıcı avizelerin altında sahabelerin çek
tikleri sıkıntıları konuşup, gözyaşı dökmek, yaşa
nılan tabloyu meşrulaştırmaya yetmektedir.

Yine buna bağlı olarak Müslüman, bir tüketim  
toplumu üyesi olmanın bütün özelliklerini sergi
lemektedir. Varlığını, statüsünü tükettiği malın 
türü, kalitesi, yerine göre miktarıyla ispatlamaya 
çalışmaktadır. Araba, kıyafet ve farklı alanlardaki 
aksesuar bu işin içeriğini oluşturmaktadır. Tabi, 
bu alanlardaki harcamalar, gereken yere bir yar
dım yapmaya imkan bırakmayacak şekilde külfet
ler getirmekte, ruhta zaten gelişmemiş verme duy
gusunu iyiden olumsuz yönde etkilemektedir.

İslâmcılığın git
tikçe arttığı kabul 
edilen dejenerasyo
nu, esasen farklı dü
zeylerde problemler 
halinde başından beri 
vardı. Mesela Is- 
lâm ’m  güncelleştiril- 
m esi çerçevesinde ya
pılan işlemlerin 
önemli kısmının bir 
içerik sorunu bulunu
yordu. Mesela; iş, za
man, mekan, kurum 
ve kuruluş adlarının 
İslâmi olması doğaldı. 
Ama bu aynı zaman
da tehlikeli bir işti, 
çünkü içeriği doldu-
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sünnetten bir şey alındığında da bunlar bir içsel' 
leştirme malzemesi olarak kullanılabilmektedir.

Bilindiği gibi içselleştirme, kısaca bir şeyin 
mantıki gerekçelerini bulmak demektir. Bu gerek
çelerin bir kısmı aklın kendi iç argümanlarından, 
bir kısmı dışarıdan, kabul edilen referans siste
minden (mesela bir Müslüman için İslâm’dan) el
de edilir. Ne var ki aklileştirme de ortaya çıkan 
sonuç her hâlükârda kurgusaldır. Gerçeklik dere
cesi ne olursa olsun, her haliyle doğru değildir. 
Çünkü, ortamın veya konjonktürün etkisiyle sipa
rişe göre üretilmiştir.

Bu durum maddi gelişmeler alanından örnek- 
lendirilebilir. Başlangıçta Müslümanlar, içinde 
bulundukları ezilmişliğin de etkisiyle, İslâm’ın 
maddi yönden güçlü, Müslüman’ın varlıklı olma
sı gerektiğini kabul ettiler, ekonomik varlıkları
nın bir araya getirilmesine samimiyetle inandılar. 
Bu kanaat sermayenin ibadet amacıyla kullanıla
bildiği gibi argümanlarla desteklenmiş ve sonuç 
olarak (holdingler de denen) şirketler ortaya çık
mıştı. Ne var ki zaman içerisinde Islâm’ın gücü, 
Müslüman kimlikle kişinin yararına dönüştü. 
Dünyevileşmenin temel esprisi gerçekleşti. Bu 
holdingleri elinde bulunduranlar, sırf İslâmi du
yarlılığın değil, yer yer işletmeciliğin de ötesinde 
bu birikim üzerinde tasarruflarda bulunmaya baş
ladılar. Mesela herhangi oturmuş bir kapitalist iş
letmedeki ilgililerin aldığı maaşı, oturduğu villayı 
kendileri içinde müktesep hak gördüler. Para yatı
ranlar, kısmen paralarını veya kârlarını alamaz-

rulamadığı taktirde geri 
tepebilecek bir şeydi. B i
lindiği üzere bir dönem 
yoğun bir biçimde 
Kur’ân, Sünnet veya İs
lâm Tarihinde geçen ad
lar alındı. Bazen hiç ilgisi 
olmayan yerlerde kulla
nıldığı için bir etiket ko
numuna geldi ve içi bo
şaltıldı. Başından bir çı
kar sağlama düşüncesi ol
madığında da sonuç bu 
adla bağdaşmıyordu.
Amaçla araç arasında ga
rip bir dönüşüm yaşandı 
ve böylece pek çok kav
ram tüketildi.

İslâmlaşma sürecinde geri gidişlerden bile söz 
edilebilir. Kanaatimce başörtüsü bunun en güzel 
örneğidir. Hareketin başında geleneksel başörtüsü 
aşılmış, örtü Kur’ân’da tarif edildiği üzere “saçın 
bütününü örtecek şekilde, omuzların üzerine ka
dar indirilmişti.” Artık bundan sonra beklenen 
şey belki de bu örtülerin, fazlaca dikkat çekmeye
cek renk ve desende kumaşlardan yapılmasıydı. 
Ama süreç bunun tam tersi oldu. İnce, yanar dö
ner, daha dikkat çekici, omuzlar üzerine indirme 
duyarlılığının izole edildiği bir başörtüsü aşaması
na gelindi. Böylece İslâmcılığm sembolü sayılan 
başörtüsü herkesi kapsayacak şekilde genel olma
sa bile büyük çapta dünyevileştirilmiş, kapitaliz
min üretim-tüketim kalıplarına bir bakıma uyar
lanmış oldu. İslâmî setr’in dikkatlerden uzaklaştır
ma ilkesi, modem kültürün diklcat çekici olmak il
kesiyle yer değiştirdi.

Dünyevîleşmenin Meşrûlaştırılması

Burada üzerinde durulması gerekli önemli nokta
lardan birisi şüphesiz söz konusu edilen dünyevî- 
leştirilmenin meşrûlaştırılmasıdır. Bu gerçekten 
önemlidir, çünkü îslâmcılık adına yaşanan olum
suzluk meşrulaştırıldığı zaman geriye yapacak faz
laca bir şey kalmamaktadır. Meşrulaştırmanın te
mel mekanizmasını, Kur’ân ve sünnetten referans 
almaktan çok içselleştirmenin oluşturması da ay
rıca altı çizilmesi gerekli bir noktadır. Kur’ân ve
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ken, bir balcıma emanetçi-yöneticiler, altlarında' 
ki son model lüks arabalarıyla dolaşmaya devam 
ettiler. Yakınlarına yüksek ücretli görevler ihdas 
ettiler. Bazıları holdingleri aile şirketine dönüştü- 
rebilmek için, her yıl büyük zararlar göstererek 
tasfiye yolunu seçti. Ortaklar sıkıştırınca da “üze
rine bir bardak soğuk su için” demekten çekinme
diler. Sözün kısası pek çok kişi kendine göre bir 
içselleştirme yolu buldu.

İçselleştirmede sıkça başvurulan yollardan bi
risi, Müslüman’ın Allah’ın nimetlerine herkes- 
ten daha layık olduğuna ilişkin bir yargıdır. Bu 
arada “Allah nimetini kullar üzerinde görmek ister” 
mealinde bir hadis de zikredilmektedir. İmkanla
rın Müslüman elinde olması, peşin peşin onu da
ha iyi yerlerde harcamak anlamına alınmıştır. Ne 
var ki bu değerlendirme sonuna kadar doğru de
ğildir. Müslüman, dünya ile makul ilişkilerinin 
ötesinde dünyevileşmektedir. Ulusal ve küresel 
sistemin kendi konumu ve kaygıları açısından ifa
de ettiği gibi Müslümanlar siyasallaşma)ctan çok 
dünyevileşti ve bunu fazlasıyla içselleştirdi. Siya
sallaşma sistemin, dünyevileşme dinin ve dolayısıy
la Müslümanların sorunudur. Müslüman elbette 
her haliyle dünyadan kaçmaz ama benimserken 
belli bir seçicilikle, üzerine yaptığı yüklemelerle 
kabullenir.

Şüphesiz İslâmi gelişmeleri etkileyen en 
önemli noktalardan birisi, aklileştirme süreciyle 
de bağlantılı olarak, çevreye uyum sağlamak ve 
daha rizikosuz bir hayat yaşayabilmek için İslâmi 
görüş ve anlayışlarda revizyona gitmek ve bunu 
gayet tabii bulmaktır.

Revizyonculuk veya İslâm’ı 
Yeniden Gözden Geçirmek

Umran’da Canoğlu’nun da üzerinde durduğu gibi 
Müslüman’ın önündeki çeldiricilerden birisi de 
revizyonculuktur. Revizyon genelde herhangi bir 
şeye yeni bir görüntü kazandırma, yeni bir anlam 
yükleme işlemidir. Yeni bir düzenleme özel talep 
ve istekleri karşıladığı için, revizyonculuk İs
lâm’ın doğasıyla bağdaşmaz.

Aslında modern dönemlerin din ile ilgili en 
yaygın söylemlerinden birisi dinin “yeniden” an
laşılması talebidir. Gayet normal gözüken dini 
yeniden anlama talebi, hemen görünüverdiği ka
dar masum değildir. Burada iki yönlü bir problem 
vardır: Bir kere yeniden anlama ihtiyacı, eskiden 
beri süregelen din anlayışının yanlış olduğu te
mel kabulüne dayanır. Buna göre tarihsel birikim 
hatalarla doludur. Yeni bir anlayışla aşılmak zo
rundadır. Ne var ki eski anlayışın hatalı oluşu da 
bir şeylere göredir. Bir başka deyişle öteden beri 
süregelen geleneksel İslâm anlayışı, modem kül
türün tespitleriyle bağdaşmamaktadır, o çizgide 
gelişip evrilememiştir. Şimdi sıkıntı veren bu du
rum telafi edilmelidir.

Yeniden yorumlama diğer taraftan, talebe uy- 
gun, bir başka deyişle Müslüman’ın modern dün
yaya uyarlanıp yerini alabilmesi için yorumlan
maktadır. Söz konusu yorum da genelde bir mo
dern kültür çözümlemesidir. İşlem gören İslâm ise 
de, yeniden biçimlendirme modern kültüre aittir.

Bilindiği gibi bu tavır tipik bir Protestan ha
rekettir. Protestanlık, 16. yüzyılda Batı kültürü
nün ulaştığı ekonomik, sosyal, siyasal/ kültürel 
düzeyle din arasında bir uyum kurabilmek ama
cıyla gerçekleşmişti. Ama yapılan da daha çok di
nin diğer sosyal şartlara uyarlanmasıydı. Böylece 
Protestanlık, “dinin yeniden anlaşılması modeli” 
olarak tarihe geçti.

Şüphesiz din her zaman anlaşılmak, özümsen-
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mek zorundadır. Yalın biçimiyle yaşanamaz. Ha- 
yatta yer alabilmesi için yargılaşmak, normlaş- 
mak ve kurumlaşmak durumundadır. Bütün bun- 
lar insani şartlar içinde olup biter. Sürecin bir ta
rafında dini değerler, diğer tarafında toplumsal 
şartlar vardır, içtihat gibi metotlar da bu uyumu 
sağlıklı biçimde kurmanın yoludur. Ne var ki iç
tihat genel olarak çoğu münferit hayatın genel 
akışı içinde ortaya çıkan yeni durumları değerlen
dirmek için vardır. Bundan dolayıdır ki tarihsel 
olarak içtihat hiçbir zaman sürüp giden genel din 
çizgisini yargılamada kullanılmadı. Yani burada 
dinin yeniden anlaşılması, dinin dışında oluşmuş 
bir başka kültür dünyasına uyarlanma anlamına 
gelmedi, münferit olayları ana gövdeye bağlayan 
bir yöntem olarak kaldı.

Modern dönemlerde dini yeniden anlama ise 
yukarıda da sözkonusu edildiği üzere nereden ba
karsak bakalım, ne denli olumlu sayılabilecek 
yönler bulursak bulalım genelde bir modern kül
türe eklemlenme faaliyetidir. Bildiğimiz içtihat
lardan çok farklı türden bir şeydir. Bu yargının 
en önemli argümanlarından birisi tarihsel çizgi
nin reddedilmiş olmasıdır.. İşin gerçeği eylem 
kendi içerisinde tutarlıdır. Geleneği saf dışı et
meden yeni bir anlayışın oturtulması mümkün 
değildir.

Son zamanlarda daha belirgin biçimde ortaya 
çıkan ve Müslüman’ın dindarlığını “gözden ge
ç irm e lin i veya kısaca “yeniden değerlendir- 
mensini dile getiren söylem dinin genel anlamda 
modernize edilmesi sürecinden daha uç noktada 
bir harekettir. Dini-kültürel olmaktan çok İslâm 
üstünden yapılmak istenen bir uzlaşmacılık, bir 
revizyonculuktur. Burada İslâm’ın yeniden anla
şılması tavrından farklı olarak, sistemle uyum 
göstermeyen İslâmî ilkelerin atdması esasına da
yanır. Böylece Müslüman kendini güvenceye al
mış, çıkarlarını korumuş(!) olur. Tabi bu yapılır
ken İslâm açısından hiçbir sorun olmadığı kabul 
edilir, çünkü bir şeyin sonsuz içselleştirme yolu 
vardır.

Müslüman bu yeniden gözden geçirme veya 
yeniden değerlendirmecilikten uzak olmalıdır. 
Çünkü İslâm orada duran ilkeleri bulunan bir sis
temdir. Her haliyle vakıalara uydurulan değil, 
kendisine uyulandır.

İslâm’ın ve Müslüman’ın Konumu

Gerçekten de günümüzde genelde İslâmi gelişme
lerin, özel olarak Müslüman’ın problemleri vardır. 
Bu problem kısaca “dünyevileşme” kavramında 
özetlenebilecek bir dejenerasyondur. Şüphesiz bi- 
rileri Müslüman’ı statüko açısından daha bir bas
kı altında tutabilmek için eleştirmektedir. Özeleş
tiri olarak nitelenen değerlendirmelerin büyük bir 
kısmı da bizzat kendini sıkboğaz etme anlamı taşı
maktadır.

Müslüman bu konuda duyarlı olmalı, İslâmcı 
eleştirisini İslâm açısından yapmalıdır. “Bunlar” 
ya da “onlar” diye başlayan bir eleştirinin duyarlı
lığından söz edilemez. Çünkü şu ya da bu fiili du
ruma veya herhangi bir ilkeye dayandırılmayan 
eleştirinin sahibi olaya bir başka kamptan bakıyor 
demektir. İleri sürülen argümanlar da sanki ekibi
ne destek malzemesi gibi gözükmektedir. Müslü
man bu durumdan mutlaka kaçınmalıdır.

Tabi, Müslüman kendine bir çekidüzen ver
meli, hiçbir biçimde (iyi bir prototip olamadığın
da da) kötü örnek olmamalıdır. Hele sahtekarlık
tan ve çıkarcılıktan uzak kalmalıdır. Unutulma
malıdır ki inanmayanlar Peygamber(s.) ve yakın
larını, akılsız, büyülenmiş, uğursuz, bozguncu, çıka
rını bilmeyen bir deli gibi sıfatlarla nitelemişlerdi. 
Davaya tutkunluklarıyla deli, kurulu düzene ters
likleriyle bozguncu, inandıkları değerler uğruna 
yaşadıkları maddi kayıplarıyla çıkarını bilmez ola
rak görülmelerinin her şeye rağmen bir anlamı 
vardı. Ama düşmanları, hiçbir zaman onların ya
lancı ve çıkarcı olduklarını iddia etmediler. Ma
alesef bugün İslâmcı olarak nitelenen bazı kişi ve 
kesimler çıkarcı ve sahtekar olarak nitelenebil- 
mektedir ki bunun karşılıksız bir itham olduğunu 
söylemek mümkün değildir.

Müslüman, içinde bulunduğu rizikolardan ka
çabilmek için, İslâm’ı revizyona tabi tutmayı hiç 
düşünmemelidir. Kişi elbette hayatını gözden ge
çirmeli; ama bu işlemi İslâm üzerinden yapmama
lıdır. Sonuç olarak unutulmamalıdır ki din Al
lah’ındır ve hiçbir toplulukla mukayyet değildir. 
Müslümanların tüm sorunlarına rağmen gelişme
sini sürdürmektedir. ■
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“ZEMİN KAYMASI” VE 
İSLAMİ KİMLİK

METİN ALPASLAN

“Bir insan toplumu için güzel bir fikir bulur ve bunu söylemezse 
ya bencildir, ya korl<aknr, ya da tembeldir” (Bir düşünür)

İslâm Korkusu

Ş u anda dünyadaki dini yönelişe paralel ola
rak Türkiye’de de bir dindarlaşma süreci 
var. Bu dindarlık eğilimini kendi saltanat

ları için bir tehdit olarak algılayan dış odaklar ve 
onların yerli işbirlikçileri bu süreci tersine çevir
mek istiyorlar. Ümmet şuuru yeniden yeşeren, İs
lâm ile ilgisi giderek artan, İslâmî duyarlılığı arttı
ğı için kendisini kuşatan siyasal, sosyal, ekonomik 
ve şer istilasını sorgulayan İslâm toplumları artık 
yaşadığımız çağın bir gerçeği. İslâm dünyasında bu 
birikimler arttıkça Batı tedirgin olmaya başladı. 
Kendi tefessüh etmiş düzenine karşı İslâm’ın bir 
kurtuluş reçetesi olmasının önüne geçmek, cahili 
egemenliğe karşı bir küresel alternatif olmasını 
önlemek için İslâm dünyasında yükselen direniş 
bilincini kırmak, önünü kesmek istiyor. Batı, tüm 
İslâm dünyasında gelişen İslâmî uyanış ve tevhidî 
bilinçlenme ile kimliğini bulma ve diriliş süreci
nin önüne geçmek için yoğun kampanya yürütü
yor.

İslâm dünyasında gelişen kimlik ve medeniyet 
bağlamında kendini yeniden inşa ve ifade cehdi 
önce Cezayir’de akıllara durgunluk veren cinayet
lerle susturuldu, daha sonra 11 Eylül saldırısı ba
hane gösterilerek önce Afganistan, sonra Irak ve 
genelde bütün bir İslâm coğrafyası alev alev yan
maya başladı. Diğer taraftan, Türkiye’ye biçilen 
misyon gereği, medya, sermaye ve bürokrasiden 
oluşan oligarşik yapı, 28 Şubat sürecini gerçekleş
tirdi. Bu postmodern darbe sürecinde egemenler

toplum mühendisliğine soyunarak Türkiye’nin de 
formasyonunu değiştirmek istediler.

Çeşitli korkuların etkisinde kalan hak, hukuk, 
kural tanımaz bir grup zevat milletin kutsallarına 
pervasızca saldırdı. 1980 yılında Türkiye’ye sığı
nan İran Kara Kuvvetleri Komutanı’na o zaman 
Tugay Komutanı olan İsmail Hakkı Karadayı 
İran’daki irticai faaliyetleri niçin durduramadıkla
rını sorduğunda, Şah’m generali ona cevaben; 
“Biz onları masum dini hareketler olarak tanım
ladığımız için göz yumduk, neticesi bu oldu” di
yor. Bu dönemde çeşitli kesimlere verdikleri bri
finglerde; “Türkiye’deki irticai faaliyetler öyle 
arttı ki, böyle giderse ülke 2005 yılmda irtica- 
nın eline geçecek” diyorlardı. Maalesef 28 Şubat 
döneminde ve halen bugün de devam eden psiko
lojik savaşta bu gibi beyanatları argüman olarak 
kullandılar. Toplumda doğal olarak gelişen din- 
darlaşmayı devlet düşmanı bir hareket gibi algıla
dılar. Sağlıklı düşünemeyen bu bozuk ruh haliyle 
dostu ile düşmanını karıştıran egemenler, devlete 
dost olan insanlara bile düşman muamelesi yaptı
lar. Okullarda, bürokraside ve silahlı kuvvetlerde 
büyük bir tasfiye yaşandı, binlerce insan mağdur 
edildi.

Hâlâ Atatürkçülük, laiklik, Cumhuriyetçilik gibi 
kavramları kullanarak kendi düşüncelerinde ol
mayan insanları irticaya destek veren ve Cumhu
riyeti tehlikeye sokan kimseler olarak algılayıp 
yok etmeye çalışıyorlar. Hiçbir zaman irtica  keli
mesini tanımlamadılar ve bunu da bilinçli olarak 
yaptılar. Böylece en masumane bir dindarlık bile
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rahatlıkla irticai bir hareket olarak vasıf- 
landırıldığı için hâlâ insanlara zulmedi
yorlar.

Emperyalistlerin hizmetindeki oli- 
garşik yapıyı korumak için 
haksızlık, adaletsizlik ve yol
suzluk bataklığına sürükle
nen Türkiye’de, medya-ser- 
maye ve laikçi aydınlardan dev 
lete yansıyan ve dış güçlerle işbirliği 
içinde kotarılan “İslâm korkusu” nedeniy
le Türkiye bugün ağır bir bedel ödemekte
dir. 13 yaşma kadar Kur’ân öğrenmeyi ya
saklayan zihniyet Türkiye’yi köklerinden 
koparırken, soygun ve yolsuzluk bataklı
ğında dilenci durumuna düşürdü. Zih
nen, ruhen ve madden zayıflatılan 
Türkiye, bunun bedelini ödemeye 
devam etmektedir.

Islâm’ı hayat dışına iten 
batıcı laik sistem, İslâm’ın 
yeniden toplumsal zemin 
bulmasını ve o toplumsal 
birikimin sistemin gelece
ğini tayin eder hale gel 
meşini önlemek için İs
lâm’ın önünü kesmek is
temektedir. İşte İslâm’ı 
korku  odağı haline ge
tirmenin sebebi budur.
Böylece, Türkiye toplu
mu, bütün müessesele- 
riyle İslâm’dan arındırı
lacak, bu opresyona direnenler ya yok edilmek ya
da teslim alınmak istenmektedir. Ancak, yok et
menin mümkün olmadığını gördükleri için İs
lâm’a doğrudan saldırmak yerine teslim alma yo
luna gitmişlerdir.

Müslümanlara Yeni Kimlik Çizme ve 
Teslim Alma Operasyonu

Müslümanları teslim alma operasyonu Gülhane 
Hattı Hümayunu’ndan beri devam ediyor. 150 
yıldır bunu deniyorlar. 80 yıl önce bir anda halkın 
dilini, kültürünü, ideolojisini değiştirmek sonu
cunda korkunç bir kopuş yaşandı. Ama bir türlü 
başarılı olamadılar. Türkiye’yi ne kadar köklerin

Hasaıı Aycın (Bocurgat)

den, tarihinden, kültüründen, inan
cından koparmaya çalıştılarsa da, 

ümmet kendi kendine var olma ve 
İslâm’a dönüş mücadelesini içten 

içe sürdürdü.
Şer odakları her türlü 

hile, desise ve gerektiğin
de silah gücüne başvur

dukları halde bir türlü başa
ramadıkları işi son dönemlerde yeni 

oyunlar tezgahlayarak yapmaya çalışı
yorlar. Kaba kuvvet ve güç ile söndüre- 
medikleri ateşi bu defa İslâm’ın özüne 
el atarak hedefinden saptırmaya çalışı
yorlar. Hayatını İslâmî gereklere göre 
düzenlemek isteyenlerin önüne engel 

koymak ve Türkiye’yi İslâm’dan kur
tarmak adına, İslâmî değerleri ba

tının çizdiği standartlara uydur
mak, Müslümanları yeniden 
yapılandırılmak çerçevesinde 
çeşitli değişimler ve değişim 
istekleri dile getirilmektedir.

Batı normlarında topluluk
lar oluşturma çalışmalarının 
son dönemler hız ve yoğunluk 
kazandığını görüyoruz. Daha 
açık bir ifade ile, kültür dayat
ması çerçevesinde batı zihni- 
yetli bir kişilik kazandırma, 
bir zoraki kimlik dayatması 
operasyonu ile karşı karşıya- 
yız.

Batının ve düzenin kıskacına alınmış bazı 
Müslümanlar ise bunun etkisinde kalarak hem 
uluslararası ağın hem de müesses nizamın tepkisi
ni çekmeden, onların istediği kişilikte hayatlarını 
devam ettirmek istiyorlar. Bundan dolayı da İs
lâm’ı gaye edinip savunmaktan, İslâmî kişiliğe sa
hip olmaktan, onu açığa vurmaktan korkuyorlar.

Baskılardan çekinerek câri düzenin yüklediği 
vasıflardan birine sahip olmak veya yönetimlerin 
ortaya koyduğu tarzda Müslüman kişiliğini kabul
lenerek uyumlu Müslüman görünmek için yoğun 
gayret sarf ediyorlar. İslâm ve Müslüman kelime
lerini de artık literatürlerinden çıkararak kendile
rini muhafazakar demokrat olarak tanımlamaya 
çalışıyorlar. Oysa, statükodan bunalmış toplum
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kesimlerinin yenilik ve değişim taleplerinden 
doğmuş bir hareketin, mevcut statüko ve siyasi 
yapıyı aynen koruma anlamına gelen muhafaza
kârlığa sarılması ciddi bir çelişkidir.

Kimlik Kaybı

Dikkat edilirse, hayli zamandır tevhid, cihad, üm - 
met, şeriat., gibi İslâmi kavramları kullanmaktan 
çekinir hale gelindi. Gelen baskılar neticesinde 
çoğu Müslüman sustu veya susturuldu. Daha vahi
mi bazı Müslümanlar Batıcı söylemi benimseyip 
başka mecralara sürüklendiler ve başkalarının di
liyle konuşmaya başladılar. İslâmi referanslar terk 
edildi, dışarıdan referans gösterme yanlışına dü
şüldü.

Müslümanlar bu halleriyle, düzenin ürettiği 
kimliklere bürünmekle kendilerini bir kısım dü
zenbaz laikçilerin karşısında daha da aşağılamak
tadırlar. İnsan bir kere aşağılık duygusuna kapıldı- 
mı sürekli taviz vermeye başlar. Egemenler bunu 
bildikleri için bir taraftan Müslümanları Kur’ân’m 
evrensel değerleri ile düşünmekten uzaklaştırır
ken, diğer taraftan da kişilikleri ile oynayarak mü
cadeleyi kendi istedikleri alana çekmişlerdir. Bu 
tuzağa düşen bir çok Müslüman kimliğini açığa 
vurmaktan utanır veya kaçınır hale geldi. Avrupa 
Birliği’ne bir an önce girmek bir ideal haline geti
rildiği gibi Batı tipi hayat tarzı da artık özlenir bir 
hedef haline geldi.

İslâmi camiada yaşanan bu kimlik sorununun 
önemli nedenlerinden biri de, şimdilerde ısrarla 
değiştiğini ispat etmeye çalışan bazı İslâmcıların 
siyasi ve ekonomik alanlarda birtakım köşe başla
rına yerleşme, bazı kapılarda akredite olma çaba
larıdır. Oysa Rabbim buyuruyor ki; “Sen onların 
dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar 
da asla senden razı olmayacaklardır.”(Bakara 
120). İktidarda yer alma endişesi ile söylem ve bi
çim değiştirme, İslâmi kırpıp biçme gündeme gel
miştir. Siyasal faydacılık öncelendiği için Kur’ân’m 
ışığıyla donanmak ve hayati haklarımızı, özgür
lüklerimizi, kimlik ve kişiliğimizi korumak, ayağa 
kaldırmak unutulmuştur. Rant ve mevki sahibi ol
mak uğruna bu kadar kimlik aşınmasına uğramak 
ve zavallı duruma düşmek kabul edilecek gibi de
ğildir. Müslümanların moral, umut ve özlemlerini 
şahsiyetsiz politikalarla tüketmeye de hiç kimse
nin hakkı yoktur.

Türkiye’ye Biçilen Rol:
“Müslüman Demokrat Ülke Modeli”

“Resmi İslâm” Müslümanlığı diye adlandırabile
ceğimiz yumuşak-uzlaşmacı İslâmi kimlik küresel 
güçler tarafindan dünya Müslümanlarına bir mo
del olarak gösterilmek üzere Türkiye’de tezgah
lanmaktadır. Böylece, şartları Allah tarafından 
belirlenmiş bir İslâm çağrısı yerine, sekülerleştiri- 
lip dünyevileştirilen kolaylaştırılmış bir İslâm öğ
retisini Türkiye’de sahneye koyduktan sonra, İs
lâm ülkelerine ve dünyaya bir model olarak sun
mak istemektedirler. A BD ’nin İslâm dünyasını 
yeniden dizayn programı çerçevesinde Türkiye’de 
geliştirilen bu “ Ilımlı İslâm” modeli, Müslüman 
coğrafyasında sorunlara çözüm olacak bir model 
olarak daha sonra ihraç edilecektir.

Türkiye modeli üzerine düşünen, tartışan, ge
leceğe yönelik projeler üreten kurumlar da teşek
kül etmiş bulunmaktadır. Bunlardan biri de siyasi 
bir think-tank grubu olan Yüksek Strateji Mer
kezi. Bu merkezin kurucularından M. Faruk De- 
mir’in hazırladığı ° Islâm'ın İnanç ve Eylem Bo
yutu İçin Yeni Bir Perspektif: Türkiye Modeli” 
adlı çalışmada diyor ki; “İslâm’ın getirdiği mesajın 
hakim olabildiği coğrafyada bir yön vericiliğe ihtiyaç 
var. Bu politik liderliği kim yürütebilir? Çeşitli ülke 
modellerini incelerken baktık ki, çağın gereklerine en 
uygun Türkiye, bugünkü haliyle değil, geliştirilmiş bir 
hal ile İslâm coğrafyasına politik liderlik yapabilir. İş
te politik liderliğin dinsel zeminini, Kur’ân’m mesajını 
inceleyip tartışmaya açmak amacıyla bu raporu yaz
dık.” Ve devam ediyor: “Türkiye bu modeli uygula
ma üzerine çalışmalar yapıyor. Türkiye kendi iç poli
tik yapısı içerisinde bunun mücadelesini veriyor. Aca
ba bu tür bir politik liderliği üstlenmek Türkiye için 
nasıl bir İslâmi kimlik doğuracaktır ve bu devlet üze
rinde nasıl bir baskı aracı olacaktır? Bugün devletin 
mücadele ettiği bir takım illegal unsurlara nasıl bir le
gal güç katacaktır? Bununla ilgili yöntemler vardır 
ama bu yöntemleri tespit ve uygulama noktasında he
nüz yeteri liadar cesaret yoktur. Cesur adımları ata
cak bilgili, akıllı ve cesur adamlara ihtiyaç var. En 
azından benim içerisinde bulunduğum birkaç komite 
var. Devlette bunlarla ilgili çalışma yapan; devletin 
çekirdek ünitelerinde çok önemli projeler var. Benim 
bilmediğim projelerin olması da muhtemeldir." Sonuç 
olarak hedefi şöyle ortaya koyuyor: “Özel alanda

44 Ümran-Ekim  •2003



ZEMİN KAYMASI / ALPASLAN

insanların inanç özgürlüğünü tamamen serbest bırak
malı. Kamu alanında kamu kurallarını uygulamalı, 
özerk alanda da kamunun kuralları ile özel alandaki 
bireyin ihtiyaçlarını ortalama bir noktada buluşturup 
liademeli bir inanç özgürlüğü Türk vatandaşına ka
zandırılmalıdır. Türkiye bunu önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde başarmalıdır. Cesur adımlar bu noktada 
atılırsa üç yıl sonra Türkiye sistemini minimum stan
dartlarda bölgeye ihraç etmeye başlar.”

“Türkiye Modeli”nin, demokrasi, laiklik ve 
İslâm’ın başarılı bir sentezi olduğunu, bu çağın ge
reklerine uygun “başarılı sentez”in İslâm dünyası 
ve özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri için bir 
model oluşturduğunu söyleyebiliyorlar. Beyaz Sa
ray danışmanlarından oryantalist tarihçi Bemard 
Lewis şöyle diyor; “Türkiye siyasi İslâm’ın laik de
mokrasi ile uyuşmasının mümkün olmaması sebebiyle 
İslâm  dünyasına m odel bir devlettir." Amerikan 
çevreleri, Türk modelini, İslâm toplumlarmın la
ikleştirilmesi ve İslâm toplumlarmın sorununun 
çözümü için başarılı ve en iyi bir model olarak 
sunmaktadır. 11 Eylül sonrası İslâm dünyasına 
aday gösterilmesi düşünülen Türk modeli etrafın
da birçok toplantı düzenlendi. Toplantıların ana 
konusu, Türk'modelinin sadece İslâm dünyasının 
bunalımına bir çözüm olarak sunulması ile kalma
yıp İslâm’ın özünde 
operatörlük yapılma
sına kadar vardı.
Kur’ân’m doğruluğu 
üzerinde şüphelere 
yer verilmesi, şeriat
tan cihada İslâm’ın 
can alıcı terimleri
nin şer terim ler  lis
tesine sokulması,
Kur’ân, şeriat ve ci
hat kavramları ile te
rörizm, El-Kaide ve 
Taliban arasında bir 
ilişki kurulması he
deflendi.

28 Şubat sürecin
de ısrarla gündeme 
getirilen “T  ürk  
M ü slü m an lığ ı” ta
birini hatırladığımız
da, Türkiye’deki top

lum mühendislerinin emperyalistlerle nasıl da 
uyum içinde çalıştıklarını daha açık bir şekilde 
görmekteyiz. Çarpık resmi laiklik yorumları ile bir 
nevi “resmi din” oluşturan egemenler, icat ettik
leri doğma ve yapay kutsallarla saltanatlarını de
vam ettirmek için, Allah’ın insana verdiği hakla
ra müdahale edip sınırlandırırken, baskılarla in
sanların düşündükleri gibi konuşmalarını ve iste
dikleri gibi yaşamalarını yasaklarken aynı Droievi 
uyguluyorlardı.

Statükocu düzenin temsilcilerinin baskıcı uy
gulamalarını sözde başarılı bir sistem olarak gör
meden önce kuma gömdüğü başlarını çıkarıp etra
fa bir bakmaları gerekmektedir. Türk televizyon
larının çanak antenler yoluyla televole kültürünü 
bölgeye yaymada gerçekten nasıl bir model oldu
ğunu görmelidirler. Sovyetlerin dağılışından son
ra Orta Asya Cumhuriyetlerine yayın yapan Türk 
televizyonundaki gayri ahlaki, edep dışı görüntü
ler ve her gün polis tarafından coplanan bir top
lumdaki şiddet görüntülerinin bölge halklarını 
nasıl hem şaşırttığını, hem de hayal kırıklığına uğ
rattığını görmelidirler. Bölgede bulunduğumuz 
dönemlerde insanlar “Türkiye’de ne oluyor? Her- 
gün bir takım topluluklar güvenlik kuvvetleri tarafın
dan dövülüyor, Icarga tulumba götürülüyor, kavga-

döğüş hiç bitmiyor” di
ye soruyorlardı. Biz de 
cevaben, Türkiye’de 
egemenlerin toplumu 
terbiye etmek, nizam 
ve intizama sokmak 
için herkesi dövmek 
gerektiğine inandığı
nı, bu sebeple işçiyi, 
memuru, öğrenciyi, 
sağcıyı, solcuyu, müs- 
lümanı, başörtülüyü, 
kısaca beğenmediği 
herkesi dövdüğünü 
söylüyorduk. Giyim 
kuşama müdahale gi
bi ilkel bir uygulama
yı anlamakta güçlük 
çekiyorlardı; halkın 
oyuyla seçilmiş bir 
milletvekilinin başör
tüsünden dolayı mec
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lise sokulmadığına şahit oluyorlardı. İçinde bu
lunduğumuz ekonomik krizi, yüksek enflasyon ra
kamlarını, dünya paraları karşısında değeri dibe 
vurmuş yedi haneli Türk Lirasını, IMF karşısında 
üç kuruş için nasıl kırk takla attığını görüyorlardı. 
Dünya artık çok küçüldüğü için elin oğlu herşeyi 
yakından görebiliyor, sorgulayabiliyor.

Bir modelin başkaları tarafından da beğenilip 
uygulanması için, sunulan bu modelin, onu örnek 
alması beklenenler tarafından takdir edilmesi ve 
talep edilmesi gerekir. Türkiye’de bütün bu olan 
bitenleri gördükten sonra, binlerinin bu modeli 
inanarak takdir ve talep edebilmesi için hem de
mokrasiyi, hem Islâm’ı hem de laikliği bilmemesi 
gerekiyor. Çünkü, bu model hiçbir anlamda başa
rılı değildir; bu model ne demokratiktir, ne laiktir 
ne de dini anlayış ve yaşayışa gereken önemi ver
mektedir.

Kendisini ancak baskıyla ayakta tutabilen, sü
rekli kriz halindeki sözde başarılı “Türkiye mode
li” ne teorik, ne de pratik olarak başarılı bir mo
del değildir. Din ve devlet ilişkilerini daha mede
ni bir tarzda düzenlemek isteyenler, yarım yama
lak işleyen bir demokrasiyi, tabularla ayakta tutul
maya çalışan zoraki bir rejimi niçin örnek almak 
istesinler. Olsa olsa Türkiye’de nasıl dayatma ile 
uygulatmıyorsa İslâm coğrafyasında da metazori 
olarak uygulama yoluna gidilecek ve bu çarpık sis
temi taklit etmeye çalışırken Türkiye’den de daha 
kötü duruma düşüp, batağa saplanacaklardır.

Nasıl Bir Kimlik?

İslâm’ın esası tevhid olup, İslâm kimliğini kazan
dıran ana unsur da tevhid’dir. Allah’tan başka hiç 
bir ilahın olmadığına inanmak ve şahitlik etmek. 
Hayatın tamamını bu cümlenin içinde ifade ede
bilirsek, o zaman İslâm’ın izzeti ile buluşuruz. Yü
ce Allah, “ (İnsanları) Allah’a çağıran, salih 
amel işleyen ve *ben müslümanlardanım> diyen- 
den daha güzel sözlü kim olabilir” diye buyuru- 
yor.(Fussilet, 33). İnsan sadece Allah’a kul oldu
ğunu bilmelidir. Çünkü Allah’a kul olmayan kişi 
ne kadar güç ve kudret elde ederse etsin özgür de
ğildir ve bir başkasının kölesidir.

Bugün içi hayli boşaltılmış olan bir İslâmi söy
lem var. Kavramın içini yeniden tevhidin aydın
lığıyla doldurmamız, bir İslâmi kimlik oluşturma

mız ve bundan asla taviz vermememiz gerekmek
tedir. İlahi mesaj; “Eğer mümin iseler Allah ve 
Resulünü razı etmeleri daha doğrudur” (Tev- 
be, 62) diye bildiriyor.

Türkiye de dahil olmak üzere bütün İslâm 
dünyasının büyüme yolu İslâm’dır. Bütün insanla
rın kurtuluşu Allah’ın dinine yeniden dönmekle, 
Kur’ân’m evrensel ilkelerine yeniden sarılmakla 
mümkündür. Köklü bir toplumsal dönüşüm isti
yor, özgür, onurlu, adil bir Türkiye arzu ediyor isek 
yeniden silkinip öze dönmeliyiz. İlkelerimizi değil 
kendimizi tartışmalı, kendimizle yeniden hesap- 
laşmalıyız. İlahi kaynaktan beslenen bir hayat tar
zı, felsefesi ve kültürü geliştirmedikçe, verilecek 
her türlü mücadele gerçekçi olmayacaktır. Yaratı
cısını tanıması engellenen, gerçeği bulmaktan 
mahrum edilen, ruhlarına ve kalplerine ambargo 
konulan insanların gerçekten özgür olması müm
kün değildir. Kaynağını ilahi hükümlerden alan 
bir hayat tarzı ancak, insan onurunu koruyabile- 
cek, adaletsizliği ve zulmü saf dışı edecektir.

Üzerinde yaşadığımız topraklarda İslâm’a yöne
lik baskıları ortadan kaldırmak, ilahlık taslayan 
zorba güçlerin İslâm’ı sınırlayan hukuki ve fiili am
bargolarına son vermek, saf ve katışıksız bir İslâmi 
kimlikle mümkündür. Yalnızca Kur’ân’ı kendisine 
ölçü ve rehber edinmiş Müslümanlar olarak sahip 
olmamız gereken kimliğimiz, bizi zorbalığa boyun eğ
meyen, kolaycılığa ve teslimiyetçiliğe kaçmayan, bi
lakis direnen, şahsiyetli, kuvvetli, şerefli ve hür bir 
ümmet şuuruna ulaştırmalıdır.

Müslüman, sadece Allah’ın bütün insan hak
larının kaynağı ve ilahi hükümlerin yapıcısı oldu
ğuna, bu kaynağın değiştirilemez olduğuna, bu ne
denle hiçbir, yönetici, hiçbir hükümet, hiçbir ku
ruluş veya otoritenin bunları kısıtlayamayacağma, 
bu hakların Allah tarafından verildiğine inanır. 
Esir edilen Müslüman esarete itiraz etmelidir. Esa
retten kurtulmanın yolu ise, Kur’ân ışığıyla donan
mak, ‘^Yürüyen M ushaf ’ olmak, haklarımızı, özgür
lüklerimizi, kimlik ve kişiliğimizi korumak, kısaca 
dik durmaktan geçer.

Büyük bir yürüyüşü başlatacak, zalimlere korku, 
mazlumlara umut verecek, sahte kurtarıcılara dur di
yecek gerçek bir tevhidi hareketle köklü değişimler 
inşa edecek, hayatını ve ölümünü Allah’a göre yön
lendirecek bir kimlik. Rabbimiz, o zaman; “ İnanan- 
lara yardım etmek bize hak olmuştur”(Rum, 47) 
diye buyuruyor. ■
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DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER ARASINDA
İSLAM VE MÜSLÜMANLAR

HİKMET DEMİR

B ugün dünya ölçeğinde İslâm’ın tüm tartış
maların odağında yer alması, açık bir bi
çimde İslâm’ın insanlığın gelecek projek

siyonundaki yeri ile doğru orantılı gibi görünmek
tedir. Bu yerin ileride ciddi önerilerle tanımlana
bileceği ve giderek genişleyeceği gibi bir iddiayı, 
özellikle son bir kaç yıldan beri dünyada yaşanan 
gelişmelere bakarak ileri sürebiliriz. Şu anda geli
nen noktada, Batı’nın tek “öteki”sinin İslâm ol
duğu donelere bile ihtiyaç duymayacak derecede 
açıktır. Ne var ki, Batı’nın kendi perspektifinden 
gördüğü İslâm’ın bu potansiyel imkanları ve öne 
sürmesi muhtemel önermeleri, aynı zamanda İs
lâm dünyasında henüz farkedilebilmiş görünmü
yor. Çünkü kendi dinamikleri üzerinde temelle
nebilecek bir “yaşam” felsefesi, pratiği geliştirmiş 
değildir. Oldukça gündelik ve opportünist yaşa
yan İslâm dünyası, “an”lara bütüncül bir zaman 
anlamı kazandıramamakta, “an”lar arasında bir 
anlamlılık ilişkisi kurmaktan ısrarla kaçınmakta
dır.

Batı dünyası, İslâm’ın bu temel önermelerini 
gözden kaçırıcı iki farklı İslâm sunumu yapmakta
dır. Bu sunumlardan ilki, İslâm’ın fundamentalist 
yorumudur. Bu yorum, Batı dünyasında her taba
kada, İslâm’ın çok geniş alanını kapsayan bir ta
nımla verilmekte, dolayısıyla İslâm’ın genetik bo
zukluğa sahip olduğunu ima edecek söylemler kul
lanılmaktadır. Her ne kadar zaman zaman akade
mik yazınlarda, fundamentalizmin sekülerliğe bir 
cevap ya da onun bir sonucu olduğu ifadelerine 
rastlamak mümkünse de, bunların oldukça sınırlı

bir alan içinde kaldığı belirtilmelidir. Bu bağlam
da fundamentalizm, İslâm dünyasında “İslâm” pa
rantezinde dillendirilen önermeleri berhava ede
cek, geçersiz kılacak bir manipiilasyon aracı ola
rak Batı tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
dünya insanını sadece “Batı’nm önerilerine” 
mahkum etmeyi pekiştirecek bir söylemin içeriği
ni oluşturmaktadır. Zira fundamentalizmin ortala
ma dünya insanının zihninde bıraktığı tek tortu; 
“terör”dür.

İkinci sunum ise protestanlaştırılmış bir İslâm 
yorumudur. Bu yorum da talep edici ve öneri geti
rici bir din yerine, İslâm’ın konjonktürel şartlar 
içerisinde paradigmal düzeyini atlayarak yeniden 
yapılandırılmasını getirmektedir. Amaçlanan ise, 
Batı’nm kendi paradigması içinde ürettiği söylem 
ve şartları her hâlükârda sadece doğrulayacak bir 
İslâm’ı üretmektir. Tabii bu zihnî yapının dünya 
ölçeğinde İslâm’ın önerme sunmasını iğdiş edecek 
sonuçlara yol açtığını bilmekteyiz. Bu protestan- 
laştırılmış İslâm yorumu, gündelik hayatta 
Kur’ân’m önermelerinin ucunun kapalı mı olduğu 
sorusu üzerinden, aslında son tahlilde farkına var
madan öncelikle “Allah’la  ilgili teolojik sorunla
rı açığa çıkarmaktadır. Bir başka deyişle, “öteki” 
paradigmanın belirlediği yaşamsal pratiklerin İs
lâm’ın önermelerine eklenecek bir “açık uç” oldu
ğu yargısıyla beslenmektedir. Böyle bir yargının 
ise, “Allah’ın modern dönemlere yetmeyeceği, 21. 
yüzyılı hesaplayamayacağı” demeye geldiğini söy
lemeye bile gerek yoktur. Burada yeri gelmişken 
belirtilmelidir ki, sözünü ettiğimiz ya da tartıştığı
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mız şey “İlahi metin”dir, bir fânînin yazdığı kitap 
değil. Şüphesiz İslâm’ın tarihsel birikimlerinin, İs- 
lâm’m geleceğini belirlemesi gerektiğini düşün- 
mediğimizi burada ifade etmemiz bile zaid adde- 
dilmelidir. Bugün protestanlaştırılmaya çalışılan 
İslâm’ın, müslümanlar nezdinde en aldatıcı yönü, 
İslâmî görünürlüğünü hala muhafaza etmesidir. 
Dolayısıyla bu yorum, müslümanca kalabilmenin 
şekil şartlarını taşıdığından oldukça cezbedicidir. 
Ancak etiketin altını kaldırdığınızda orada başka 
bir paradigmanın izlerini görürsünüz.

Batı’nın İslâm’ı bu iki sunum biçimi, aslında 
İslâm’dan aldıkları mesafe bakımından eşitlenir
ler. Zaten tam da bu noktada sorulması gereken 
şey; bu sunumların, sunanlara ne kazandıracağı
dır? Aksi halde Batı dünyasının İslâm ile ilgisinin 
içten kavrayış olduğu gibi bir saflığa düşeriz.

Bizim bu makalede konumuzla ilgili olan kı
sım, İslâm’ın protestanlaştırılmaya çalışılan bu yo
rumunun Türkiye pratikleridir. Özelde Türkiye’de 
de 1980’den sonra yoğun olarak tartışma ve gün
delik pratiklerde bir çok olgularda gözlemleyebil
diğimiz bu yorum, bugün gelinen noktada nere

deyse miislümanların yegane viz
yonu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Oldukça oportünist, kaygan, 
konjonktüre göre dönüşen ve 
tek kaygısı sadece İslâmî görü
nürlüğün korunması olan bu viz
yon, Batı’nın farkettiği İslâm’ın 
dünya ölçeğinde ciddi öneriler 
sunacak bir düzeyde‘ele almışına 
yabancı durmaktadır.

Biz bu makalede öncelikle, 
Türkiye’de müslümanlar dolayı- 
mıyla İslâm’a kazandırılan vizyo
nu tartışmaya çalışacağız. Yazı 
boyunca dindar, müslüman ya da 
İslâmcı kavramlarını sosyolojik 
bir kategori olarak kullanacağı
mızı, dolayısıyla “İslâmilik” tar
tışmasına dahil edilmemesi ge
rektiğini burada ifade etmeliyiz. 
1980 öncesindeki tarihi ve sos
yolojik betimlemenin ardından, 
1980 sonrasındaki değişimler ve 
bu değişimlerin ana dinamikleri
ni yakalamaya çalışacağız. Bura

da 1980 tarihinin niçin dönüm noktası alındığını 
belirtmemiz gerekmektedir. “1980” tarihinin an
lamı; daha sonrasında özellikle Ozal ile birlikte 
başlayıp devam eden apolitik bir liberalleşme ve 
daha açık modernleşmedir. Bu süreç, müslüman- 
larm dönüşümünde belirleyici bir anlam kazan
mıştır.

1980’den öncesinin İslâm anlayışında en te
mel karakteristikler ya da belirleyiciler soğuk sa
vaş, ideolojiler, henüz tamamlanmamış şehirlilik, 
grup içinden konuşma şeklinde ortaya konulabi
lir. Türkiye’de İslâmcı söylemin şekillenişinde, 
komünizm önemli bir faktör olarak görünmekte
dir. Özellikle 1940’lı yıllar ve 1960-1970 arası bu 
bağlamda önemli bir zaman aralığına tekabül et
mektedir. Türkiye’yi etkileyen Rus tehdidi ve 
“sol”un dinle ilgili temel argümanları, İslâmcıla- 
rın özellikle soldan aldığı mesafede ciddi roller oy
namışlardır. Dolayısıyla son bir kaç yıla gelinceye 
kadar İslâmcılarm anti-komünist söylemi, Türki
ye’de bu tarihi şartların bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu anti-komünist söylem, özellikle 
1950’lerden sonra Türkiye’deki gelişmelere de pa
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ralel olarak, İslamcıları sağ düşünceye daha da ya
kınlaştırdı. Belli bir dönem sağcı olmak, aynı za
manda “İslâm” kavramını da içkin bir anlam ka
zandı. “Muhafazakar”, “Türk”, “İslâm”, “yenilik”, 
“modemleşme”ye kadar bir dizi kelimeyi kullana
rak kendisini tanımlayan sağ, istiap haddi olduk
ça genişle(til)miş bir kavramdı; bugün gelinen 
noktada kimi çevrelerce “solcu İslâm”, eski kalıp 
yargıyı ya da İslâm-sağ özdeşleştirmesini çok cüzi 
derecede sarsmıştır.

Yine aynı dönem içinde İslâmcı söylem, koyu 
ideolojik kutuplaşma ve çatışmaların içinde oluş
muştur. Dolayısıyla ideolojilerin çatışmacı, yüzey
sel dili o dönem müslümanlarımn vizyonunda da 
oldukça belirleyici görünmektedir. Özellikle 
1970’li yıllarda yukarıdan aşağıya bir dönüşümü 
savunan İslâmcı söylemin (ki aslında o dönemde 
tüm ideolojilerin ortak dili budur) bu karakteristi
ği, bir yandan İslâm dünyasındaki bu çerçevedeki 
gelişmeler ve fakat özelde ideolojilerin dili ile ya
kından ilintilidir.

Türkiye’de 1^50’lerden sonra başlayan şehre 
göç süreci, gerçekten her kesim ve tabakadan in
sanların değişimlerinde önemli bir rol oynamıştır. 
Şehre göç, bilindiği gibi batılılaşmanın kentleşme 
ayağını oluşturan önemli bir sosyal olgudur. Bu 
bağlamda kentleşme, aynı zamanda modernleş
menin temel göstergelerinden biri haline gelmiş, 
özellikle gündelik hayatta dinsel yoğunluğun ve 
görünürlüğün azalmasında bir aşama olarak değer
lendirilmiştir. Bu çerçevede dinsel olgular, bir 
köylülüğün, ilkelliğin, gelişmemişliğin göstergele
ri olarak okunmuşlardır. Bugün İslâmcıları oluştu
ran büyük çoğunluğun sosyolojik olarak mer- 
kez/periferi ayrımında daha çok İkincisinin ala
nında önemli bir yer kapladığı dikkate alındığın
da, sosyo-ekonomik çevre ve sosyal köken olarak 
periferi tarafından tanımlandıklarını öne sürebili
riz. Şehre göçün artmasıyla birlikte bu kategori, 
öncelikle şehrin periferisinde yer alarak şehir-din 
ilişkilerinin yeni bir boyut kazanmasında önem 
kazanmıştır. Aslında bir modernleştirici aktör ola
rak şehir, dine ait değerlerin değişiminde etkin 
bir rol oynamıştır. Özellikle şehrin periferisine 
yerleşen bu insanlar ekonomik, sosyal, kültürel bir 
çok açıdan merkeze göre az imkâna sahiptiler. Bu 
imkansızlıklar, bir yandan fakirlik ile takva ara
sında daha yakın ilişkiler kurulmasını sonuçlar

ken, diğer yandan dünya nimetlerinin baştan çı- 
karıcılığı söz konusu edilmekteydi. Giyim kuşam
dan ev döşemesine varıncaya kadar bir çok lüks 
eşyanın “İslâmilik” noktasından bağlantısı tartı
şılmaktaydı. Dolayısıyla sahip olunan “imkan”, 
söylemlerin içeriğini belirlemede bir başka faktör 
olarak ortaya çıkmaktaydı.

Yine 1980’lere kadar Türkiye’de her bir ide
olojik ya da dinsel kategori, grup içinden konuşan 
yapılarıyla bireysellikten oldukça mesafeli dur
maktaydı. “Dava” etrafında odaklanan gruplar, 
bu davanın içinde bireyselliklerini eriten bir gö
rüntü çizmekteydiler. Dolayısıyla gündelik haya
tın içinde “insan” olarak beklenti, ümit, zevk, haz 
ve hatta hayatın kendisi, davanın totalleştirici 
misyonu içinde yok olmaktaydılar. Bireysellik ve 
bireysel talepler açık bir biçimde “dava”ya ihanet 
içinde değerlendirilmekteydi. Fakat “dava” etra
fındaki yapılanma, aynı zamanda dönem dönem 
belirli dinsel olgular çerçevesinde bir direnç nok
tası oluşturabiliyordu. Çoğunlukla bu direnç nok
tası, sembolik bir anlam kazanarak, kendi özgül 
ağırlığını aşan bir konumla kavranmaktaydı. 1980 
öncesinde batılılaşmacı politikalara oldukça me
safeli yaklaşan İslâmcılar, din ve batılılaşma ara
sında kurdukları tezat konseptin gereğince, “Ba- 
tı”lı olan her şeye tepkisel refleksler vermekteydi.

Tüm bu anlatılanlara göre, 1980 öncesinin İs- 
lâmi söylemlerinde ideolojik, kollektif, periferik, 
anti'batıcı ve total karakteristiklerin hakim oldu
ğunu söyleyebiliriz. 1980’dan sonraki süreç içeri
sinde İslâmi söylemlerde bir dönüşüm yaşandığını 
gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu dönüşüme etki 
eden faktörleri kısaca analitik bir biçimde özetle
mek istiyoruz. 1980 sonrası Türkiye’sinde belirtil
mesi gereken en önemli noktalardan biri, İslâm’ın 
farklı ideolojilere karşı bir dengeleyici unsur ola
rak devreye sokulmasıydı. Böylece İslâmcıların bir 
çok faaliyet alanlarında görünür olmasını sonuç- 
layan gelişmeler ortaya çıkmıştır.

Bugüne gelinceye kadar bu dönem boyunca, 
müslümanların portresinde “şehir”, “statü”, “eko
nomik güç”, “eğitim” vb. gibi faktörler daha yo
ğun bir biçimde yer almaya başladılar. Böylece da
ha öncesine göre söylemlerinde bu faktörler daha 
güçlü bir biçimde ortaya çıktılar. Fakat bu arada 
“seküler” bir perspektif kendisini deşifre etmeye 
başladı. Bu dönüşümün ardında yatan bir “tarihsel

Ümran-Ekim .2003  4 9



KAPAK

şuur”u burada hatırlatmamız gerekir. Öncelikle bu 
insanlar, kendilerini dindar olarak görmekteydiler 
ve onların üzerinde konuşulmasını anlamlı kılan 
yegane faktör dindi. Din ise Durkheim’cı ve Com- 
te’cu tezlere göre bir cehalet ve geriliğin gösterge- 
si olarak okunmaktaydı. Bu, İslamcıları bir yan
dan psikolojik açıdan yıpratan diğer yandan onla
rın “din”le ilintili gelecek dönemlerdeki tavırları
nı belirleyen bir anlama sahipti. Dolayısıyla İs- 
lâmcılar devamlı olarak kendilerinin “geri” ve 
“cahil” olmadığını ispatlayıcı pratikler üzerinde 
yoğunlaştılar. Bu, aynı zamanda kimi batılı şehirli 
davranışların içselleştirilmesinden, daha statülü 
alanları talep etmeye kadar İslamcıların perspek
tiflerindeki dönüşüme de yol açtı. Böylece “dindar 
ve ilerici”, “dindar ve zengin”, “dindar ve statülü” 
gibi “din” unsuruyla daha önce biraraya gelmesi 
tecrübe edilmemiş birlikteliklerin olabilirliğini is
pat etme yarışı içine girdiler. Fakat din ve gerilik 
arasında kurulan özdeşliği veren tanım, aynı za
manda geri ve ilerinin içerdiği anlam sorgulanma
dı. “Bize gerici demesinler” zihnî bilinçaltı, özel
likle 1980 sonrası süreçte, daha önce kendileriyle 
aralarına mesafe koydukları ya da kendilerini ta
hayyül etmedikleri alanlara İslâmcıları itti. Bu, 
aynı zamanda İslamcıların maddi anlamda yeni 
imkanlara kavuşmuş olmasıyla da yakından ilinti
li idi.

“Bize gerici demesinler” zihnî bilinçaltı, aynı 
zamanda 1980 sonrasında din ve modernlik ara
sındaki vakumu uyumlaştırıcı bazı pratiklerin or
taya çıkmasını da sonuçladı. Böylece modern ka

rakteristiklerin dini form
larla görünür olmasında, 
1980 sonrasının İslâm an
layışı, dolayısıyla daha li
beral ve modern bir din 
algılayışı ciddi roller oy
namıştır. Bu aslında İs
lâm’la telifi gayr-ı kabil 
kimi unsurları da dindar
ların dünyasına sokarak 
onları dönüştürmüştür.

Dindarların imkanla
rının giderek artışı ile bir 
müddet sonra, “im
k a n la rın  kendi şartları 
etrafında bir dönüşümün 

ortaya çıktığına şahit olundu. “Para”, “iyi yaşam 
koşulları”, “evlerin düzenlenişi”, modern şartların 
içerisinde ve onun belirleyiciliğiyle yeniden şekil
lenen ve giderek dindarları ve yeni dindarlık bi
çimlerini de belirleyen öğeler olarak göründü. 
Böylece ilerleyen süreçte müslümanlarm artan 
imkanları, onların daha önce takva ve fakirlik 
arasında kurdukları ilişkileri farklılaştırarak, yeni 
söylemler üretmelerine ve yeni pratikler geliştir
melerine yol açtı. Daha önce “israf’ ile ilintilen- 
dirilen bir çok öge, “müslümanlar da her şeyin en 
iyisine layıktır”, “bin lokma bin hırka”, “bineğin 
en iyisine binmek sünnettir” gibi söylemlerle fark
lı bir boyuta taşınıyordu. Böylece sahip olunan 
imkanlar arttıkça, söylemler de yeni durumun 
meşrulaştırıcısı bir işleve dönüşüyorlardı. Sözgeli
mi, beş yıldızlı otellerde yemekler, tatiller, pahalı 
lüks arabalar, evler, mobilyalar, pahalı eşyalar vs. 
Daha önce hasırın üstünde yatan, üç gün üst üste 
buğday ekmeği yemeyen peygamber anlatısı, gide
rek bulanıklaşmaya başlıyordu.

İmkanların giderek artması ile meydana gelen 
bu sonuç, aynı zamanda şehirleşme ve bireysel
leşme faktörü ile beslenerek, statü ve hiyerarşileri 
dindarlar arasında daha da belirgin hale getirmiş
tir. Aynı şehir içinde yaşamakla oluşan etkileşim, 
imkanların artmasıyla birlikte yeni şehirli tipi 
dindarları ortaya çıkarmıştır. Böylece evlerin dö
şemesinden yaşam biçimine kadar batılı tipi bir 
dönüşüm kendisini göstermiştir. Sakallı erkekler
den sonra bugün gelinen noktada sakalsız ve bı
yıksız erkekler dindarlar içinde yaygınlaşmıştır.
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Yine “kravat”ın İslâmî olup olmadığını tartışan 
dindarlar, bugün pazar günü bile kravat takarak 
bu tartışmayı geride bırakmışlardır. Şüphesiz şe
hirlilik olgusu, bu bağlamda bireysel beğenileri de 
etkileyerek yaşam biçiminin dönüşümünde ciddi 
roller oynamıştır. Tiyatro, sinema, makyaj, ku
aför, apartman hayatı, zevkler hep bu çerçevede 
İslâmcılarm şehir hayatında içselleştirdikleri ol
gular olmuştur. İslâmcılarm elde ettikleri bu im
kanlar ve değişen din anlayışı, aynı zamanda bi
reysel zevk ve hazların Göle’nin deyişiyle “keşfe- 
dilmesi”nde de bir etken olarak ortaya çıkmakta
dır.

Buraya kadar genel anlamda İslâmcılarm dö
nüşüm hikayelerini farklı olgular üzerinden açım
lamaya çalıştık. Şüphesiz burada bu dönüşümü bir 
“fıkıh” değil, “sosyolojinin içeriğiyle analiz etme 
çabası içinde olduk. Dolayısıyla bu analiz, bize 
dindarların söylem ve pratiklerinin dönüşümün
de hem konjonktürün hem de kendi bulundukla
rı konumlarının ne denli etkin olduğunu göster
mektedir. Özellikle bu konjonktürel durum, son 
bir kaç yıldan bu yana daha bariz bir şekilde göz
lemlenmektedir. Biz bu safhada, yukarıda anlat
tıklarımıza dayanarak dindarların vizyonunu kısa
ca resmetmeye çalıştıktan sonra, bu vizyonun 
“önerileri olan İslâm” anlayışıyla ne derece ör- 
tüştüğünü tartışmaya çalışacağız.

Kanaatimizce ilk elden vurgulanması gereken 
şey, din ve gerilik arasında kurulan konseptin, 
dindarların tutum, davranış bozukluklarını besle
me oranının büyüklüğüdür. Dindarlar “geri”, “il
kel”, “cahil”, “yobaz” kavramlarıyla aralarına me
safe koymak için, modernliğin içinden geliştiri
len portreleri içselleştirdiler. Öncelikle bu kav
ramların meşruiyetini sorgulamadılar. Halbuki 
“ileri”nin de aynı zihni yapının tanımı olduğu ve 
en önemlisi tanımların dışarıdan yapıldığı atlan
dığı sürece, belirlenmişlik hali devam edecektir. 
Dolayısıyla öncelikli meselenin bir tanım mesele
si olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

İkincisi, yukarıda anlatılanlara göre vizyona 
hakim olan görüntü bir savrulmuşluk halidir. 
Şüphesiz değişim, her dönemde her kategoriden 
insanın kendisini kurtaramadığı bir olgudur. Baş
ka bir anlatımla, değişim toplumlarm kendisi ol
madan tanımlanamayacağı bir kavramdır. Ancak

değişim ilkesiz bir biçimde dönüşüm olarak algı
landığında, “savrulma” dediğimiz /e daha çok 
olumsuz imalara sahip kavramla izah edilir hale 
gelir. Bu durum konjonktür ve şartları her defa
sında belirleyici faktör kılarken, kendi imkanları
nın tartışmasını yapmayan bir konuma tekabül 
etmektedir. Burada din, tamamen araçsalcı bir 
boyut kazanarak meşrulaştırıcı bir işlev haline ge
tirilmektedir. Halbuki din, kendi tanım çerçeve
si, kendi önerileri olan bir bütündür.

Bugün dindarlar, dini ve dini kavramları daha 
sektiler içerikle kavrayan ve dünyevi epistemolo
jinin sınırları içinde tanımlayan bir görüntü çiz
mektedirler. Bu ise formel olarak dini görünürlü
ğü muhafaza ederken, içeriği dönüştürmekte ve 
Islâm’ın kendi içinde tutarsızlıklarla dolu bir din 
olduğu imajını kuvvetlendirmektedir. Çünkü içe
riği dönüştürülen mesaj, diğer mesajlarıyla bir te
zadı içinde barındırmakla bütünselliği bozulmak
tadır. Diğer yandan Islâm, konjonktüre göre de
vamlı dönüşebilen bir tartışmanın konusu kılına
rak, ortodoksisi zayıflatılmaya çalışılmaktadır. 
Postmodemliğin temel karakteristiklerinden biri
si olan hakikatin parçalanması olgusu da buna 
yardım etmektedir.

Takdir edilmelidir ki, İslâm’ın bu vizyonu, 
dünya ölçeğinde yeni teklifler getirecek bir ar- 
kaplana sahip değildir. Bu bağlamda İslâm’ı her 
dönemdeki “değişim” ve “şartlar”m içerisinde ye
niden şekillendirici anlayıştan vazgeçilerek, bü
yük bir özgüvenle, kendi dinamiklerine dayanan 
bir vizyona sahip olunmalıdır. Batılı paradigma
nın söylemlerini tekrarlayan, eşyanın formlarının 
göz kamaştırıcılığı içerisinde kaybolmuş bir port
re yerine, dünyaya kendi paradigması içinden çı
kardığı teklifler sunan bir İslâm anlayışı gerekli
dir. ■
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DURUMUMUZ VE 
DURUŞ(SUZLUĞ)UMUZ

AHMET CEMİL ERTUNÇ

B ilinçli şekilde “Müslüman” kimliğini sa
hiplenen ve bu kimliğe göre bir hayat tar
zına sahip olmaya çalışan bu ülkedeki in

sanların genel gidişatları üzerinde değerlendirme
ler yaparken, gözardı edilmemesi gereken tarihsel 
bir gerçek var. Bu ülkede, yakın geçmişte, yoğun
laştırılmış bir program dahilinde, İslâmî anlayış ve 
hayat tarzının ana damarları kesildi. “Müslüma- 
mm” diyen kimselerin, kendilerini Müslüman kı
lan, destekleyen, geliştiren kaynaklarla bağlantı
ları yok edildi. Devlet, her türlü imkân ve gücünü 
kullanarak, yaklaşık otuz yıl devam eden bu süreç
te, İslam’ın toplumsal görünüm ve işlevlerini ta
mamen denecek düzeyde silip yok etti. İslam sade
ce kalplerde saklanan bir iman olarak kaldı; birey
sel ve toplumsal hayatta açılımına hiçbir şekilde 
izin verilmedi. Ve bir nesil bu şartlarda yaşadı. Bu 
nesli takip eden bizler ise el yordamıyla İslam’ı ye
niden bulduk; hatta daha da önemlisi keşfettik.

Keşfimizle sevindik, keşfettiklerimizle gidişatı
mıza yön vermeye çalıştık. Ama keşfimiz eksiklik
lerle ve yanlışlarla doluydu; çünkü yol ve yordam 
bilmiyorduk; bilgimiz, bilgiyi değerlendirme im
kânlarımız son derece kısıtlıydı. Temelsizdik. 
Yanlışlarımızı görüp ihtar edecek bilenlerimiz 
yoktu. Ayrıca gövdesi koparılmış bir kökün zayıf 
filizleri durumundaydık. Sert rüzgârlara, fırtınala
ra karşı durabileceğimizi dile getirmekten çok 
hoşlanmamıza rağmen, hafif rüzgârlarda bile ko
layca eğilip büküldük. Ve tüm bunların sonucun
da, sıklıkla yalpaladık, bir o yana bir bu yana sav
rulup durduk. Dünyayı şekillendiren özneler ol

maya adayken, ülkenin ideolojik, siyasal, yasal, 
ekonomik şartlarının nesneleri olmaktan kendi
mizi kurtaramadık. Öyle zamanlar oldu ki, son 
birkaç yıl dahilinde sıklıkla dillendirildiği üzere, 
kıblemizi kaybettik; veya, asıl kıblemizin sorumlu
luklarından kaytarmak için yeni ve “işimize” yara
yan başka kıble arayışlarına girdik.

Durumumuz ve Duruş (suzluğ)umuz

Fakat, mensubu olduğumuz toplumdan, kendimiz
den veya tarihsel şartlardan kaynaklanan bütün 
olumsuzluklarımıza rağmen, bugün oldukça 
önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Daha ön
ceki dönemlerde görülmeyen bir şekilde, ilk defa 
olmak üzere, bizzat kendimizle ilgili eleştiriler 
yapmaya başladık. Kıblemizi kaybettiğimizi, zihin
sel savrulma yaşadığımızı, yozlaştığımızı, asimile 
olduğumuzu, kimlik kaybına uğradığımızı dillen
diren özeleştirilerle durumumuzu ve duruşumuzu 
gözden geçirmeye başladık. Bu bir yanıyla son de
rece üzücü, bir yanıyla da bir o kadar sevindirici 
bir durum. Üzücü, çünkü olumsuz özelliklere sahi
biz; sevindirici, çünkü yanlışlarımızın farkına va
rıyoruz. Halbuki şimdiye kadar, tam anlamıyla bir 
“yeni yetme” psikolojisi içerisinde, hiçbir şekilde 
özeleştiri yapmıyor, yapılan eleştirilere de son de
rece sert tavırlarla karşı çıkıyorduk. Fakat bugün 
eleştiriyi bizzat kendimiz yapıyoruz. Bu büyük bir 
imkân, önemli ve olumlu bir değişimdir. İki de bir 
kıble kaybına uğramamak için bu imkânı sonuna 
kadar en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız.
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Bu yazı, söz konusu imkânı 
doğru değerlendirmek ve öze
leştiriye bir katkı sağlamak adı
na kaleme alındı. Gidişatımızı 
yanlış kılan, eksiklerimizi artı
ran, bizi ikide bir tökezleten, 
yönelişlerimiz konusunda şüp
helere düşüren nedenlerden iki
sine dikkat çekerek, hatırlama
dığımız veya hatırlamak isteme
diğimiz sorumluluğumuzu ha
tırlatmak amacına sahiptir. Söz 
konusu iki neden, yukarıda kı
saca bahsedilen tarihsel zemin 
üzerinde kendisini meşrulaştır
mış ve bugün itibarıyla kişiliği
mizin parçası olmuş iki temel 
olumsuz özelliğimizdir. Bunlar:

1- Günübirlik olaylardan 
kolay etkileniyoruz. Olay ve 
olguları genel bütünlüğü içeri
sinde değerlendirme alışkanlığı 
edinemedik. İnanç ve ilkeleri
mizin rehberliğinde yaşananları değerlendirip an
lamlandırmamız gerekirken; tam tersini yapıyor 
ve en küçük harici etkide gidişatımızı kolaylıkla 
değiştirebiliyoruz. Örneğin, dünkü savunduğumuz 
değerlerden bile kuşku duyacak ve hatta reddede
cek kadar köklü bir değişikliğe uğramak için bir
kaç yıllık 28 Şubat uygulamasının yetmiş olması 
son derece manidardır. Bu dönemde işimizden 
atılmak, “okulumuza” alınmamak durum ve ihti
malleri kolaylıkla yalpalamamıza neden olmuştur. 
Halbuki bu ülkenin, bizzat devletin açıklamasıyla, 
üçte biri aç ve susuz; işi yok; ağır yoksulluk yaşı
yor. Bütün varlık amaçları kendinin ve ailesinin 
karnını doyurmaktan ibaret olan milyonlar bütün 
imkansızlıklarıyla bir şeylere direnebilirken, bize 
ne oldu ki soframızdaki ekmeğin bir dilim eksil
mesi bu kadar korkmamıza yol açtı. Bu nasıl bir 
korku ki, değerlerimizi yamultur veya reddeder 
konuma geldik! Üstelik bizler sabrın önemini bi
len; evlatlarımızla, malımızla, açlıkla imtihan edi
leceğinin bilincinde olan; önceki toplulukların 
başına gelen sıkıntı ve zorluklar bizim başımıza 
gelmeden kurtuluşa eremeyeceğimize iman etmiş 
kimseleriz; öyle değil mi?

2- Olayları, şartları, kişileri değerlendirirken

seçiciyiz; dummu bütün boyutlarıyla ele alıp de
ğerlendirmek yerine, işimize gelenleri alıyor; gör
mek istemediklerimizi yok kabul ediyoruz. Değer
lendirmelerimiz sığ ve dar bir alanda kalıyor; ger
çeğe ulaşamıyoruz. Bu açıdan bir çocuğun özelliği
ne sahibiz. Bilirsiniz, çocukların görme açıları ol
dukça dardır. Bakarlar ama kolayca göremezler. 
Örneğin, çocuktan bir halının üzerindeki dağılmış 
oyuncaklardan bir tanesini istediğinizde, halının 
üzerine bakar, fakat önünde duran ve kendisinden 
istenen oyuncağı genellikle hemen bulamaz. Çün
kü o çocuk, yetişkinler gibi, halının üzerini bütün 
olarak değil, sanki bir borunun içerisinden görü
yormuş gibi bölüm bölüm algılamaktadır. İşte bi
zim olay ve olgular karşısındaki durumumuz da ay
nen böyle; bir türlü olay ve olguları bütün olarak 
görecek olgunluğa erişemedik. Böyle olunca de
ğerlendirmelerimiz eksik veya yanlış oluyor; buna 
bağlı olarak da gidişatımız problemler yumağına 
dönüşüyor.

Bilhassa bu iki olumsuz özelliğimiz nedeniyle 
görüşlerimizde kısa sürelerde köklü değişikliklere 
gidebiliyoruz. Yaşadığımız zorluklardan etkilene
rek dün ak dediğimize bugün hiç zorlanmadan ka
ra diyebiliyomz. Üstelik bunu yaparken başkaları
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m aldatıyor ve gerçeği içimizde saklıyor falan da 
değiliz. Doğrudan kendimizi aldatıyoruz; inanarak 
değişiyoruz. Aynen Avrupa Birliği’ne yaklaşım 
tarzımızda olduğu gibi. Problemli durumumuzu 
anlamak için, dün denecek kadar kısa bir şüre ön- 
ce karşı çıktığımız, engellenmesi gerektiğine inan
dığımız, din değiştirmekle eş anlamlı tuttuğumuz 
ve bu nedenle konu açıldığı zaman kimleri dost 
edinip, kimleri dost edinmememiz gerektiğiyle il
gili ayetleri peş 
peşe sıraladığı
mız Avrupalı 
olma durumu
nu bugün de
ğerlendiriş tar
zımızı dikkate 
almak fazlasıy
la yeter de ar
tar bile.

AB Konusunda Bugünkü Tavrımız

rinin ve kendilerinin aşağılanmasından kurtulabi
lirler... Ama tüm bunlar geleceğe ilişkin beklenti
lerden ve tahminlerden ibaret. Gerçeği değil, 
umutları ifade ediyor. Zira, AB üyeliği konusunu, 
günübirlik şartlardan etkilenmeden bütüncül bir 
yaklaşımla değerlendirmiş değiliz. Doğrusunu bil
diğimiz halde böylesi bir değerlendirme yapmak 
da istemiyoruz; çünkü daha öncekiler gibi yine tö- 
kezlemelcten, yine yanılmaktan korkuyoruz. Fakat

unutmayalım ki 
k i m l i ğ i m i z i n  
kaynağı “baş ı- 
m ıza gelenlerin , 
ellerim izle yap- 
tıklarım ızın  so
nuçları” oldu
ğunu bildiriyor. 
O halde yarın 
başımıza kötü 

şeyler gelmesini istemiyorsak, bugün ellerimizle 
iyi şeyler yapmak zorundayız.

Kimliğimizin kaynağı “başımıza gelenlerin, el
lerimizle yaptıklarımızın sonuçları” olduğunu 
bildiriyor. O halde yarın başımıza kötü şeyler gel
mesini istemiyorsak, bugün ellerimizle iyi şeyler 
yapmak zorundayız.

Dün Avrupa’ya karşıydık, ama bugün A B özlem
lerimizin nesnesi, umutlarımızın kapısı oldu. Dün 
sürece katkıda bulunanları imanî noktada eleşti
rirken, bugün sürecin gönüllü mimarları olduk. 
Çünkü, yukarıda belirtilen birinci zaafımızın gere
ğine uygun olarak, “içeride” yaşadığımız dönemsel 
sıkıntıların etkisiyle kolaylıkla değişiverdik. Ar
tık, AB üyesi olunca, sosyo-ekonomik sorunların 
büyük oranda çözüleceğine; hukukun bağımsız, 
adil ve güçlü olacağına; “başörtülü” kızların okul
larına gidebileceklerine; memur ve işçilerin 
inançlarından dolayı işsiz kalmayacaklarına; hiç 
kimsenin “resmi ideolojinin” dışında bir inanç veya 
ideoloji mensubu olduğu için fişlenmeyeceğine ve 
takibe uğramayacağına, aşağılanıp mağdur edil
meyeceğine, fail-i meçhule kurban gitmeyeceği
ne, işkenceye maruz kalmayacağına; herkesin 
hakkını özgürce arayabileceğine inanıyoruz. Bu 
inancımız başka inançları besledi ve yine dün kar
şı çıktığımız bir çok Batılı değeri başımıza taç et
tik; kendi değerlerimizi ise değiştirip durumumu
za uygun hale getirmenin çabasını yürütür olduk.

Evet, Türkiye’nin AB üyesi olması, durumun
da, bu ülke “Müslümanları”, “içeride” mağduru ol
dukları sıkıntılardan kurtulmanın, inandıkları gi
bi yaşamanın imkânlarını elde edebilirler. Dinle-

Görül(mek isten)meyen Birkaç Gerçek

AB nedeniyle yarın başımıza kötü şeylerin gelme
mesi için, bugün bakışlarımızdaki yanlışlığı gi
dermek zorundayız. Fakat açıkça görünen o ki, 
AB üyeliğine karşı çıkarken de, taraftarken de de
lillerde seçic i davranm a  refleksini terk etmedik 
ve görüşümüzü destekleyen şeyleri gündeme taşır
larken, görüşümüzü yanlışlayan şeyleri görmedik; 
halâ da görmek istemiyoruz. Sözkonusu “görme” 
sorunumuzun halâ devam ettiğini göstermek için, 
AB üyeliğinin “kazandıracaklarından” sıklıkla bah
settiğimiz bu günlerde, AB üyeliğinin “kaybettire
ceklerinden” de, bir makalenin sınırları dahilinde 
olmak üzere, birkaç örnekle bahsetmekte fayda 
var.

20. yüzyılda gerçekleşen en kanlı, en vahşi 
katliamlardan iki tanesi, “özgür” Avrupa’nın tam 
ortasında Müslümanlara yönelik bir şekilde ger
çekleşti. Bunlardan birisi Bosna, diğeri Kosova 
katliamlarıdır. Bosna’da 250 bin kişi sırf Müslü
man oldukları için en vahşi yöntemlerle katledi
lirlerken, düşünce ve inanç özgürlüklerinin hava
risi kesilen Avrupa devletlerinden hiçbirisi, en 
ufak bir tepki vermedi; katliamları sadece seyret
mekle yetindiler. Dün yaşanan bu durumum yarın
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yaşanmayacağının ve bizim başımıza gelmeyeceği- 
nin teminatı nedir; hiç düşündük mü?

A B’nin, dini, ulusal, yerel, kültürel farklılıkla
rın üzerinde bir “Avrupalı” kimliği inşa etme ama
cı taşıdığı açıkça biliniyor. “Avrupalı” kimliğinin 
bugün her fırsatta ifade edilen temeli ise “Avrupa 
bilincedir. AB konsepti, dini, ulusal, kültürel, et
nik kimlikleri ve unsurlarını geçmişe ait miras ka
bul edip, onun yerine “Avrupa bilincini” tesis etme 
çabasını yürüt
mektedir. Bu 
yapılırken son 
derece somut 
bir gerekçeden 
hareket edil
mektedir. Buna 
göre, eğer Av
rupa’da bir “bir
lik” sağlanacak
sa, bu birliğin üyeleri aralarındaki tarihsel husu
metleri silip, ortaklığı temin edecek toplumsal 
projeler üretmek zorundadırlar. Bunun, Türki
ye’nin AB üyesi olması dummunda karşılığı şudur: 
Geçmişte Avrupa’yla aramızdaki ihtilafların ağır
lıklı zeminini din oluşturuyordu. Müslümanların 
ve Hıristiyanların bin yılı aşan ilişkilerinin niteli
ğini, gerçekte farklı ve özel nedenler de söz konu
su olsa bile, din belirliyordu. İşte bu ihtilaflar “Av
rupalılık bilinci” ile çatışmaktadır. Üyelik duru
munda, Müslümanlardan kimliklerini besleyen 
tarihsel arka planı silmeleri istenecektir. Üstelik 
A B ’nin yetkilileri Birliğin “Hıristiyan” karakterini 
her fırsatta vurguladıkları bir ortamda bu yapıla
caktır. Çünkü ‘Avrupa bilinci” Hıristiyanlığı temel 
almaktadır. Bunun ise bir çok delili/ömeği var. 
13-14 Ekim 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Hak
lar Bildirgesi bunun en önemli delillerinden birisi. 
Bildirge’nin başlangıç cümlesinde “Avrupa halkla
rı, aralarında daha yakın bir birlik oluşturmak için or
tak değerlere dayalı bir geleceği paylaşmaya kararlı” 
oldukları ifade edilmekte ve bu ortak değer ise ta
kip eden cümlede “Ruhani ve manevi mirasının bi
lincinde olmak” biçiminde açıklanmaktadır. Bu du
rumda sormak gerekiyor; birliğin vatandaşı olma
ya istekli Müslümanlar, acaba “ortak değerler" kar
şısındaki konumlarının ne ve nasıl olacağını dü
şünüyorlar?

A B ’nin inşasında önemli bir aşama olan Roma

Antlaşmasının 8. maddesine göre, topluluk üyeli
ğine başvuran bir ülke en geç 12 yıl içinde üyeli
ğe kabul edilmek zorundadır. AB ülkeleri, bu 
maddeyi Birliğe üye olan tüm ülkelere uygulama
larına rağmen, sadece Türkiye’yi istisna etmişler
dir. Türkiye, topluluk üyeliği için ilk adımını 31 
Temmuz 1959 tarihinde atmış ve zaman içinde 
gerekli girişimleri gerçekleştirmiş olmasına rağ
men, halâ kapı önünde bekletilmektedir. Bu ara

da, üyeliğe aday 
bir ülkenin, bir
liğe üyeliğinin 
g erçek leşm esi 
için sosyo-eko- 
nomik yapısını 
Birliğin istediği 
s t andar t l ar da  
d ü z e n l e m e s i  
amacıyla yapı

lan yardımlar( Türkiye’ye yapılmamıştır. Çünkü, 
Türkiye “Müslüman” ülkesidir; Türk halkının 
“Müslüman” kimliği bir çekince olarak en yetkili 
ağızlardan sıklıkla duyulmuştur. Bu konuda örnek 
olarak şunlar hatırlanabilir: Avrupa Parlamentosu 
Enstitüsü Komisyonu Başkan Yardımcısı Hans Jo- 
achim Seeler, 1987 yılında, “Ayn kültür ve dine sa
hip bir İslâm ülkesi olan Türkiye’nin Hıristiyan 
A E T ’de işi ne?” sorusunu dile getirmiştir. Fransa 
Eski Dışişleri Bakanı ve A ET’nin Akdeniz’den 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Claude Cheysson da 
1987 yılında, kendisiyle röportaj yapan Metin To- 
ker’in, Türkiye’ye üyelik konusunda çıkarılan zor
lukları ve engellemeleri kastederek “Türkiye’nin 
Müslüman bir ülke olması bunda rol oynuyor mu?” 
sorusuna, “Bir cevap vereceksem, buna “evet” de
mem lazım” demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür: 
“Avrupa... milli hüviyetlerin var kıldığı ve birbiriyle 
kaynaştıkları bir topluluktur. Türkler buna ne l<adar 
uyum sağlayacaklardır, işte bazılarını düşündüren 
bu”.

Bireysel bir hatıra ama, son yıllarda Avrupa’ya 
bakışımızdaki yanlışları çok açık bir şekilde gözler 
önüne serdiği için anlatma ihtiyacı hissediyorum. 
1999 yılının Mayıs ayında, tüm Avrupa ülkeleri
ne ve ABD’ye oranla daha “özgür” bir ülke olan, 
bireysel ve toplumsal farklılıkları resmen kabul
lenmiş Kanada’da idim. Gazetelerde Türkiye ile 
ilgili haberlerin sıklıkla yayınlandığı günlerdi.

Geçmişte Avrupa’yla aramızdaki ihtilafların 
ağırlık zeminini din oluşturuyordu. Bu “Avrupalı
lık bilinci” ile çatışmaktadır. Üyelik durumunda, 
Müslümanlardan kimliklerini besleyen tarihsel 
arka planı silmeleri istenecektir.
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Haberlerin konusu ortaktı: Türkiye’de Merve Ka- 
vakçı’ya yönelen siyasi linç, haberlerin ortak ko- 
nusunu oluşturuyordu. Milletvekili seçilen bir ba
yanın sırf başörtüsü nedeniyle Meclise alınmama
sı ve milletvekilliğini iptale yönelik siyasi girişim
ler, gazetelerin üzerinde durdukları ve hatta çoğu 
zaman da Türkiye’deki sistemle alay ederek ele al
dıkları bir konuyu teşkil ediyordu. O günlerde To- 
ronto Star gazetesinin Merve Kavakçı’nm resmi
nin altına 7 sütuna attığı 
başlık şöyleydi: “O bir 
suçlu, çünkü başörtülü/”,
Gazete, açıkça, Türkiye 
ile alay ediyordu. Sadece 
baş örtüsü nedeniyle bir 
milletvekilinin başına 
gelenleri tam anlamıyla 
mizahlık bir durum ola
rak değerlendiriyordu.
İşte o günlerin birisinde 
ev sahibim “başörtüsü” 
konusundaki bu hassasi
yetin, her iki taraf açı
sından da nedenini anla
maya yönelik sorular sor
du. Anlattım ve sonunda 
“başörtüsünün” dini bir 
gereklilik olduğunu be
lirttim. Ev sahibim Ka- 
vakçı’nın gazetedeki fo
toğrafına acıyan gözlerle 
baktı. Konuşmamız de
vam etti, konu genişledi ve İslam’a, İslam’ın top
lumsal yönüne geldi. Ev sahibim peş peşe İslam’la 
ilgili sorular sordu, ben de anlattım. İslam’ın bir 
hayat tarzına sahip olduğunu söyledim. İslam’ın 
hiçbir zaman jakoben bir yaklaşıma müsaade et
mediğini, “Dinde zorlamanın olmadığını”, bir Hıris
tiyan’ın İslam’ın hakim olduğu toplumsal yapıda 
“özgürce” yaşayabileceğini ve tarihin buna şahitlik 
yaptığını anlattım; tarihten örnekler verdim. Ev 
sahibim İslam’daki özgürlüğün sınırını sordu ve 
konuyu o günlerde Toronto’da gerçekleşen ve 
Dünyanın en büyük festivallerinden olan (gazete
lerin yazdığına göre 750.000 kişi katılmıştı) “Eş
cinseller festivaline” getirerek, İslam’ın buna izin 
verip vermeyeceğini sordu. Kesin bir ifadeyle bu
nun özgürlük olmadığını; çünkü bu cinsel sapkın

lıkların insanın doğasına, evrensel ahlâk ölçüleri
ne aykırı olduğunu belirttim. Sorusu hazırdı “Kızı
nın veya oğlunun böylesi bir tercihine engel olur mu
sun?” yine tereddütsüz bir şekilde “evet” dediğim
de, ev sahibimin yüz hatları değişti ve “Olmaz” de
di “Kanada’daki Müslümanlar da bireysel olan istek
lerini toplumsal isteklere dönüştürürlerse, bazı konu
larda ahlâki gerekçelerle sınırlamalar ister ve çocukla
rının hayat tarzlarına müdahale etmeyi kendilerine 

hak olarak görürlerse, ülke
nizde yaşadığınızdan daha 
büyük tepkiyle liarşılaşırsı- 
nız”. O sırada aklımdan 
geçen tek şey “Küfür tek 
millet” hakikati oldu. Bu 
bireysel hatıradan sonra, 
şunu söyleyebilirim ki, 
AB üyeliğini büyük bir 
arzu ve özlemle isteyen 

”, men
subu olduğumuz dinin 
toplumsal yönüne ilişkin 
taleplerde bulunduğumuz 
veya “ötekilerin” özgürlük
lerine ilişkin bazı karşıt 
tepkiler geliştirdiğimiz za
man, mevcut siyasal siste
min tepkisinin ne olaca
ğını düşünmüş değiliz. 
Yanlış bir kabulle, AB ül
kelerinin her türlü “İslâ
mî” isteği kabul edecekle

ri gibi bir anlayışa sahibiz. Üstelik, AB üyesi bir 
Türkiye’de geleceğin nasıl olacağını ilişkin önem
li bir gösterge niteliğinde olmak üzere 
AİHM ’nden başörtüsü mağdurlarının haklarını 
teslim eden herhangi bir kararın çıkmadığını bil
diğimiz halde. Bu da gösteriyor ki, biz “Müslüman
lar” AB ülkelerinde sadece taşların değil, köpekle
rin de serbest bırakıldığını görmek istemiyoruz. 
Çocuğu Türkiye’de başörtüsü nedeniyle okuldan 
atılan “Müslüman” anne ve babalar olarak, cinsel 
sapkınlıkların da özgür olduğu ortamda “başörtü- 
sü”nü hangi düzeyde önemseyeceğimizin muhake
mesini yapmadık ve yapmıyoruz. Çünkü “içerideki” 
sıkıntılardan kurtulmak tek amacımız haline dö
nüşmüş durumda; sonrası tufan olsa bile umuru
muzda değil. Peki, “içerideki” rüzgarlara boyun
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eğersek, “dışarıdaki” fırtınalarla nasıl baş edeceğiz. 
Ama eğer dinimizi “kuşa çevirerek” işin içinden 
sıyrılmayı düşünüyorsak, o zaman iş başka!

Avrupa ülkeleri, her ne kadar bu sıfatı daha 
çok ABD’ye yakıştırıyorlarsa bile, “eritme potası” 
özelliğine en güçlü düzeyde sahipler. Bu da top- 
lumsal ilişkiler açısından büyük oranda doğal; 
çünkü etken-edilgen ilişkisi bunu gerektirir. AB 
her özelliğiyle kendisini etken olarak tanımladığı, 
“ötekiler” ise edilgen olmayı peşinen kabullendik- 
leri sürece bu böyle olmaya devam edecektir. Esa
sen, bugün A B’de bireylere ve gruplara tanınan 
özgürlükler, farklılıkları hoş görmeler, bir geçiş 
döneminin özelliği olarak işlev görmekte; potaya 
girişin ilk anlarını teşkil etmektedir. Sürecin bir 
sonraki aşamasını A B’nin baskın, etken unsurları
nın teşkil ettiği “aynılık” oluşturmaktadır. Bunun 
en somut göstergesi, Avrupa’da yaşayan “öteki” 
topluluklara mensup üçüncü kuşağın durumudur. 
Bilimsel bir çok araştırma üçüncü kuşağın kültü
rel/dini/etnik/ulusal kökeniyle ilgisinin % 0-10 
arası bir düzeye indiğini göstermektedir. Bu, uzun 
vadeli eritme ve benzeştirme politikalarının gücü
nü göstermesi açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca, Avrupa ülkelerinde, ABD, Kanada ve 
Avustralya’da yaşayan çoğu “Müslüman”dan sık
lıkla duyduğumuz “devlet bana dini, kültürel kimliği
me ilişkin her türlü özürlüğü sağlıyor, ama bunun be
deli olarak da torunumu elimden alıyor” yakınması, 
toplumsal düzlemde yaşanan asimilasyonun birey
sel tanıklığı olarak anlam kazanmaktadır. Bu du
rumda Türkiye’deki olumsuz sosyo-ekonomik, si
yasi, yasal, ideolojik şartlardan kurtulmak için AB 
üyeliğini destekleyen ve gerçekleşmesi için im
kânları dahilinde büyük bir çaba sarf eden “Müs
lümanların”, çocukları için değilse bile torunları 
için, torunlarının “Müslüman” kimliğinin temina
tı için geliştirdikleri projeler nelerdir acaba? Belki 
de soruyu şöyle sormak daha doğru olacaktır: 
“Acaba, torunumuzun da Müslüman” kalabilme 
şartlarını hiç düşündük mü?

Sonuç

O halde AB üyeliğine karşı çıkıp, ne olursa olsun 
“içerideki her şey bizim” deyip, 870 bin kilometre 
karelik zindanımıza razı mı olalım? Elbette ki ha
yır. Bu yazının asıl veya geri plandaki amacı, ke
sinlikle, “AB üyeliği yanlış bir tercih; daha büyük

problemlerle karşılaşmaktansa “ülkemizin” problem
lerine razı olalım” yaklaşımını savunmak değil. He
pimiz biliyoruz ki “içerinin” kabul edilir tarafı yok. 
Üstelik zalimin, zorbanın “bizden”i olamaz; eğer 
olursa biz “hak” olamayız; zalimleşiriz. Bu yazı, sa
dece ve sadece, AB üyeliği örneğinden hareketle, 
günübirlik problemlerle ve görece doğru şeylerle 
oyalanırken unuttuğumuz asıl sorumluluğumuzu 
hatırlatmak amacı taşımaktadır. Şöyle ki; Türki
ye’nin gidişatı hangi yönde olursa olsun; ister AB 
üyesi bir ülkenin, isterse A B ’ye sırtını dönüp ken
di içine kapanmış bir ülkenin vatandaşları olalım, 
“Müslüman” kimliğimizin bize yüklediği bir so
rumluluğumuz var ve onu yerine getirmedikçe ka
famızı bir yerlere çarpmaktan kurtulamayacağız. 
Asıl sorumluluğumuza sırtımızı dönüp, günübirlik 
olayların peşine takıldığımız sürece pişmanlıkları
mız son bulmayacak. Bizim temel sorumluluğu
muz, hepimizin çok iyi bildiği ve günde en az bir
kaç kez tekrarladığımız gibi; iman edip, imanımıza 
göre iyi işler yapıp, hakkı temsil edip, tüm bunların 
karşısında başımıza gelen sıkıntılara tahammül et
mektir. Her ne şartta yaşarsak yaşayalım temel so
rumluluğumuz budur. Yoksa “ötekilerin” inşa ettik
leri “dünyalar” arasında tercih sorunu yaşayıp dur
mak değil.

Eğer sorumluluğumuzu üstlenmezsek, şu anda 
hayallerimizi süsleyen AB vatandaşı olsak da, ol
masak da başımızın daha da ağrıyacağı kesin. 
Çünkü, AB vatandaşlığının uzun vadeli sonuçlr 
rından “asimilasyon”, “yozlaşma” problemi A b 
üyesi olunmasa bile küreselleşmenin kültürel un
surlarına bağlı olarak bu ülkede her gün biraz da
ha güçlü bir şekilde boy gösteriyor. Böyle olduğu 
içindir ki, sorumluluğumuzu üstlenmediğimiz bu
günün şartlarında sürekli değişiyoruz. Çevremize 
ve kendimize bir bakalım daha üç-beş yıl öncesi
ne göre neleri değiştirdik; hem de terk ettiklerimi
zin doğru, aldıklarımızın yanlış olduğunu bilerek. 
Öyleyse, pişmanlıktan ellerimizi ısırmamak, “vah 
başıma gelenlere” diyenlerden olmamak için ak
lımızı başımıza almak zorundayız. Unutmayalım 
ki, sofralarında bize de yer vermeleri için binler
ine yalvarıp durdukça, nasibimize düşecek ödül 
ancak yalvardıklarımızm artıkları olacaktır. Ken
di soframızı kurmadıkça, kendi dünyamızı inşa et
menin adımlarını atmadıkça, karşı çıktıklarımızın 
dünyası bizi de yutup eritecektir. ■

Ümran • Ekim • 2003 57



“ISLAMI KAPİTALİZM”: 
YENİ BİR KURT MASALI

DİLAVER DEMİRAĞ

Ü mran’ m bu sayıdaki kapak dosyası bir 
“ne oluyoruz” sorgulaması kadar aynı za
manda bir trajedinin de malum-u ilanı. 

Yani kapitalizm bir kez daha kendisini yıkmak is
teyen bir düşmanı kendine benzeterek alt etme 
yolunda. Çünkü İslamcılıktan İslâmi Sosyete ol
gusuna evrilmek bana başka türlü izahı mümkün 
olmayan bir trajedi olarak gözüküyor. Bu işten 
karlı çıkanlar her zaman olduğu gibi fırsatı kolla
yarak kendilerine yontanlar, zararlı çıkanlar ise 
tüm “lanetliler”. Gerçi mazlumların pek de “maz
lum” olmadığı, tecavüz kaçınılmaz olduğunda 
bundan zevk almaya uğraştıkları da ayrı bir ger
çeklik. Dahası bizim mustazaf ve mazlumların ilk 
fırsatta zalim egemene dönüşmeye can attıkları da 
hatırda tutulması gereken bir durum. Batı versi- 
yonlu siyasal fikirlerle bunu açıklamak, izah et
mek ne denli zor ise müslümanlar açısından da bir 
o kadar kolay. Çünkü batılı siyasal fikirler aydın
lanmanın getirmiş olduğu insana güven, insanın 
doğuşundan getirdiği saflık, ama toplumun ya da 
dış etkenlerin onu bozduğu anlayışına dayandı
ğından her zaman kitlelerin kandırıldığını, alda
tıldığını yanlış bilinçlendirildiğini düşünme eğili
mindeler. Oysa İslâm, insanın kandırılmadan öte 
suç ortaklığına her zaman eğilimli olduğunu, çün
kü insanın “pek zayıf ve zalim olduğunu” ilan 
ederek insanın hiç de masum olmadığını, insan 
“ne/s”inin her türlü fenalığa eğilimli olduğunu be
lirtir. Bu nedenle İslam için yeryüzünde yaşanan 
insan kaynaklı kötülükler, “insanın başıboş kal- 
dığında” neler yapabileceğinin göstergesi olarak

görülür. İnsanın ancak vahiyle kendine yüklenen 
“sorumluluklarının bilincine v a r m a s ı ile kötü 
olmaktan kurtularak kendi hayvani doğasını me- 
leksi yönü ile dengeleyebileceğini belirten İslam 
bu nedenle insanın vahiyden sapması ile kötülü
ğün zuhur ettiğini vazeder.

Dolayısıyla kapitalizmin en yaman iki düşma
nı olan Marksist Sosyalizm ve Anarşizm, kapita
lizmin yaratmış olduğu onca kötülüğe rağmen ne
den yıkılmadığını açıklama konusunda pek inan
dırıcı olamıyorlar. Her ne kadar Anarşizm insanın 
“suç ortaklığını” kabullenmede Marksizme oranla 
daha iyi bir durumda olsa da, son tahlilde Anar
şizm de aydınlanma versiyonlu iyicil özlü insan 
fikrine yaslanmaktan kendini alıkoyamıyor. Biz 
Müslümanların ise kapitalizm konusunda teoride 
kafası net iken, pratikte hayli bulanık. Çünkü ka
pitalizmin özü ve asıl nitelikleri üzerine pak kafa 
yormuşluğumuz yok, çok çok kapitalizmi de laik 
sistemlerden biri olarak görüyoruz. Oysa, sinsi bir 
düşman olarak kapitalizmi açıklayacak, üstelik in
sanların kapitalizm ile kurduğu suç ortaklığını 
açıklayabilecek zihinsel koordinatlar bizde var. 
Kapitalizm insanlar arasında yarattığı onca olum
suzluğa rağmen eğer hâlâ yıkılmıyor ise, bunu sa
dece kapitalizmin insanları uyutması ile açıklaya
nlayız. Kapitalizm insanlar tarafından benimseni
yor; çünkü o insanların en basit yanma yani dür
tülerine hitap ediyor, yani kapitalizm nefsimizi 
hoşnut ettiği için biz bu sistemi benimsiyoruz. 
Ama düşmanımızın sosyalizm gibi bizimle cephe
den karşılaşmak yerine, ağaç kurdu gibi bizi içten
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içe kemirerek içimizi boşalttığını 
göremiyoruz. O yüzden sosyalizmi 
laik sistemler içinde en kötü ve 
tehlikeli görüp ondan kurtulmak 
için özel bir çaba sarfederken ya 
da genel olarak modemizm olgu- 
sunu eleştiri yağmuruna tutar- 
ken, batıyı yerden yere vururken 
nedense iş kapitalizme geldiğinde 
eleştiri tonumuz biraz daha insaf
lı bir hale gelir. Bu yüzden özel
likle bizim ülkemizde Islâm’ın li
beral yorumları daha revaçta 
iken, sol yorumları pek dikkate 
alınmaz. Bunda en büyük iki et
ken hem soğuk savaş yıllarında 
dinin komünizme karşı koruyucu 
bir kalkan olması ve sonrasında da anarşiye karşı 
bir kalkan olarak kullanılması ve bu nedenle 
Müslümanların anti-komünist bir anlayış ile sağ- 
cılaşması, bununla bağlantılı olarak bizdeki sol 
parti ve grupların aşırı laikçi tutumları sonucu kit
lelerin solun her türlüsünü din karşıtı olarak algı
laması, hem de sağın başından beri özel teşebbüs 
ve piyasa ekonomisi taraflısı bir siyaset izlemesi 
muhafazakar geleneksel Islâmi kitleler nezdinde 
kapitalizmin ve özellikle de Ozal sonrası dünyada
ki gelişmelerin de etkisi ile İslâm’ın liberal yorum
larının meşruluk kazanmasına yol açtı. Zaten îsla- 
mi Sosyete olgusunun da bu süreç ile yakından iliş
kisi vardır. Kısacası ‘İslami Kapitalizm’ ve onun 
siyasal temsili olarak AKP’ye uzanan süreç bizde
ki bu sorgulanamazlık ile mümkün olabildi. Oysa 
Refah Partisi’ne büyük kentlerde seçim kazandı
ran' ve “kaybedenlerin” ona yönelmesine neden 
olan süreç, “Adil Düzen” olgusunun anti-kapita- 
list ve “sol” bir yoruma dayanıyor olmasından 
kaynaklanmıştı. Peki ne oldu da sol ile adalet ko
nusunda rekabet edecek denli güçlü bir söyleme 
sahip olan İslamcı hareket AKP’yi ve onun da
yandığı temel olan kapitalizmin İslami bir anlayış 
üzerinden meşrulaşmasını sağlayan bir zihniyet 
dünyasına evrildi. 28 Şubat bunda etkili olsa da, 
tek bir olgu bize bütün bu sosyal ve siyasal dönü
şümü açıklamaya yetmez. Bu yazıda ben bunu yap
mak iddiasında olmasam da uİslami Sosyete” ol
gusu üzerinden ‘muhafazakârlığı’ ve ‘İslamcılığı’ 
ve İslamcılığın yaşadığı yenilgiye toplumda nele

rin yol açtığını anlamaya çalışacağım. Ve tabii 
tüm bunları anlamaya çalışırken de küresel post- 
modern kapitalizmi yada diğer deyim ile tüketim 
toplumu olgusunu, bunun toplumda yaratmış ol
duğu dönüşüme bol bol yer vermiş olacağım. Son 
olarak da İslâmî ahlak ekseninde kapitalizm ama 
en çok da tüketimcilik olgusunun olanaksızlığına 
değinmeye çalışacağım. Ama önce bir olgu olarak 
İslami sosyete’yi ele alalım.

Tarz-ı Siyasetten Tarz-ı Hayata 
Bir Dönüşümün Yol İzleri

Islâmi sosyete deyince ilk etapta aklımıza gelen; 
görkemli elbiseler giyen, beş yıldızlı otellerde tatil 
yapan, son model otomobillere binen, lüks ve ih
tişam içinde yaşayan ve bunu da sergilemekten 
çekinmeyen bir kesim geliyor. Klasik sosyeteden 
farkı, kadınlı erkekli eğlenilmemesi, havuz başla
rında içkili eğlenceler içinde “kimin eli kimin ce
binde” durumlarının yaşanmayışı. En önemlisi, 
üryani bir giyim tarzı yerine kapalı bir giyim tarzı
nın benimsenmesi. Yani sosyetenin ‘İslâmî’ olanı, 
sonuçta muhafazaliâr ahlaki değerleri benimsemiş, 
yüzeyde bile olsa İslami bir görüntü sergilemeye 
özen göstereni. Ancak son zamanlarda ortaya çı
kan kimi itiraflar, bu kesimde de ahlâkî çatlakla
rın yavaş yavaş yüzeye çıktığını ortaya koyuyor. 
Meselâ bu kesimin “aşk romancısı” olarak lanse 
edilen bir zâtın kurduğu itiraf sitesinde, ‘muhafa
zakâr’ bazı insanların da liberal bir cinsellik anla-
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yışını benimsemeye başladığını ortaya koyuyor. 
Yani sosyeteye biçim olarak başlayan benzeşme
nin, biçimle sınırlı kalmayıp, yavaş yavaş da olsa 
öze doğru sirayet ettiği tespiti yapılabilir.

İşin dedikodu kısmını şimdilik bir yana bıra
kıp, bu kesimde biçim düzeyinde yaşanan değişi
min ilk kez ne zaman başladığını tespite çalışalım: 
Bu konuda öncülüğün postmodern bir tarikat şey
hine ait olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim “saygı
değer” Hoca, apaçık bir biçimde tüketim toplu- 
munun nimetlerinden yararlanmanın, zenginleş
menin faydalarından dem vuruyor. Hoca, bu bağ
lamda insanların yanlış kanılar nedeni ile Cennet

olgusunu yeterince anlamadığını, bu nedenle 
Cennetin Kur’ân’a göre yeniden tarif edilmesi ge
rektiğini belirtiyor. Kendince doğru olduğuna 
inandığı Cennet’in “son derece lüks ve ihtişamlı 
bir mekan olduğunu” belirtiyor. Ve ekliyor: “Oysa 
bugün pek çok insanın gözünde, bu tür hayat pek de 
“İslami” bir hayat değildir. Alisine, bu tür bir yaşam 
tarzının, Allah’tan ve dinden uzaklaşmanın doğal bir 
sonucu olduğunu düşünürler. En açık ifadeyle, bu ha
yat “sosyetik” bir hayattır. Bu nedenle de lüks içinde 
yaşayan toplum kesimine “sosyete” adı verilir. Bu 
“sosyete”nin toplumun dine en uzak kesimlerinden bi
ri olduğu ise açıktır. İşte toplumda hakim olan bu yan
lış anlayış nedeniyle, pek çok kişi, konforlu, lüks, gös
terişli bir yaşamı ve bu yaşamın unsurlarını “gayr-i Is- 
lami” bulur. Bu unsurlar, örneğin kaliteli yiyecekler, 
zengin ve gösterişli sofralar, eğlenceler, şölenler, ihti
şamlı ve süslü evler, dekoratif mekanlar, değerli sanat 
eserleri vs.., dinden kopmuş gafil insanlara ait şeyler 
olarak görülür. Bunlarla dolu bir hayat da, genellilde 
“sefahat” olarak tanımlanır ve bu sosyete ismi verilen 
kişiler yerilirken “sefahat içinde azgınca yaşayan- 
lar”dan söz edilir. Sefahat, Arapça'da “sefih” kelime
sinden türetilmiştir ve bu kelime, bir tercümeye göre 
“servet ve refah içinde sorumsuzca yaşamaktan dola
yı azma, şımarma, aklın zaafa uğraması” anlamına 
gelir. İşte aşılması gereken bu yanlış anlama, bu nok
tada ortaya çıkmaktadır. Halk arasında, hatalı olarak 
“sefih” kavramıyla bir tutulan bazı şeyler, örneğin 
lüks ve gösterişli evler, kıyafetler, sofralar, eğlenceler, 
şölenler Cennetin temel özellikleri arasındadır. Oysa 
Allah’ın kulları için seçip beğendiği Cennet hayatı her 
türlü lüksü, konforu, gösterişi içinde barındırmakla 
birlikte, olabilecek en güzel, en asil, en dine uygun ha
yat tarzıdır. Yanlış anlamaya yol açan şey, sefahatin 
tanımının yanlış yapılmasıdır. Sefahat yani Allah’a is
yan ederek azıp şımarmak, insanın zihninde gerçekle
şen bir şeydir. Kelimenin çağrıştırdığı maddi ortamla 
ise doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bir başka deyişle, bir 
takım insanları “sefih” kılan özellik, içinde yaşadıkla
rı zengin ve gösterişli mekanlar değildir. Sorun, giysi
lerde, gösterişli evlerde, estetik mekanlarda, kısacası 
maddi zenginlikte değil, insanların zihnindedir.”2 

Bu görüşlere elbette katılmıyorum; dahası, bu 
anlayışın yoksulluğu görünmez kılan, zenginlerin 
İslâm’ın öngördüğü dengeli toplum anlayışına sırt 
çevirmesine yol açan zihniyet yapısını beslediğini 
düşünüyorum. Ancak amacım kimseyi ta’n etmek
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değil, sadece yukarda sözü edilen zenginlik lcavra- 
yışmın İslâmi Sosyete yi ve toplumda yaşanan kes
kin sınıfsal farklılaşmayı gözardı eden zihniyet ya
pısına meşruluk vermekte bir başlangıç oluşturdu
ğunu ortaya koymak. İşte bu yaklaşım, o güne dek 
hep İslam’ı yoksulları, ve mustazafları önceleyen, 
ama bütün müslümanlarm dini olarak gören İs
lamcı zihniyet yapısında bir çatlağı, bir kırılmayı 
temsil ediyordu. Ve yol bir kez açıldı; bu durumun 
çok da tepki görmediğini farkeden ‘İslamcı’ zen
ginler, artık diğer zenginler gibi davranabilmek 
için uygun ortamın oluştuğuna kani oldular. Yol 
bir kez açılmıştı; artık İslâmi kesimin zengin siya
set erbabı ve işadamlarının beş yıldızlı otellerdeki 
düğün törenleri ve iftar davetlerindeki manzara 
şöyleydi: Diğerleri gibi onlar da zenginlik yarışın- 
daydı ve herşeyleri göz alıcıydı; kadınlar ünlü 
markalardan başörtüsü ve giysiler içinde, erkekler 
son moda ve pahalı markalardan takım elbise 
içindeydiler ve altın iğneli, ipek ünlü markalı kra
vatlar takmışlardı. Son model ve en lüks otomo
billere biniyorlardı. İşin ilginci, bu lüks arabaların 
bir bölümünün içinden tarikat şeyhlerinin inme- 
siydi. Bu Fakr, zühd, takvâ gibi değerlerin artık 
güçlü olmak ile yer değiştirdiğini, postmodem ta
rikat üslûbunun bu kesimce benimsendiğini gös
teriyordu. Bunu tesettür defileleri, beş yıldızlı ta
tiller vb. eğilimler izledi. İslami kesimden -istisna
lar dışında- bu yapılanlara yönelik güçlü bir tepki 
de gelmedi. Özellikle İslami medyanın hem “kol 
kırılır yen içinde kalır” mantığını gütmeleri, hem 
de sonuçta İslami sermayeye bağımlılıkları tepki
lerin yumuşak olmasında en önemli etkenlerden 
birisiydi. Ve artık İslami sosyete olgusu tartışılı
yor ise de, durum için “geçmiş ola” denilebilir. 
Şimdi İslami sermaye ve gençler tüketim kalıpla
rına uyum sağlamakta hiçbir beis görmüyorlar.

Kısacası 80’lerin başında ve RP’nin gözle görü
lür seçim başarıları elde ettiği dönemde söylemle
re egemen olan sol üslup çoktandır yaşanan bu 
sosyal değişime paralel olarak yerini piyasacı, libe
ral demokrat, dünyaya ayak uyduran, ama milli- 
manevi değerlere sahip çıkan “muhafazakar de
mokrat” bir üslupla yer değiştirdi. Artık sosyal 
adalet “pastanın büyümesine”, milli gelirdeki artı
şa paralel gerçekleşebilecek bir ekonomik büyü
meye bağlı olarak görülüyor. Hasılı kelâm; bazıla
rının gözünde İslâm’ın adaletçi yönü artık vurgu

lanması gereken bir değer olmaktan çıktı. Şimdi 
küreselci, kalkınmacı üslûp revaçta. İMF kabul 
edilebilen bir şey. AB konusunda herkesten daha 
hızlı çıkan eski ‘İslamcı’ yeni “muhafazakar de
mokrat” AKP, MÜSİAD ve diğerleri. Bu koşul
larda “komşusu aç iken, kendisi tok yatan biz 
den değildir” hadisi artık bir şey ifade etmiyor.. 
GENAR tarafından yaptırılan bir araştırma İstan
bul’un zengin profilini bize yansıtıyor. Zenginler 
arasında yapılan zihinsel eğilim yoklamasında İs
tanbul’daki zenginlerin büyük bir bölümünün mu
hafazakâr olmayı benimsediği görülüyor. Ve yine 
bu muhafazakâr kesime ‘Büyükşehir Belediyesi eli 
ile yoksullara yardım yapmak ister misiniz’ diye 
sorulduğunda büyük bir çoğunluk buna ‘hayır’ ya
nıtını veriyor. Bu araştırmayı ve sonuçlarını tar
tışmayı bir başka yazıya bırakarak şu sonuca var
mak istiyorum. Durum bizdeki zenginlerin de ar
tık batidakiler gibi yoksulluk meselesini umursa
madıklarını, bunu yoksulların kendi hatası olarak 
görerek onlara sırt dönmeyi meşrû gördüklerini 
ortaya koyuyor. Yani zenginlerin artık Kur’ân’da 
sözü edilen azma pozisyonunda olduklarını göste
riyor. Peki ne oldu da durum değişti. Bunu ceva
bını da postmodem kapitalizm yahut tüketim ol
gusu içinde arayalım.

Gösteri Tanrısı:
Pagan Bir Kültür Olarak 
Postmodem Kapitalizm

Bir hikaye vardır: İbn Arabi Şam’da bir camide 
vaaz ederken aniden cemaate döner ve “sizin tap
tığınız ilah ayaklarımın altındadır” der. Kitle bu 
lafı bir küfür olarak görür ve İbn Arabi’yi ihbar 
ederler. Bunun üzerine İbn Arabi yargılanır ve 
idam edilir. Sözü edilen hikayede Arabi’nin ayak
larının altındaki ilahın para olduğu söylenir. Sa
nırım İbn Arabi bu çağda yaşsaydı bu lafı çok 
daha içten ve yürekten bir biçimde söyleyerek pa
ranın peşinde hayatını tüketen insanları kınardı. 
Hiçbir çağda para ve daha fazlasını elde etme hır
sı bu denli yaygın olmamıştı; çünkü kapitalizm in
sanların içindeki en bayağı, en kaba yönlere sesle
nen, dini bir terminoloji kullanırsak insanlara 
‘nefislerini ilâhlaştırmalarını} tavsiye eden sahte 
bir din. Klasik kapitaUzm döneminde kapitalizm 
bu denli hayatın tüm alanlarını istila etmemişti;
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etkisini ve egemenliğini daha çok siyasal dü 
zeyde ve en çok da ekonomi üzerinde oluş
turmuştu. Günümüzdeki postmodern kapi
talizm ise egemenlik sahasını insan yaşa
mının bütün alanlarına dek genişletti.
Böylece kapitalizm artık insanların 
ruhlarına da talip.

Peki postmodern kapitalizm 
ile neyi kastediyorum? Bunu en 
iyi Guy Debord’un Çjfösteri 
Toplumu  ve Baudrillard’m 
Tüketim Toplumu ve simii- 
losyon kavramlarına başvura
rak izah etmeye çalışacağım:
"Modern üretim koşullarının 
hakim olduğu toplumlann 
tüm yaşamı devasa bir 
gösteri birikimi ola
rak görünür. Dolay
sızca yaşanan her 
şey yerini bir temsile 
bırakarak uzaklaşmış- 
tır“3 saptamasından yola 
çıkarak, post modem kapi
talizmde her şeyin bir imaja 
dönüştüğünü ve Baudrillard’m 
üretimin sonu tespitinden hareketle 
artık modern toplumlarda mal değil, 
imaj üretildiğini söyleyebiliriz. Böylece 
tüketim toplumu dediğimiz olgunun te
melde, kapitalizmin mal ve hizmet üretimi devre
sini bitirip kültür üretimi devresine geçtiğini söy
leyebiliriz. Bu dönemle yaşamın bir gösteriye, bir 
görselliğe dönüştüğünü ve insanların kendilerini 
metalar aracılığıyla tanımladığını saptayabiliriz. 
Batıda hayli uzun süredir görülen tüketim kapita
lizmi olgusu Türkiye’de 80’li yıllar ile birlikte or
taya çıktı. Lüks tüketim ürünlerinin önce ithali, 
ardından bizde üretilmesiyle ve modern alışveriş 
merkezlerinin açılması ile insanların tüketime 
kışkırtılması süreci eş zamanlı gelişen olgulardı. 
Toplumun zenginleşmek için her yolu meşru gör
mesi ve zenginleşmeyi de daha çok tüketebilmek 
için görmesi bu dönemin ayırdedici özellikleri. 
80’li yılların küresel kapitalizmin ve onun aracı
lığıyla Amerikan yaşam tarzının tüm dünyaya ya
yılmaya başladığı bir dönem olduğu da göz önüne 
alınırsa bizdeki tüketimci gelişmelerin nasıl orta

ya çıkıp geliştiği de anlaşılabilir. Bir dö
nemler sınırlı bir kesimin ulaşabildiği 
tüketim mallarına, bollaşma ve fiyatla
rının görece ucuzlaması ile ulaşılabilir 

oldu.
“Mc Donald’s, Burger Kıng, 

Pizza Hut, Kentucky Frıed Chı- 
ken, Mr. Sandıvıch, Baskirı Ro- 

bins, Steak House, Open Buffet, 
Home Çenter, Leather Mode, Toys 
“R”us, Süpermarket, Hypermarket, 

Shopping Center/Mall, Suburb, 
Tovunhouse, Sports Çenter, 

Dısneyland, Türk insanının 
gayet iyi tanıdığı isimler haline 
geldiler. ( . . .)  Kitlesel iletişim 
araçlarıyla işbirliği içinde 
olan Amerikan popüler kül
türü; bugünlerde Türk ya
şam tarzının her alanını ele 
geçirmiş durumda; bu kül
tür çoğu zaman, farkında 

olunmadan gayet doğal bir 
şekilde tüketiliyor. Amerikan 

popüler kültürü, kendi kendine 
ortaya çıkmasına mahal bırakıl

m aksan , nüfuzlu sınıfın ve ekonomik 
sektör liderlerinin otoritesi tarafından 

yönlendirilerek üretiliyor. Bu olgu, kit
lesel medya tarafından yaratılıp şekillen

diriliyor ve kitlelerin tüketimine sunuluyor. Türk top- 
lumunun, Amerikan rüyasının büyüsüne kapılmış 
olan nüfuzlu kesimi bunu silip süpürüyor. Tüketim 
sürecine sadece kısıtlı aile bütçeleriyle katılabilen ve 
üst sınıf yaşantısına hayran olan toplumun çoğunluğu 
ise, bunun tadına bakmakla yetinmek zorunda kalı
yor. Bugünün Türkiye’sinde, Amerikan popüler kül
türü, farkına varılmasa da doğal bir şekilde sürekli 
olarak yaşanıp tüketiliyor. Tüketim mallarının çeşitli
liği ve bolluğu, tüketicilere verilen kredilerin artması, 
radyo ve televizyon yayınlarının ülkenin her yerinden 
izlenebilmesi, reklam şirketlerinin sayısı ve sağladıkla
rı hizmetlerin artması ve de iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşması sayesinde, Amerikan popüler kültürü
nün tüketilmesi kolaylaştı. Ticari zihniyet, 1<apitalizm 
ve tüketim toplumundan oluşan bu dünya görüşü ve 
ideoloji, nüfuzlu sınıfların ve sanayi liderlerinin öncü
lüğü altında medya tarafından yaratıldı ve bir paket
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olarak topluma diretildi. Ancak Amerikan tüketim 
toplumu anlayışını benimsemenin gizli faturası da ağır 
oldu; Türkiye özgün kültürel geleneklerini ve özerkli
ğini bir tarafa bıralmrak huzur kaçıran bir kültürel ho
mojenleşme ve standartlaşma sürecine girdi. ( ...)  Her 
zaman iş iştir diye düşünen arsız bir ticari mantık, sta
tü simgesi olarak marka mal saplantısı, imaj oluştur
ma çabası; komşulara, tanıdıklara veya iş arlcadaşla- 
rına yetişme endişesi, gösterişli tüketim veya indirim
deki malları satın alma alışkanlığı. ( .. .)  Alt orta sınıf 
ailelerin, bu alışveriş komplekslerinde hüsrana ve küs
künlüğe uğraması şanslı azınlığa Icarşı diş bilemeleri 
tesadüf değil. Buralarda alışveriş yapabilmek bir çeşit 
statü simgesi haline gelince, toplumsal farklar belirgin
leşti ve sınıflar arasındaki uçurumlar da büyüdü. Bu 
çeşit yerlerde peşin parayla alışveriş edemeyenler için 
artık şeytani bir seçenek daha var: Faturaları ödemek
te güçlük çekseler bile kredi 1<artları ve taksitli satışlar 
sayesinde insanlar, tüketim yarışında komşularından, 
dostlarından veya iş arl<adaşlarından geri kalmıyor. 
Borçlu olmak eskiden bir utanç kaynağı olarak algıla
nırdı. Bugün ise tutumluluk yerine harcamak erdem 
oldu.”4

Bu uzun alıntıdan amacım tüketim çılgınlığı- 
nın tüm toplumu istila eden bir histeriye dönüş
mesinin ne boyutlarda olduğunu göstermek. Tüke
tim kültürünün en önemli unsuru hazcılık oldu
ğundan, insanlar doğal olarak kendi hazlarımn pe
şinde koşarlar ve başkaları onlar için görünmezle- 
şir ve bir kayıtsızlık oluşur. İşte Tarkan konserle
rinde başörtülü kızların oluşan katarsis haline ka
pılmaları bir vecd simülasyonu yaşamaları ve bunu 
yaşarken değerlerinin incindiğini düşünememele
ri, İslami sosyete denilen kesimde zenginlik ve 
onun getirdiği harcamaların, tüketimlerin bir sta
tü haline gelmeleri yaşanan bu durumdan kaynak
lanıyor. Gösterinin yegane tiran haline dönüşerek 
insanları yönetmesi yaşanan durumu ifade edecek 
kelimeler. Sosyolojide değer erozyonu (anomi), 
yabancılaşma diye adlandırılan durumların tümü
nün kapitalizm ile birlikte ortaya çıkması hiç de 
rastlantı değil. Kısacası kapitalizm, tüketim çılgın
lığı ile herkesi aynılaştırıyor ve bu süreçte değer
ler hızla dönüşerek yabancılaştırıcı bir erozyona 
uğruyor. Tüm bu olumsuz gelişmelerden hiç kuş
kusuz Müslümanlar da payını alıyor ve ne bahası
na olursa olsun haz, ne bahasına olursa olsun daha 
çok kazanmak güdüsünün en büyük antitezi olan

Müslümanlık, bu dönemde artık tam tersi bir geliş
me süreci içinde. Bu durum da İslam protestanlaş- 
malc, sistemin eklentisi ile bir ideolojik uyutma 
aracı haline gelmek tehlikesi ile karşı karşıya. İs
lam artık vicdanlardan bile sürgün edilerek bir tür 
nev age dini haline gelme tehdidi ile karşıya. Oy
sa Allah Kitabı, pek çok yerde haz peşinde koşma
yı şeytanın ayartısına kapılmak, mal biriktirmeyi 
Allah’a isyan olarak değerlendiren uyarılarda bu
lunuyor. Burada İslâm’la kapitalizmin, özellikle de 
tüketim çılgınlığının uyuşmazlığı üzerine çok şey 
yazılabilir. Ama bir dergi makalesi sınırları içinde 
konuyu hakkını vererek ele almak olanaklı olama
dığından, bunlara değinemedim.

Müslümanların neden bu hale geldiğine gelin
ce, hep vurguladığım gibi temel sorun İslamcılığın 
iktidar olgusuna odaklanarak, yaşanan hayata da
ir kendi alternatiflerini üretememiş olması. Gide
rek sağcılaşan ve hayatı yeniden üretebilme kapa
sitesini yitiren muhafazaliâr Müslümanlık ise bu ge
lişmelerde en büyük sorumluluk payına sahip. İs
lami kesim ya kendini yenileyerek dinlerinin ha
yatı belirleyebilme yetisinden giderek yoksun kal
malarına sessiz kalmayacak ve bu süreçte zengin
lerin azmalarına karşı yoksullardan gelen bir dire
nişi örgütleyecek ya da Hıristiyanlığın akıbetine 
uğrayarak bir alışkanlığa ve yaşanan hayatın kıyı
sında kendine yer açmaya çalışan bir tür nostalji 
olacak. İkinci akıbete uğramamak için yapılması 
gerekense; bu dejenerasyona yani/ısk’a ‘dur’ deyip 
‘İslâmî sosyete’yi her fırsatta azarlayacak, protesto 
edecek bir tavra yönelmektir. Ama daha önemlisi 
artık toplumsal yaşamda etkisi olmayan, poziti
vizm, Kemalizm gibi ideolojiler ile uğraşmayı bıra
kıp asıl tehlikenin tüketim kapitalizminden gel
diğini gösteren bir tavra sahip olunmalıdır. Bu sü
reçte temel İslâmî referanslardan ve elbette 
Kur’ân’dan beslenen, gücünü onlardan alan bir İs
lâmî direniş, bir “Ebûzer duruşu” tüketim kapi
talizminin en büyük panzehiri olacaktır.

O halde, haydi Hz. Ebûzer’ce direnişe! ■

Kaynaklar
1: Bkz. Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, “takvâ” kavramı 
2. Harun Yahya, Cennet- http//www.harunyahya.org/imani/cen- 

net.html
3: Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları, 1996, s. 13 
4 : Gülriz Büken, Amerikan Popüler Kültürünün Türkiye’de Yayı- 

lışına Karşı Tepkisel Düşünceler, Doğu Batı Dergisi, Yıl 4, 
Sayı 15, 2001 s: 44,45,46
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MURAT KİRİŞÇİ

Z
amanımızda insanlık, belki de geçmişte eşi 
benzeri görülmemiş umut kırıcı tehditlerle 
karşı karşıyadır. Bu umutsuzluk, insanlığa 

uymayan yaşam tarzlarını ve ruhsal olarak yaban- 
cılaşmayı başlatmakta ve sürekliliğini sağlamakta- 
dır.

Maddenin tanrılaştırılmış olduğu bu zaman di
liminde, güç adına egemen mantık, doğal kaynak
ları yağmalıyor, insanlığı hiçleştiriyor ve kültür- 
medeniyet izlerini, tarihlerini yakmaktan çekin
miyor. Vahşet, barbarlık, insanlık dışı davranışlar 
“küresel-evrensel yaşam(Batı normları)” adına meş- 
rulaştırılmaya çalışılıyor. Bu amaç için kan akıt
mak, talan, yangınlar, anlam-değer kayıpları, iş
galler daima var olageliyor ve insanlığın gelecek 
umutları yok edilmeye, tek düze gelecekler oluştu
rulmaya çalışılıyor.

İnsanlık dışı yaşam tarzları insanı hiçleştiriyor; 
insan kalabalıklar içinde herkesin yaptığı, herke
sin düşündüğü, herkesin duyup, herkesin gördüğü 
biçimde hareket ederek varken yok oluyor. Düşün
ce olmadığından fiil, fiil olmadığından değişim, de
ğişim olmadığından kurtuluş imkanını bulamıyor 
hiçleşmiş insan. Kalabalıklar içinde bireyselleştiri
lerek belirleniyor, denetleniyor, yönlendiriliyor ve 
böylece hiçleşip kayboluyor.

İnsan, toplumun gösterdiği yönde herkesin bil
diğini bilmekle, herkesin konuştuğunu konuşmak
la, herkesin yaptığı yorumları yapmakla kendini 
değerli kıldığını, bu kısır döngüde yaşamının ken
disini mutlu ettiğini zannediyor. Böylece kendisi
ne tayin edilen hiçi kabulleniyor ve yaşıyor.

Allah’ı devre dışı bırakmaya çalışan, Allah’tan

bağımsız bir hayatın sınırları net olmadığından, 
küresel bir zulüm, küresel bir işgal, küresel bir ah
laksızlık, küresel bir vahşet dünyayı sarmalıyor. 
Kötülük yapmak doğal hale geliyor. Bu küresel de
vasa kalabalık içindeki “hiç” olmuş insan sınır ta
nımıyor.

“H iç” olmayı insan kendi tercihiyle yapmıyor. 
Çünkü, insan kendi hayatını kendisi yaşamıyor. 
Kendisine hiçlik biçiminde kesilmiş, şekillenmiş 
ve üzerine dikilmiş hayatı yaşıyor. Yaşamak ya da 
yaşamamak! İşte bütün mesele bu. Zıt iki uç kav
ram insan için neredeyse farkedilemeyecek biçim
de birbirine yaklaşmış durumda kalıyor.

Yaşamak, ama nasıl? Soğuk bir havada, ayakla
rı çıplak bir çocuğun mendil satması mı, israfın 
had safhaya ulaştığı kuş sütünün dahi eksik edil
mediği kodaman(Karun) düğünlerinde mi? İşsiz
likten çıldırmış bir kişinin intihar teşebbüsü mü, 
parasını nereye harcayacağını bilemeyen zenginle
rin kokain ya da sapkın eğlence partileri mi?

Toplum mühendislerinin bizim için kurduğu, 
kurguladığı, rollerini paylaştırıp “Kamera” diye 
başlattığı traji-komik bir hayat bu hiçlik. Bir kıs
mında oynadığımız, bir kısmında izlediğimiz, bir kıs
mında da umursamadığımız bir film!

Kurgulanmış, hayat şartları birileri tarafından 
yapılıp cicili bicili boyanıp bizlere altın tepsilerde 
sunulan bu filmin adı “H iç”, senaryosu “Hiç”, ka
zandırdığı “H iç”, sonu “H iç”.

Günümüzün bu barbar, vahşi, insanı hiçe sa
yan batı(l) anlayış(ı) seküler bir mantık ile, insanı 
ilahî olandan, ahlakî olandan, İnsanî olandan
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uzaklaştırıp yapılan her şeyi-kötülüğü “mubah” ha- 
le getirdi. Kimlikleri ve kişilikleri yok ederek, dün
yadaki oynanan tüm oyunlara karşı ilgisiz, kayıtsız 
ve anlayışsız bıraktı.

Bu kimlik kopuşu, evrensel normlarına, ilkele
rine ve yaşanmış mükemmel örneklerine rağmen 
Müslümanlarda da yaşandı ve üzerlerine ölü topra
ğı serpildi. Önce ümmet anlayışından ulus bilinci
ne dönülerek dinî, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik 
tüm bağlar kopartıldı. Daha sonra küreselleşme 
rüzgarlarıyla kendilerine ait olmayan din-tarih-kül- 
türlerle birleşme sürecine girildi.

Müslüman kimlikli aydınlar, ümmet birliğine 
ulaşma bilinci yerine kullandıkları dil itibariyle 
emperyal amaçlara-modemizme karşı sadece bir 
reddediş, bir itiraz dili olan ve çözüm önermekten 
ziyade kuru eleştiriyi ön plana alan birer post-mo- 
dernist oluverdiler. Dünyanın ve tüm halkların 
kurtuluşunu ifade edip Kur’an-Sünnet temelli bir 
çıkış yolu göstermek yerine, mevcut yanlışları tes
pit edip toplumu yanlışların bilgileriyle hantallaş
tırdılar.

Günümüz Müslümanlarının birçok problemi 
vardır. Bunun temel sebeplerinden birisi hayatın, 
kirli bir mantıkla, İslâmî olmayan düzen ve şartlar
la çevrili olmasıdır. Ancak acı olan Müslümanla
rın bu İslam dışı olan şartları benimsemiş olması
dır: “O sizi Müslümanlar olarak adlandırdı.”(22/78). 
“Her kim İslam’dan başka bir din arasa bu ondan ka
bul edilmeyecektir. ”(5/85).

İslam, “Allah’ın ruhundan üflediği...”(15/29) in
sana bir anlam yüklüyor, bir tanım getiriyor: “Sizi 
yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere 
Adem’e secde edin dedik.. .”(7/11), “Andolsun biz 
Ademoğullanna çok ikram ettik, onları l<arada ve de
nizde taşıdık. Onlan güzel nzıklarla besledik ve onları 
yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık”(17/70). 
Kur’an, yaratılış hatta yaratılış öncesinden ölüm 
ve sonrasına kadar tanımlı, anlamlı, hayatın için
de yaşayan insanlardan bahsediyor olmasına rağ
men yaşanan hayat ve bu hayattaki müslümanlar 
bu tanıma uymuyorlar. Bugün insan kavramı bile 
İslam’ın ele aldığı biçimde değildir.

Günümüzde Müslümanların önüne çalışma 
şartlarının iyileştirilmesiyle beraber kocaman ba
lona benzer bir “boş zaman” bıraktılar. Dinlenmek, 
tatil yapmak, aynı zamanda bulunduğu çevre için
den statü belirlemek için gerekli bir zaman dilimi. 
Bu zamanın anlamı, herkes gibi olabilmek, herkes 
gibi yaşayabilmek, herkesin yapabildiğini yapabi

lecek doğal, sıradan bir “hiç” filminin içinde oyna
yabilmek. Kur’an ise, hayatı tanımlayarak bir ölçü 
ve düzene koyduğundan bahsediyor: “Rabbinin is
mini teşbih et. O her şeyi yaratıp düzene koydu. Her 
şeyi bir ölçüye göre takdir etti. Doğru yolu göster- 
di."( 87/1-3).

Sade yaşayan, ahlak sahibi, örnek gösterilen, 
yürüyen Kur’an olmak yerine herkes gibi bir 
“hiç” olmayı tercih etti günümüz Müslümanı. Az
gın, hırs ve tutkularının peşinde koşan, hazcılığın 
doruklarında gününün gün eden, çılgınca eğlene- 
bilen Müslüman için sahtelik, sanallık ve kim ol
duğunu bilmezlik hayat anlayışı oldu. Müslüman, 
bu yaptıklarıyla Kur’an’î bir yaşamdan kopup A l
lah’ın seçkin kulluğundan toplumun seçkin eleman
lığına geçti.

Mütevazı bir Müslüman hayatıyla, hedefleri ve 
amaçlarıyla inandığı değerler uğruna çalışan bir 
Müslüman olmak yerine lüks yaşayan, tatmin ol
mayan duygu ve taleplerinin peşinde koşan ve bu 
haliyle anlamsız bir hayatın kucağına düşerek ne 
yaptığını bilemeyen kapitalist bir sürüngene dön
düler.

Eş-dost-hasta ziyaretleri, düğün, taziye birlikte
likleri, çay kahve muhabbetleri azaldı. Bunların 
yerini çok çalışıp çok kazanmak, işten eve döndü
ğünde ise günün doğal(!) yoğunluğuyla pijamaları
nı giyip televizyonun karşısına geçip dinlenmek 
aldı.

Bu toplum içinde varolmak yerine kaybolmayı 
tercih etmek. Anlatılanları özetliyor bu ifade. 
Kaybolmak; yani “Hiç” olmak. “Kınayanın kınama
sından korkarak”(5/54) yaşamak hayatı: Aşağılayı
cı, bayağı, çirkin.

Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlamak, “nasıl 
günümüzü cennete çevirebiliriz”e dönüştü. Müslü
man kişi, toplumda geçerli olabilmek, toplum gö
zünde bir öcü olmadığını gösterebilmek, varlığını 
“kınayanlara” ispatlayabilmek için “hayatım ve ölü
müm Allah içindir” düsturunu terk etti. Şahsiyet ve 
onur dokuyan Kur’an surelerinden uzaklaştı. İslam 
kimliğiyle biricik olmak yerine, ek kimlikler ara
yıp “H iç” olmayı tercih etti. Dünyayı, Allah’ın be
lirlediği hayat modelinden ve ahiret inancından 
yoksun hale getirdi.

Ne oldu bizlere?

Karşılaştığımız değişik evrelerde kendimizden, 
çevremizden, inancımızdan ciddi şeyler kaybettik.
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Gücün ve sürekliliğin devamını temsil eden bizler, 
zilletin ve yetersizliğin tanımı oluverdik. Her ni- 
mette veya sıkıntıda kendimizi biraz daha reddet
tik. Kimliğimiz ve kişiliğimiz varken kimlik buna- 
lımına düştük ve kendimizi bu kışkırtmalarda arar
ken kişiliğimizi erozyona uğrattık. Rahman’dan 
şeytana doğru kısa bir yol aldık. Oysa Rahman’a 
giden yolda ne uzun ne sarp yokuşlar aşmıştık. “Si
ze din olarak İslam’ı seçtim" düsturu kulaklarımız
dan, dillerimizden, gönüllerimizden, düşünceleri
mizden silindi. Onlar dediğimiz sapkınlara, inkar
cılara, özenmeye, uymaya, bizde sizdeniz, sizler gi
biyiz demeye çalıştık.

Küçüldük, parçalandık ve yol olmaya yüz tut
tuk. Kur’an’ın ışığının etrafa yaydığı aydınlıpa göz
lerimizi yumduk, karanlıklar diyarının krallarına 
ait olmaya çalıştık. Bir varlık olarak bu dünyada 
bulunmak yerine, yığınlar içinde yok olmaya 
“hiç”leşmeye çabaladık.

Ahiret hedefini ortadan kaldırıp belirsizliğe, 
monotonluğa ve atalete mahkum edildik/olduk. 
Dünyadaki tüm düzenin, ölçünün sahibini unut
tuk, pervasızlığı, aymazlığı, ölçüsüzlüğü önder 
edindik. Yaşamak yerine konuşmayı tercih ettik. 
Allah’a değil, paraya, makama, mevkiye teslim ol
duk. Allah’ı yavaş yavaş çıkardık hayatımızdan, 
statüler gelirken yanıbaşımıza. Örtünmeyi Allah 
için yapalım derken manken istilasına, defilelere 
boğulduk.

Tevbe etmeyi içselleştirmek yerine gafleti mih
mandar edindik. “Bilenle bilmeyen bir olur mu hiç” 
dedik ve örümceğin evi gibi güçsüz evlerimize sı
ğındık sorumluluklarımızdan kaçınmak için.

Batılılaşmayı reddetmeyelim derken İslamlaş
mayı unuttuk. Köklerimize sahip çıkmak yerine 
köksüzleştik. “Şah damarından daha yakın olan” 
Allah’la beraber olmak yerine ondan uzaklaştık ve 
öksüzleştik. Zillet içinde yaşamaktan hoşlandık ve 
zahiren özgür görünürken ruhen zindanlara gömül
dük. Çevremizi saran menfaatçilere, dalkavuklara, 
riyakarlara, nifakçılara değer verdik, İslam kardeş
liğini unuttuk.

Düşünmedik, akletmedik, sorgulamadık ve so
nunda bir kısım mutlu azınlık(!) daha fazla kazan
sın diye onların kirli emellerine alet olduk. Me
rakla öğrenmek ve bu öğrendiklerimizle yaşamak 
yerine inatla tembelleşmeyi seçtik. Ümidi kaybet
tik, sabretmeyi unuttuk ve kararlı duruş sergileye- 
medik. Böylece hezimetin ağır tokadını yedik. 
Kendimiz düşünüp karar vermek yerine toplumun

peşin hükümlerine yenik düştük.
Altın beşiklerde büyümeye, hiçbir nimetin 

hasretini çekmemeye öyle alıştık ki Allah’ın bize 
vermiş olduğu nimetleri takdir edemez, şükrede- 
mez, hale düştük. İnancımızın gerektirdiği yaşam 
biçimini ve inancımızı korumak yerine, maddi ka
zançlar uğruna sömürülmeyi kabullendik ve hatta 
inatla savunur hale geldik. Kur’an’ın düşmanlarıy
la dostluklar kurmaya gayret ederken birbirimizi 
düşmanlar edindik.

Görünümlerimizle alımlı, göz kamaştıran, kıya
fetlerimizle dikkat çekici olurken kişiliğimizle or
talıklara çıkamaz olduk.Başkalarını eleştirip yakıp 
yıktık, kendimizle yüzleşmekten korktuk. Aleni 
yapılan günahları alkışladık, alıştık, dinimizi sak
layıp üstünü örtmeye çalıştık. Eğitimsizlikten dem 
vurduk birçok okumuş cahil ürettik.

Aklımızla her şeyi çözebileceğimiz iddiasıyla 
ortaya çıktık, aklımızı devre dışı bırakarak vahiy
den uzaklaştık. Cennete ulaşmayı hedefledik, arzu 
ve tutkularımıza kul olup cenneti dünyada yaşa
mak istedik. Erkam’ın evini oluşturmaya başladık, 
çıkar çatışmalarımız hayatımızın merkezi oluverdi. 
Bilim dedik, fen dedik, teknoloji dedik Allah’tan 
gönderilen ilmi-vahyi hafif görüp geriye ittik. 
Dünyada fesad çıkaranlara karşı olmamız gerekti
ğini öğrendik, sonra haktan yüz çevirip fesad çıka
ran olduk. Vahye, inandığımızı söyledik ama ya
şamlarımızı vahye uydurmayı gerekli görmedik. 
Yaptığımız kötülükleri, günahları, meşrulaştırma
ya, bunun için dinden deliller aramaya başladık.

Hiçleşmekten Kurtulmak

Toplumlar m hayatında bazı kırılma noktaları var
dır. Bu kırılmalarda samimiyle sahtekar, fedakarla 
menfaatçi, yaşayanla konuşan birbirinden ayrışır. 
Bununla birlikte her stres anı aynı zamanda ümit 
arttırıcıdır. Çünkü ayrışmalar gerçek inanları ayı
rır ve yolu daha da aydınlık kılar. Belirsizlikleri, 
kimlik bunalımlarını, şekilsizlikleri, niteliksizlikle
ri ortaya çıkarır ayrışma.

Bugün bizler değişik zaman ve zeminlerde çe
şitli karışıklıklar ve stres halleri geçirdik. Aramız
dan ayrılanlar, ayrışanlar oldu. Bu ayrışma kaçınıl
mazdır ve özgünlük, özgürlük, ferah, mutluluk ge
tirir. “H iç”likten kurtulmak için bir kapı aralar, 
bir imkan tanır. Umutsuzlukları, korkuları, endişe
leri ortadan kaldırır. Bu ayrıştırma bir iman imti
hanıdır; ayrıştırırken imanla birleştirir, güçlendi
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rir. Ayrışma “nasıl yapılmak?” sorusu yerine “niçin 
yapılmalı?" sorusuyla ortaya çıkar. Bu yüzden takli
di değil tahkikidir. İşte bu takvadır, düşünüp akle- 
derek imanın hayata yansıyan boyutu.

Ölmeden önce ölümü anmak, ölümü hisset
mek, dünyayı ahiretin tarlası görmek, heva ve he
veslere kapılmamak, kısacası, İslam’ı din edinmek 
Müsliimanın sorumluluğudur. Parasal kazanımlar- 
da kapitalist zihniyetle, insan ilişkilerinde gele
neksel yapıyı yıkan çağdaş(S), hedonist bir tavırla, 
ahiretinde var olabileceği endişesiyle ahlakî ve 
ibadî hayatta müslümanca yaşam olmaz, olamaz. 
Bu hayat yaşanmaz, yaşanamaz. Bu tarz yaşam bi
çiminden ancak Batı(İı)nm insan tipi “H iç” olmuş 
birey olunur.

Batı’nın medeniyet ve kültürü dünyayı ve mad
deyi tanıtıcı ve insanın, “kendisini unuttur ucu'dur. 
İnsan dünyayı, maddeyi, parayı, makamı öğrenir
ken kendi benliğinden, kendi gerçeğinden, dünya
da yaşamanın sebebinden uzaklaşmaktadır. Bu, in
san için bir erozyonu, bir çöküşü ifade eder. Kendi 
özünü tanımayan ve bu özden uzak olan insan için 
hayat sahte bir parlaklıktan ibarettir, koftur ve an
lamsızdır. Böyle bir insan “hiç”tir, ama bunu gör
memek için keşifler, icatlar, ıslah edici ve özgürleş- 
tirici(!) savaşlarla kendi öz benliğinden uzaklaşır, 
ruhunu kaybeder ve dünyayı farketmek yerine dün
yayı fethetmeye kalkar: “Eğer göklerde ve yerde Al
lah’ tan başka ilahlar olsaydı mutlaka göklerin de yerin 
de düzeni bozulurdu.”(21/22). Kendi öz varlığı, öz 
benliği üzerinde iktidar kuramayan “hiç” olmuş in
san, dünya üzerinde hakim olup iktidar kurma pe
şine düşer.

İslam ise, tüm bu düşünce, davranış ve hare
ketlerden uzak, kendinin farkında olan, bu dünya
da olmasının bir anlamı ve bedeli olduğu bilinciy
le yaşayan, üzerinde düşünülmesi, etüt edilmesi ge
reken bir dünyanın farkında olan, kendisini vahiy
le tanımlayarak varolacağına inanan bir hayat in
şâ eden insanı tanımlar ve bu insanı oluşturur. Kı
sacası İslam, kişinin kendi rızası ve hür iradesi ile 
tek Allah’ a boyun eğmesi, teslim olması ister. A l
lah’a teslim olan insan hayatında “hiç” olmaya as
la izin vermez.

İslam, ancak kendi kaynağı olan Kur’an ve Re
sulün yaşamıyla gerçek kimliğini kazanır. Bu dinin 
özünü yakalayabilmek için Kur’an’da belirtilen 
tüm hususları göz önünde tutup bütün peşin hü
kümlerden uzak durmak gerekmektedir. Amacı, 
anlamı, hedefi olmayan “H iç” pozisyonundan kur

tulmak için İslam’a aykırı davranan ve yaşayan 
tüm Müslümanlar tekrar İslam’a dönmeli ve İs
lam’ı bir hayat biçimi olarak almalıdır.

Tüm hayatı kuşatacak bir Kur’an perspektifin
den bakarak, bu yol üzere yaratıcımızla ilişkileri
mizi tekrar düzenlemeli, ümmetin diğer parçalarıy
la dini-tarihi-kültürel-sosyal-ekonomik bağları ku
rup, Kur’anî bir bilinçle hayata sarılmalıyız. 
Kur’an; varoluştur, düzendir, disiplindir, iradedir, 
gayrettir, sürekliliktir. Bireyden topluma tüm iliş
ki biçimlerini düzenler. Belirleyicidir.

Allah’ ın birliğini doğrulayıp benimsemek bir 
durum tespiti değil bir eylemdir. Tevhid basit bir 
olgu yani bir tek Allah’ m varlığına hükmetme de
ğildir, bir taahhüttür. Bu taahhüt “hiç” olmanın 
yegane çözümleyicisidir. Bu anlamda, önemli olan 
Allah’ m birliğine inanmak değil, günümüzün dü
zensiz, vahşi, barbar dünyasında Allah yolunda 
mücadele ederek o imanını ispatlamaktır. Hem de 
her düzeyde, her zamanda. Yani iktisattan ahlaka 
ve siyasete, bilimden sanata kadar her alanda. Bu 
ispat insanı “hiç” olmaktan kurtaracak tek durum
dur.

O halde toplumsal kimlikler aramak yerine 
Kur’an’î bir kimlikle yaşamak, Kur’an’î  hassasiyet
lerle sınırlar ve sistemler tanımadan gelişip diril
mek temel şiarımız olmalıdır. Bu durum bizleri 
“Hiç” olmaktan kurtarıp saygın, nitelikli, şahsiyet
li, duyarlı, egemen bir hayata kavuşturur.  ̂■
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“MUSLUMANCA DURUŞUMUZU 
SÜRDÜRMELİYİZ”

ŞEMSEDDİN ÖZDEMİR
Konuşan: Serdar TABAN.OĞLLJ

Serdar
Türkiye özelindeki Müslü- 
manlardaki değişime baktı- 
ğımız zaman tarihsel süreç 
içerisinde -en iyimser ifa
deyle- bir söylem değişmesi 
yaşandığını gözlemliyoruz.
Söylemlerdeki İslam azaldı.
Ortama uygun olarak, İs
lam seküler bir forma sokul
maya çalışılıyor. Profan bir 
dini anlayış revaç bulmaya 
başladı. İslâmî çabalar, sa
mimi duygularla ortaya ko
nulan İslâmî aktiviteler 
ağırlığını ve yoğunluğunu, 
dolayısıyla da yolunu kaybetti. Devlet, sistem ve 
medeniyet tezlerinden, İslam’ın iktidar talebinin 
zaten olmadığı söylemlerine gelindi. Sosyal hayata 
müdahale eden bir din yerine kalplerde sükun bu
lan bir din ortaya çıktı. Yani neticede bazı Müslü
manların kimlik ve kişiliklerinden endişe ettikleri, 
kendilerini sakladıkları bir evreye girdik. Bir eroz
yon veya perspektif krizi söylemlere dolayısıyla da 
amellere bir şekilde yansıdı. Mustazafiar, müstekbir- 
ler, tağutlar, müminler, münafıklar... hem söylemler
den çıktı, hem de zihinlerden. Yani tabiri caizse bir 
kısım Müslüman yolda kaldı.

Öncelikle şunu sorayım: Bu tespitler doğru mu 
ve siz Müslüman insanlardaki bu kırılma hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Şemseddin Özdemir: Sizin bu ifade ettiğiniz 
mevzular son yıllarda müslümanlarm gündeminde

ciddi yer tutan ve problem
ler doğuran veya tartışılan 
konulardır. Gerçekten 1997 
öncesinde Türkiye’nin gele
ceğinde İslam’ın rolu hak
kında çok farklı bir tutum 
takınan iddiaları çok açık 
ve net ortaya koyan, bilinç
li ve şuurlu Müslümanlar 
diyebileceğimiz, kimilerinin 
tabiriyle ‘İslamcılar’ diyebi
leceğimiz ama neticede di
nini ciddiye alan insanlar 
son zamanlarda anlamakta 
zorlandığımız bir tarzda bazı 
değerlerinden, iddiaların
dan ciddi bir biçimde vaz

geçmeye başladılar. Eskiden eğip bükmeden men
subu oldukları dinle iftihar ederken, veya Allah yo
lunda mücadele etmek, cihad etmek çok önemli bir 
hedef olarak ortaya konulurken, benzer dini kav
ramları çok daha şuurlu bir şekilde sahiplenirken, 
ne olduysa son yıllarda İslami değer ve anlayışlar 
yerini başka bir anlayışlara terk etti. Örneğin 28 
Şubat ve Türkiye’de yürütülen yoğun psikolojik sa
vaşın neticesi olarak bazı insanlar savundukları ve 
sahiplendikleri değerlerden şüphe etmeye başladı
lar. Yani samimi duygular kaybolmaya başladı. 
Bunda tabi ki 28 Şubat ve 11 Eylül süreçlerinin bü
yük bir payı var. Şundan dolayı: Müslümanlar ol
dukça yoğun bir dozajda ve üst düzeyde yürütülen 
bir psikolojik savaşla karşı karşıya kaldı. Bu savaşın 
etkisiyle üslûbunda İslam’ın belli değerlerini öne 
çıkaranlara, savunanlara, örneğin ümmeti savunan
lara, İslam’ın bir hayat nizamı olduğunu savunanla
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ra şiddetli bir saldırı yapıldı. Üst düzeyde propagan
da yürütüldü. Müslüman dindar insanların belli ka- 
zanımları ellerinden alındı. Okullarda ve kamu ha
yatında Islami görünürlük tasfiyeye girişildi. Bu 
operasyonlar Müslüman insanlarda bazı dönüşüm
leri meydana getirdi. Örnekler vermek gerekirse: 
Bazı Müslüman mütedeyyin insanlar sakallarını ke
sebildiler. (Sakal farzdır, sünnettir tartışması yap
mak istemiyorum ama bazı insanların değer biçtik
leri ve önem atfettikleri, Islami bir görünüm olarak 
lanse ettikleri sakalı kesmelerindeki çelişkinin altı
nı çizmek istiyorum.) Örneğin bazı insanlar kıya
fetlerini değiştirebildiler. Çünkü davranışlarını ve 
merkezlerini değiştirdiler. Bütün bunlarda bu kara 
propagandaların ve sert dayatmaların etkisinin ol
duğuna inanıyorum. Ama asıl olarak bence Müslü- 
manlarda eksik olan bir başka şey var..

Tabanoğlu: Yani bu kaçınılmaz bir sonuçtu di
yemeyiz. Bu durum sizin ifade etmeye çalıştığınız gi
bi Müslümanların kalitesiyle doğru orantılı herhal
de. Peki, o zaman şöyle sorayım: Müslümanlar gö
revlerini yapmadılar mı? Yapmadılarsa onları bek
leyen görev neydi? Baskıları püskürtebilme imkanı
na potansiyel olarak sahipler miydi?

Özdemir: Tabi ki, ifade ettiğiniz gibi bu olması 
gereken bir durum değil, aksine olmaması gereken 
bir durum. Olmasının anlaşılabilir bir tarafı var 
ama anlamı yok. Benim ‘anlamakta zorlanıyorum’ 
dediğim husus da bu. Ne oldu ki insanlar birdenbi
re çok heyecanla savunageldikleri değerlerden şüp
he etmeye başladılar; ne yapıldı, ne kaybedildi, ne 
vardı da ne oldu?...

Öncelikle şunu tespit etmeliyiz: Bu olmaması 
gereken değişimin önemli bir sebebi, 28 Şubat ön
cesindeki İslami kalitenin düşük olmasıdır. Yani 
sloganlarla bezenmiş ve şişirilmiş problemli Islami 
bir güç ortaya çıkmıştı. Fazla sayıda, büyük laflar 
söyleyen birçok insan unsuru vardı. Ama bu tür ka
labalık ama niteliksiz insanlar en küçük bir müda
hale karşısında deyim yerindeyse ne yapacaklarını 
şaşırdılar, yalpaladılar. Bu asla olması gereken bir 
sonuç değildi. Kaldı ki, ortada bunu gerekli kılacak 
biçimde anormal bir baskı süreci de yoktu. Bu psi
kolojik bir savaştı ve fikri mücadeleler tarihi açısın
dan bakıldığında, Müslümanların önüne doğal ola
rak bazı engeller çıkartılmıştı. Bu tür engeller tari
hin her döneminde olmuştur, olabilir ve olacaktır. 
Dahası, Türkiye’de bu tür gelişmeler daha önce de

yaşandı; hem de üst düzeyde yaşadı. İnsanlar o zor 
şartlar içerisinde, inançlarını öğrenmek için daha 
çok gayret sarf etmeye çalıştılar. Birçok maddi ve 
siyasi imkana ulaşıldıktan sonra bu tür geri adım at
malarda yetişme tarzlarındaki sakatlıkların bunda 
büyük payı var kanısındayım. Demek ki İslam ide
ali uğruna insanlara bir şey anlatmak için yola çı
kan insanlar anlaşılan basit baskılar karşısında mo
ral bozukluğuyla umutsuzluğa düştüler. Yani Al
lah’a verdikleri ahdi unuttular. Çünkü her mümin 
Allah’a bir söz vermiştir. Bu ahit Allah’ın ilkeleri
ne mutlaka bağlı kalacakları ve onun ilkelerini ha
yata tatbik etme konusunda kararlılık gösterecekle
ri anlamına geliyordu.

Bu anlamda Allah, Kur’ân-1 Kerim’deki ifade
siyle hem peygamberlerden hem de ümmetlerden 
söz almıştı. Ümmetler, verdikleri sözü terk ettikleri 
zaman ise sayısız belalara uğratılmışlardı. Dolayısıy
la müminlerin Allah’a verdikleri sözde durmaları 
gerekir. O bakımdan düne kadar İslam ümmetini, 
Müslümanların vahdetini veya dünyadaki Müslü- 
man direnişini ve başkaldırışını savunanlar, keli- 
me-i tevhidi yani “Allah’tan başka ilah yoktur” 
inancını başkasına yaymaya çalışan insanlar birden 
bire ne olduysa kendilerini farklı tanımlamaya baş
ladılar ve daha sonra da kimlikleri değişti. D em ok
rat, sivil toplumcu, liberal hale geldiler. Bu aynı 
zamanda; müminlerin, üzerlerine farz olan Kur’ân-ı 
Kerim’e sımsıkı yapışılması gerçeğinden uzak kal
manın da bir sonucudur. Kur’ân’da bir ayette Allah 
şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah’ın zikrinden (va
hiyden) yüz çevirir de onu unutursa o kişi bunalıma / 
sıkıntıya düşer.” Dolayısıyla bugün bu tür karamsar
lıkların ve moral bozukluklarının asli sebebi 
Kur’ân’a inanan insanların aslında vahiyle olan 
ilişkisini azaltması, hatta koparmasıdır. Rejim de bu 
zaafı kullanarak Türkiye’de İslam ’ı azaltm a ope
rasyonunda bir adım atabilmiştir. Eğer inananlar, 
Kitab’a en iyi şekilde yapışmış olsalardı, bu operas
yonun bu kadar büyük etkilerinin olması söz konu
su olmazdı.

Tabanoğlu: Şöyle özetleyebilir miyiz: Dediğiniz 
gibi büyük kitlelerin bir baskı görünce geri çekilme
leri ve neticede kimliklerinden endişe eder hale 
gelmeleri, zamanla da kendilerine bakış, dünyaya 
bakış biçimlerini, hayat algılarını değiştirmelerinin 
nedeni neticede bir bilinç ve eğitim eksikliğinden 
kaynaklanıyor...
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Özdemir: Şimdi bakın, Allah’ın bize emanet 
olarak bıraktığı Kur’ân’ı anlamak, anlatmak ve ya- 
şamak sorumluluğu şüphesiz bize başka türlü sorum- 
luluklar yüklüyor, farklı davranmayı öngörüyor. Fır
tınada sığıntı liman arayanların durumu gibi kendi 
imkan ve potansiyellerimizi değerlendirmeden, id
diamızı ciddiye almadan kurtuluşu başka zeminler
de aramamız ve dolayısıyla yavaş yavaş kurtuluş, 
kimlik ve hayat algımızı değiştirmemiz büyük bir 
hata. Böyle davranmaya düşmüşsek, böyle davrana
cak bir tutum. ve tavır içindeysek böyle bir duruş 
sergilemek iddia sahibi olanların yani insanlara bir 
şeyler söyleyenlerin büyük sorumluluğu vardır. Bu 
durum -Kur’ân-ı Kerim’in tabiriyle- insanların vah
yi terkedilmiş bırakmasının, ondan uzaklaşmanın 
mukadder ve mutlak sonucudur, insanlar her za
man baskılarla karşılaşabilir. Vahiy ise bize umudu, 
yılmadan mücadeleyi, belki herzaman zafer kazan
mayı değil ama sürekli seferde olmayı telkin etmek
tedir. Kimliğimizi her şart ve ahvalde korumayı bi
ze öğretir. İmarı bu anlamıyla aslında imkan  de
mektir. Her zemin ve şartta bir çıkışın olduğuna da
ir bir imkan. Bir diğer boyutuyla Allah’a güven
mektir iman. Allah’a güvenirseniz kimliğinize, du
ruşunuza ve neticede amellerinize güvenirsiniz.

Kur’ân-ı Kerim’de de geçen Hendek savaşı ko
numuz açısından çok önemlidir. Hendek savaşında 
Müslümanlar aslında o günün şartları içinde çok 
muazzam bir kuşatma altındaydı. 15 bine yakın bir 
müşrik ordusuyla Medine kuşatılmıştı. Medine dü
şerse Müslümanların belki de bütün gücü kaybola
caktı. Hz. Peygamber’i(s) öldürmek isteyeceklerdi 
sözgelimi. Ölüm-kalım mücadelesiydi bir anlamda. 
Öyle bir moral bozukluğu ve can sıkıntısı başgöster- 
mişti ki, somut tehlike ve zorluk karşısında kimi in
sanlar dininden şüpheye düşmeye başladılar. Bu 
olayla ilgili olarak Kur’ân “Kalbinde hastalık olan» 
lar”dan bahsediyor. Onlar “A llah ve Resulü bizi 
aldattı” dediler hemen. Fakat yine Ahzab sûresin
de duruşunu değiştirmeyip pekiştiren müminlerden 
de bahsedilir. Gerçek müminler düşman askerlerini 
heybetli bir şekilde gördükleri zaman onların Al
lah’a ve Resûlüne olan bağlılıklarının pekişip, art
tığından bahsedilmektedir.

Bu örneği günümüze şöyle uyarlayabiliriz: Şey
tanın izinde giden insanlar varsa, uluslararası düze
nin yardakçıları varsa ve onlar haksızlığın temsilci
leri iseler, mutlaka haklı ve doğru olan insanlara 
karşı baskı yapacaklardır. Müminin görevi de şeyta
nın oyununa gelmemektir. Allah, muhlis kulları
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üzerinde şeytanın asla etkisi olamayacağını belirti- 
yor. Bugün bir psikolojik savaşın vuku buluyor olu
şu, toplumdaki yozlaşma kültürünün yaygınlaştırıl
ması, dünyevi eğilimlerinin artması, çıplaklığın bir 
silah olarak kullanılması ve menfaatlerin öne çıka
rılması şeklinde ortaya çıkan bir hayat tarzının şu
urlu mümin insanlar üzerinde moral bozucu, bıktı
rıcı, teslimiyetçi, umut kırıcı bir sonuç meydana ge
tirmesini anlamak ve kabul etmek mümkün değil. 
Baskılar geçmişte olmuştur, şu an oluyor ve yarın da 
olacaktır. O bakımdan hangi şartlarda olursa olsun 
adam gibi bir duruşun sergilenmesi lazım. Em ro- 
lunduğumuz gibi dosdoğru olmamız gerekir yani. 
Hiçbir bahane bizim bu topraklarda bir mümine ya
raşan asaletli duruşumuzu tesis etmemize engel ola
maz. Ancak insanların gücü yetmezse, takati aşan 
fiziksel baskılarla karşı karşıya kalırlarsa o başkadır. 
Ama psikolojik baskılar karşısında insanlar reddet
tikleri bir hayat tarzına eğilim göstermemeli. Dik
kat edilirse bu eğilimin bir adım sonrası hassasiyet 
yitimine, sonra o hayatı kabul etmeye ve en sonun
da da saf değiştirmeye gidiyor. Bize emredilen, bu 
tür psikolojik baskılar karşısında ayakta kalmak, 
M üslüm anca  bir duruş sergilemek. Yani ne pahası
na olursa olsun Müslüman kimliğimizle ve misyo
numuzla yaşamak.

Tabanoğlu: Buradan hareketle, isterseniz Müs- 
lümanlardaki kimlik kırılmasındaki özellikle ikti
darların ve diğer kurumların etkisine de gelelim...

Özdemir: Hem siyasal partilerin hem de bazı si
yasal kurumların son yıllarda Islami camialardaki 
dejenerasyonda gerçekten büyük sorumluluklarının 
olduğunu söylemeliyim. Yine bu çerçevede, Müslü
manların emeğiyle kurulmuş bazı televizyon kanal
larının girdikleri çizgi değişikliğini, nerden nereye 
geldiklerini görmek gerekiyor. Evet, dindar insanla
rın paralarıyla Allah rızası için kurulduğunu söyle
yen tv kanalları diğer tv kanallarına taş çıkartacak 
rezalette yayınlar yaparak büyük bir yozlaşmanın ve 
erozyonun önderliğini yaptılar. Bizim bunları tartış
mamız lazım. Çünkü bu tür yapılanmalar sorumlu
luklarıyla büyük bir vebal altındadır. Onların mev
cut yozlaşmayı meşru gösterir tarzda yayın yapmala
rı, bizim kurumumuz duygusuyla onlara sahip çıkan 
geniş halk kitlelerinde bu hayat tarzını benimseme, 
taklit etme duygusunu geliştirdi. Bu tür yayınları as
la mazur göremezsiniz. Efendim, yaşamak için bunu

yapmaya mecburuz; yani ahlaksızlık, iğrençlik ve 
çirkinlik yapmaya mecburuz!.. Eğer siz de aynı ha
yatı özendiriyorsanız, o müesseseyi yaşatmanın, 
ayakta tutmanın ne gereği var? Hiçbir Islami dergi, 
mecmua, tv haram olan işleri meşru göremez, gös
teremez.

Şimdi bu bağlamda partileri de tartışmak gere
kir. Bugünkü şartlarda siyasal bir parti konumu açı
sından dini bir parti olamaz; çünkü kanunen yasak
tır. Öyleyse, parti bir siyasi kuruluşsa, din fetvacısı 
değilse, bu durumda onların taraftarlarının, parti
nin yaptığı her şeyi İslam adına savunması gerek
mez. Yani onlar fetva makamı değiller. Bakarsınız, 
pozisyonları gereği bazen İslam hakkında nutuk 
atarlar, bazen da konjonktürel olarak sistemi mem
nun edecek beyanatlar verirler. Bunlara inanıp 
inanmadıkları da ayrı bir konu. Ama bakıyorsunuz, 
tabandaki insanlar bu tür söylemlerden ciddi bi
çimde etkilenebiliyor ve neticede sapabiliyorlar. 
Dünün dindarları bazı siyasetçilerle Laik anlayıştan 
hareketle ‘ben artık harama karşı buğz etmiyorum’ 
deme noktasına gelebiliyorlar. O açıdan, siyasetin 
ve kimi kurum ve kuruluşların dünyevileşme, de
ğerlerin yozlaşması, hakla batılın iç içe karışması, 
yanlışın doğru, doğrunun yanlış olarak gösterilmesi 
gibi problemlerin ortaya çıkmasında, son aşamada 
da Müslüman insan unsurundaki kimlik bunalımın
da etkisi vardır. En az 28 Şubatçılar kadar etkileri 
vardır. Kabul edelim ki bugün Müslümanlarda bir 
çözülme, bir laçkalaşma eğilimi sözkonusu ise bu
nun suçunu dışarıda değil, Müslümanların kendi
sinde aramalıyız. Bu konuda Hz Adem’in tavrı ve 
tutumu içerisinde hareket etmeliyiz. Hz. Adem 
cennetten çıkartıldığı zaman başkasını suçlamadı; 
“Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik, bizi affet” dedi. 
Dikkat edin şeytan, hatasında ısrar ettiği için şey
tandır. Hata yapmak insanlara mahsustur ama ha
tada ısrar etmek şeytana mahsustur. Dolayısıyla bi
zim hatalarımızdan dolayı ve yanlışlarımızın sonucu 
olarak, Allah’ın kitabından uzak kalmamızın bir 
neticesi olarak yapılan operasyonlar üzerimizde et
kili oluyor. Mesela Irak’ta bütün Müslümanlar bir
lik ve beraberlik içerisinde olmuş olsalardı, ırki ve 
mezhebi kaygılarla parçalanmış ve kendilerini böy
le tanımlamakla izzet ve şeref duymamış olsalardı 
bugün Amerika orada olamazdı. Aynı olayı Afga
nistan’a uygularsak, Afgan toplumu Müslümanlık 
kimliği dışında kabilevi duygularla birbirine girip 
kendilerini tüketmemiş olsaydı, burayı ABD işgal
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etmiş olamazdı; Allah da buna fırsat vermezdi. Ha- 
sili, hak ettiğimiz zaman bela gelir. Bazen ABD be- 
lası, bazen İsrail belası gelir ama bela gelir. Bazen de 
kendi kendimize çözülme gelir. O bakımdan mü- 
minlerin yaptıkları hatadan tövbe etmeleri gerekir. 
Kısaca; hakla batıl arasındaki mücadele sürekli de- 
vam edecek ve bize yapılan saldırılar da durmaya- 
cak. Bize düşen de bunlara karşı direnmemiz ve her 
hâlükârda kimliğimizi korumamızdır.

Tabanoğlu: Peki bu ortamda direncini kaybe
den ve kimlik krizine giren insanlara yönelik olarak 
söylenmesi gerekenler ve kimliklerini ve aidiyetle
rini her ortamda ve sürekli yaşatmaları konusunda 
Müslümanlara düşen bireysel ve toplumsal anlam
daki sorumluluklar nelerdir?.

Özdemir: Aslında Türkiye’de, 28 Şubat türü 
operasyonlar daha önceleri de yapıldı. 1970’lerde 
Marksist hareketler hedef alındı. Fiziki baskılara 
ilaveten psikolojik baskılar, propagandalar da ya
pıldı. Zaten o günün hakim konsepti onu gerektiri
yordu. NATO konseptine göre tehlike Komü- 
nizm’di ve onları mahkum etmek için her şey yapı
lıyordu. 1991’de bu konsept değişti; komünizmin 
yerine ‘radikal İslam’, ‘fundamentalist İslam’ adı al
tında bizatihi İslam’ın kendisini tehlike olarak yer
leştirildi. Dolayısıyla, şimdi Müslümanlar olarak bu 
propagandaları, bu iftiraları, hakaret ve alayları 
beklememiz gerekiyor. Aslında 28 Şubat’m 
1991 ’deki bu değişikliğin bir devamı olduğunu; 11 
Eylül’ün de “küresel ölçekte” bir 28 Şubat olduğu
nu daha doğrusu 91 konseptinin teyit edilmesi ba
kımından daha üst bir biçimde kullanıldığını akli
mızdan çıkarmamamız gerekmektedir. 11 Eylül’den 
sonra dünya çapında İslam’a ve Müslümanlara ha
karet ve saldırı bu yüzden arttı.

Unutulmamalıdır ki, Müslümanlara yönelik bü
yük kuşatmalar zaman zaman önceki ümmetlerin 
başına da gelmiştir; Hz.Muhammed ve ashabının 
ve ümmetinin de zaman zaman başına gelmişti. İs
lam dünyası tümüyle Haçlı ve Moğol kuşatmaları
na uğramıştır. Ama İslam ve Müslümanlar bütün 
bu küresel saldırıları bir biçimde püskürtmüştür.

Öncekilerin başına gelenler bizim de başımıza 
gelebilir; bu durum bizim inancımıza olan bağlılığı
mızı arttırmalı; değerlerimize olan güvenimizi pe
kiştirmelidir. Bakın, 11 Eylül saldırganlığı Amerika 
ve Avrupa’da bir çok insanın Kuran okuyarak Müs

lüman olmasına vesile oldu. Yani şerden hayır çık
tı. Allah bunu teyit ediyor. “Sizin için şer gözüken 
şeylerde hayır vardır, siz bilmezsiniz” diyor. Gerçek
ten de baskılar karşısında direnmek ve kimliğimizi 
korumak aslında sınavımızın bir parçası. İmtihan 
ediliyoruz ve baskılardan yılmadan, korkmadan yo
lumuza devam edeceğiz.

İlginç bir örnek vereyim: İsrail 1982’de Lüb
nan’ı işgal ettiği zaman Lübnan uluslararası fuhuş 
ve eroin ticaretinin merkeziydi. Ama İsrail’in o şer 
olan katliamı Lübnan’ı Müslümanlıkla tanıştırdı. 
Ve o orada gelişen İslami bilinçlenme sayesinde 
Müslümanlar İsrail’i defetti. Demek ki “tuzak sahi
bine dolanır”; zira şeytanın tuzağı da basittir, zayıf
tır. ı

Özetle biz, emrolunduğumuz gibi dosdoğru olur, 
vahye sımsıkı sarılır, Kur’ân’la irtibatımızı canlı tu
tarak onu gereği gibi okur, öğrenir, yaşar ve insan
lara tebliğ etmeye devam edersek; hem bütün bas
kıları çok rahat göğüsleyebilir hem de misyonumu
zun hakkını veririz.

Diğer taraftan; vahiyle bu anlamda irtibatını 
devam ettireh mümin insanlar. Ayrıca şunu da bi
leceklerdir. Müminler arasındaki dayanışmayı, 
dostluğu, arkadaşlığı, yakınlığı olabildiğince arttıra
bilirsek, İslariıi kavram ve değerlerden rahatsızlık 
duymadan toplum nezdinde şahitliğimizi yapmayı 
sürdürebilirsek her türlü yozlaşma, bunalma ve ka
os ortadan kalkacaktır. Şuurlu ve samimi bir tutum
la kararlılığımızı ortaya koyarak, kınayanların kına
masına aldırış etmeden estetik bir tarzda inancımı
zı yaşamayı ve öğretmeyi ilke haline getirirsek, Tür
kiye ve dünya sorunları hakkında düşünüp muhte
mel gelecek tuzakları önceden görebilirsek panikle
memizin, moral bozukluğuna düşmemizin bir anla
mı yoktur. Ayrıca, eleştirdiğimiz tutum ve davra
nışlara giren arkadaşlarımızı da suçlamak yerine en 
güzel üslupla, hakaret etmeden uyarmaya gayret sarf 
etmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar hata yapabilir, 
Müslümanlar da korkabilir, çekinebilir, fark et
meden yanlış bir noktaya gelebilir. Hassasiyetini 
kaybetmeyenlerin görevi onlarla yakınlık kurmak, 
onları suçlamamak, onlara nasihat etmektir. Rah
metli Seyyid Kutub’un dediği gibi, bizim için tek al
ternatif gerçekten insanlara şahid ve şehid olan ör
nek bir K ur’ân  neslinin; yani Kur’ân’dan hakkıyla 
beslenen bir neslin yetiştirilip çoğaltılması rçe 
yaşatılmasıdır. Bizim sorumluluğumuz budur. i.
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AHMET CEMİL ERTUNÇ

I
slâm davetinin hedefi, eğer sadece inanç siste
mi olsaydı; Mekke eşrafı ile Resûlüllah arasın
daki ayrılık sadece inanç konusunda açığa çık

saydı, Mekke eşrafının İslâm davetine tepkilerinin 
risâlet sürecinde gerçekleştiği gibi sert olmayacağı 
açıktı. Hatta İslâm’a yönelik herhangi bir tepki da
hi gerçekleşmeyebilirdi. Çünkü, Mekke, farklı 
inançtan bireylerin, ailelerin ve kabilelerin, arala
rında herhangi bir çekişme olmadan hayatlarını ra
hatlıkla sürdürdükleri bir yerdi. Mekke, her haliyle 
çok dinli bir toplumsal yapıyı temsil ediyordu. 
Mekke toplumunun baskın inancı putperestlik ol
makla birlikte, herkesin paylaştığı ortak bir inanç 
sistemi inşa edilememişti. Kabilelerin, ailelerin ve 
hatta bazı bireylerin “tanrı” kabul edip ibadet ettik
leri putlar birbirinden çok farklı idi. Bir kabile, ai
le veya birey diğerlerinin tanrısına inanmak zorun
da değildi. Birbirlerinin “tanrılarına" inanmak zo
runda olmadıkları gibi, saygı duymak zorunda da 
değillerdi. Bu nedenledir ki, birbirlerinin tanrısı ile 
alay eden, birbirlerinin tanrısını aşağılayan sözler 
sarf edenlere veya davranışlar sergileyenlere sıklık
la rastlanabiliyordu. Üstelik putlara tapmayan, so
yut bir tanrı inancına sahip olanlar da Mekke top
lumunun yabancısı olmadığı kimselerdi. Bunların, 
Addas gibi Mekke’de yaşayan Hıristiyan birkaç ki
şinin yanı sıra, ticari amaçlarla Mekke’ye gelip-gi- 
den ve kısa süreli de olsa Mekke’de ikamet eden 
Yahudilerdi. Daha da önemlisi, Hıristiyanların tes
lisle karışmış tek tanrı inancını ve Yahudilerin 
tanrısının ırkçı karakterini reddeden ve tek tanrıya 
inanan 8-10 kişilik bir grup da Mekke’de yaşıyor
du. Putperest karşıtı olduklarını her fırsatta açıkça 
ifade eden bu kimselerden Zeyd bin Amr, Kus bin

Saide ve Varaka bin Nevfel’i bütün Mekkeliler ta
nıyordu. • '

İslâm daveti farklı bir inanç sistemi olduğu için, 
Mekke eşrafının tepkilerine neden olmadı. Onlar, 
her ne kadar bireysel veya ailevî bazı özel nedenler 
de söz konusu olsa bile, İslâm davetinin sadece bir 
inanç sistemi sınırları içerinde kalmayan, hayata 
yönelip, bireysel ve toplumsal hayata şekil verme 
amacı taşımasına karşı çıktılar. Onlara göre, İslâm 

x bir inanç sistemi olarak Mekke’de var olabilirdi; 
ama mevcut yapıya müdahale edip sistemi değiştir
meye kalkışmamalıydı. Mekke eşrafı, İslâm’ın tüm 
dünyaya şekil verme amacı taşımasını ilk zamanlar 
“uçuk" bir düşünce olarak değerlendirip, İslâm’la 
ve Resûlüllah’la alay ederler. Fakat zamanla görür
ler ki, İslâm davetine mensup olanlar gittikçe ço
ğalmaktadır. Mekke’de, sistemi tehdit eden bir kit
le teşkil etmektedir. O zaman anlarlar ki, mevcut 
sistemin devamı açısından İslâm davetinin durdu
rulması gerekmektedir. İslâm davetinin başarılı ol
ması, mevcut toplumsal, ekonomik, siyasal, kültü
rel sistemin tepeden tırnağa değişmesi demektir. 
Bu ise, Mekke eşrafının geleneksel bir nitelik ka
zanmış olan haksız menfaatlerinin, toplumsal statü 
ve prestijlerinin yok olmasından başka bir anlama 
gelmemektedir.

Açıkçası, İslâm, Mekke eşrafının, istediklerini 
istedikleri gibi yapma hak ve iradelerini iptal edi
yor; bireysel ve toplumsal işleri, adalet temelinde 
yer alan ve değişmeyen bazı ilahî kurallara bağlı
yordu. Dolayısıyla, her ne pahasına olursa olsun İs
lâm davetini durdurmalıydılar. Bu amaçla, yıllarca 
gece-gündüz daveti durdurabilmenin bin bir türlü 
yollarını aradılar; dertlerine derman olacağına
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inandıkları tedbirleri aldılar; uygulamaları devreye 
soktular; ama tüm bunlara rağmen her geçen gün
le birlikte kaybeden tarafın kendileri olduğunu 
gördüler. Fakat bu durum, İslâm daveti durdurma 
çabalarını terk etmelerine değil, yeni taktikler ge
liştirmelerine neden oldu. Alaya almaktan başla
yan ve işkencelere uzanan taktiklerinin başarılı ol
maması üzerine, daha “barışçı” taktikleri devreye 
soktular. Resûlüllah’la aralarında ortak bir menfa
at zemini tesis etmeye; anlaşmalarına imkan sağla
yacak ortak paydalar tesis etmeye çalıştılar. “Banş” 
ve “anlaşma” tekliflerini gündeme getirdiler. Tabi 
ki “banş” tekliflerinin bazı şartları vardı. 
Toplumsal prestij ve menfaatlerini 
koruyan ve devam ettiren bazı il
kelerin kabul edilmesini istedi
ler.. “Ayaktakımı” olarak nite
ledikleri ve çoğalıp güçlen
meleri durumunda sistemi 
değiştirecek güce ulaşa
cakları kesin görünen kö
le ve yoksul kimselerle il
gilenmekten vazgeçmesi
ni, kabul edilmesini iste
dikleri ilkelerden birisi 
olarak takdim ettiler. Bu 
ve diğer bazı ilkeleri kabul 
edip uyduğu sürece Resû- 
lüllah’ı kral olarak dahi ta
nımaya razı olduklarını bil
dirdiler. Anlaşıldığı kadarıyla, 
bu krallık teklifinde ve diğerle
rinde gayet samimiydiler; yeter ki 
ilkelerine uyulsun. Resûlüllah’ı Mec
lislerine çağırıp görüşmeleri de İslâm daveti
ni durdurma veya istedikleri tarafa yönlendirme 
çabalarının gereğine uygun bir girişim olarak an
lam kazandı. Zira, son iki yılda yaşanan bazı du
rumlar, bu son girişimin oluşumunu zorunlu hale 
getirmiştir.

Risaletin 5. ve 7. yılları arasında gerçekleşen 
bazı olaylar ve durumlar Mekke eşrafına kâbuslar 
gördürür. Bunlar arasında özellikle Hamza bin Ab- 
dulmuttalib ile Ömer bin Hattab’m Müslüman ol
maları; Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanların 
orada kabul görüp rahata kavuşmaları ve Mekke 
şehir- devletinin Habeşistan yönetimiyle olan iliş
kilerinin bozulmasına neden olmaları; Resûlül
lah’la anlaşma zemini oluşturmaya çalışan Utbe 
bin Rabia ve Velid bin Muğire’nin nerede ise Müs

lüman olma aşamasına gelmeleri, Mekke eşrafının 
peş peşe yaşadığı şok edici olayların en önemlileri
ni teşkil eder. Özellikle Utbe ve Velid’in girişimle
rinin neredeyse aleyhlerine dönme tehlikesi ile bir 
kez daha anlarlar ki, Resûlüllah’la bir sözcü aracılı
ğıyla görüşmek, kendileri açısından kabul edilemez 
durumların oluşmasına neden olabilmektedir. Söz
cü şahıs kolaylıkla Resûlüllah’ın etkisine kapılabil- 
mektedir. Eğer grup halinde Resûlüllah’la görüşür
lerse, en azından onun sözlerinin etkisine kapılma 
durumunda birbirlerini uyarma imkanına sahip 
olabileceklerdir. Resûlüllah’la görüşme şartlarını 

belirlemek için şehrin meclisi olan Darun 
Nedve’de bir kez daha toplanırlar. 

Toplantıya katılanlar arasında 
Mekke’nin en önemli simaları 

olan As bin Vail, Abdullah bin 
Ebî Ümeyye, Ebu Cehil, Ut

be bin Rabia, Şeybe bin Ra
bia, Ebu Süfyan, Nadr bin 
Haris, Esved bin Muttalib, 
Zem’a bin Esved, Velid 
bin Muğire, Nubeyh bin 
Heccâc, Münebbih bin 
Heccâc, Ümeyye bin Ha
lef, Eba’l Buhterî bin Hi- 

şam vardır. Toplantıda, 
Resûlüllah’ı Meclis’e çağı

rıp, konuşmaya karar verir
ler. Vakit geçirmeden Resû- 

lüllah’a bir haberci göndererek 
Meclis’e davet ederler. Resûlül- 

lah, Mekke eşrafının kendisiyle gö
rüşme arzusu karşısında sevinir. Eşrafın 

düşünce değiştirdiği ve belki de Müslüman ol
maya meylettiklerini düşünür. İslâm davetinin zor 
günleri geride bırakacağı umut ve sevinciyle he
men Meclise gider. Fakat daha ilk anda karşılaştığı 
durum, umut ve sevincinin yersiz olduğunu göste
rir. Meclisin üyelerinden birisi, Meclis’in sözcüsü 
sıfatıyla ve sert bir tavırla “Ey Muhammedi” der 
“Seninle konuşmak amacıyla toplandık ve seni çağırt
tık. Vallahi, bizler A raplar arasında senin gibi kavmi- 
nin başına dert açmış başka birisini tanımıyoruz. Sen 
atalarımıza dil uzattın, dinimizi aşağıladın, ilahlarımızı 
reddettin, birliğimizi bozup, dağıttın. Başımıza getir
mediğin kötü iş kalmadı. Eğer bütün bunları mal elde 
etmek amacıyla yapmışsan, gel bu yaptıklarından vaz
geç seni en zenginimiz yapalım. Bu uğurda bütün ser
mayemizi senin hizmetine vermeye hazırız■ Eğer ama-

Hasan Âycın, Bocurgat
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cin en şanlı ve şereflimiz olmaksa, seni kendimize bü
yüğümüz ve seyyidimiz olarak tanımaya hazırız. Kral 
olmak arzusu taşıyorsan, kralımız olmana da razıyız- 
Eğer bunların hiç birisiyle ilgin yok ve bütün bu yaptık
larını sana musallat olmuş bir cinin etkisiyle yapıyor
san, seni en iyi tabiplere tedavi ettirelim. Bu uğurda hiç 
bir masraftan kaçınmayız. Böylelikle biz üzerimize dü
şeni yapmış olur ve sorumluluktan kurtulmuş oluruz”.

Bunlar, Mekke eşrafının İslâm’a yaklaşımıyla il
gili olarak hiçbir şeyin değişmediğini gösteren, da
ha geçenlerde Utbe bin Rabia ve Velid bin Muği- 
re’nin dile getirdiği tekliflerin tekrarından başka 
bir şey olmayan sözlerdir. Resûliillah üzüntülü 
ama kararlı bir ses tonuyla, kendisine su
nulan bu tekliflerle ilgili kararını he
men orada açıklar: “Bu sizin söyle
diklerinizin hiç birisi bende yok.
Bana bir cin musallat olmadığı 
gibi, ben bu davayı, mal elde 
etmek, kral olmak, aranızda 
şan ve şerefle anılmak için 
yürütüyor da değilim. Ben 
sadece Allah tarafından 
görevlendirilmiş bir pey
gamber olarak görevimi ya
pıyor ve bana verilmiş kitap 
ile sizi yanlışlıklarınız nede
niyle uyarıp kötü gidişatını
zın sonuyla korkutuyor; ya
pacağınız doğru ve güzel şeyler 
için mükafatlarla müjdeliyo
rum. Eğer dediklerimi kabul eder
seniz, hem dünya da hem de ahiret- 
te saadeti elde edersiniz. Eğer kabul et
meyip, reddederseniz, görevimi yapmak uğ
runda her türlü zorluğa katlanırım. Nasıl olsa, Al
lah benimle sizin aranızda hükmünü verecektir. Bütün 
engellemelerinize rağmen, ben yolumda devam eder ve 
Allah’ın aramızdaki hükmünü beklerim”.

Müşrik liderler, daha önceki tekliflerinin de 
benzer şekilde geri çevrilmiş olmasından hareketle, 
bir kez daha anlarlar ki, Resûlüllah’m bu tür teklif
lere bir iltifatı yoktur. Bu tür tekliflerle gidişatı de
ğiştirmek mümkün değildir. Bunun üzerine, top
lantıda aldıkları karar gereği, Resûlüllah’ı davasına 
güven konusunda şüpheye sevk ederek bir anlaşma 
zemini oluşturmayı denerler. Yeni tekliflerini he
men dile getirirler: “Ey Muhammedi Biliyorsun ki, 
memleketi bizim bu memleketimiz gibi verimsiz olan 
başka bir topluluk yok. Eğer söylediklerinde doğru isen,

Rabb’ına dua et; bizim bu memleketimizi genişletip, 
verimli kılsın. Şu dağlan bizden uzaklaştırsın. Bu ara
da işlerimizi kolaylaştırması için atalanmızdan Ku- 
sayy'ı diriltsin. Çünkü o iyi bir yönetici idi. Eğer o di
rilirse, belki senin söylediklerinin doğru olduğunu tas
dik eder de bizde sana inanır, söylediklerini liabul ede
riz •

Resûlüllah, müşrik liderlerin konuyu çarpıtan, 
İslâm davetini kendi istedikleri zemine çekme 
amacı taşıyan bu son derece sinsi taktikleri karşı
sında gerçeği ifade etmekten başka bir şey yapmaz: 
“Ben size bunlar için gönderilmedim. Zaten, ben bun
ları yapabilirim de demedim. Ben sadece Allah’ın size 

bildirmemi istediği şeyleri bildirdim. Allah 
beni müjdeleyici ve korkutucu olarak 

gönderdi. Dediklerimi kabul ederse
niz dünyanın ve ahir e tin saadetini 

elde edersiniz. Eğer reddedecek 
olursanız, bu da sizin bileceği
niz bir iştir. Bana düşen göre
vimi yapıp, Rabb’ımın hük
münü beklemektir. O be
nimle sizin aranızdaki hük
münü muhakkak verecek
tir”.

Müşrikler, sinsi tak- 
, son

tekliflerinin işe yaramadı
ğını anlayınca, başka bir 

teklifte bulunurlar; “Eğer bi
zim için olan isteklerimizi yap

mıyorsan, hiç değilse kendin için 
Allah’tan birşeyler iste. Böylelikle 

işin kolaylaşır, sıkıntıların son bulur. 
Mesela Allah sana bir melek göndersin ve biz 

de o meleği görelim. O melek seni tasdik edip, seni 
bizden korusun. Aynca Allah’tan bağlar, bahçeler, sa
raylar, altın ve gümüşlerden oluşan hazineler iste. 
Böylelikle hayatını daha rahat geçirme imkanına ka
vuşmuş olursun. Çarşı ve pazarlarda dolaşıp, geçimini 
sağlamak için bizler gibi koşuşturmaktan kurtulursun. 
Tüm bunlar gerçekleşirse, senin Allah katında değerli 
ve seçkin bir kul olduğunu anlamış oluruz” ■

Müşriklerin bu teklifleri karşısında Resûlül- 
lah’ın cevabı yine öncekiler gibi gerçeği ifade et
mekten başka bir şey olmaz: “Bu dediklerinizi yap
mam, yapamam. Ben Allah’tan bu tür şeyler isteyecek 
birisi değilim. Zaten size bunun için gönderilmiş de de
ğilim. Allah beni size müjdeci ve korkutucu olarak gön
derdi. Eğer dediklerimi kabul ederseniz, dünya ve ahi-
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rette mesut olursunuz■ Yok eğer kabul etmeyip, redde
derseniz, Allah sizinle benim aramdaki hükmünü ve
rinceye kadar Allah’ın emrettiklerini yapmaya devam 
ederim”.

Bu, kararlı ve rotasından hiçbir şekilde sapma
yan bir tavrın gereğine uygun sözler karşısında 
müşrik liderler öfkeyle karışık duygular içerisinde 
yeni tekliflerini dile getirirler: “O halde şu bahsetti
ğin azabı üzerimize getir de ne kadar doğru söylediğini 
anlayalım. Eğer bunu da yapmazsan sana aşla inan
mayız”• Resûlüllah’ın cevabı yine değişmez:.“Bu be
nim istememle olacak bir şey değil. Rabb’ım dilerse onu 
gerçekleştirir ve o zaman ona hiç kimse engel olamaz".

Müşrikler, Resûlüllah’m bu kararlı tavrı karşı
sında, taktiklerinin bir başka aşamasına geçer ve if
tira atarak ve tehdit ederek Resûlüllah’ı zor durum
da bırakmayı denerler: “Ey Muhammedi Herşeyi gö- 
rüp-işiten bir Rabb’ın elçisi olduğunu söylüyorsun. 
Rabb’ın bizim seninle oturup, konuşacağımızı bilmiyor 
muydu ki, sorularımızın cevabını sana bildirmedi? Söy
lediklerini reddedeceğimiz zaman neler yapacağının sa
na neden bildirmedi? işittiğimize göre sen bu söyledik
lerini Yemâme’deki Rahman isminde birisinden öğreni- 
yörmüşsün. Vallahi biz hiç bir zaman Rahman diye bi
risine inanmayız. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Ar
tık bundan sonra sana karşı bir sorumluluğumuz yok. 
Vallahi biz senin yalianı hiçbir zaman bırakmayacağız. 
Ya sen bizi yok edersin, yada biz seni yok ederiz” ■

Müşrik liderlerin, çaresizlik içerisinde çırpın
malarından başka bir şey ifade etmeyen bu son söz
leri; uyguladıkları ve uygulayacakları baskı ve iş
kenceleri meşru göstermenin önemli adımların
dan birisini temsil eder. Bu sözleri ve tavırları ile 
üçüncü kişilere karşı “Biz elimizden geleni yaptık; hep 
iyi niyetli olduk ama Muhammed inatçı çıktı; her türlü 
teklifimizi reddetti” diyerek daha rahat hareket et
melerine imkan sağlayacak gerekçeler oluşturma 
amacı taşırlar. Resûlüllah’r Yemâme’deki Rahman 
isimli birisiyle irtibatlı gösterme çabalarının bir if
tiradan başka bir şey olmadığını ise bizzat kendile
ri de açıkça bilmektedirler. Zaten, “duyduğumuza 
göre" diyerek iftiralarını dile getirirler. Üstelik eğer 
öyle birisi varsa, o halde niçin Resûlüllah’la uğra
şıp mallarını, mülklerini sırf davasından vazgeçme
si için teklif etmektedirler. Halbuki iddiaları doğru 
olsa, gidip o Rahman isimli kişiyi engeller veya öl
dürürler ve problemlerini sona erdirirler. Ancak 
tüm bunlar aslında her dönemin müşriklerinin, İs
lâm karşısında çaresiz kaldıkları zaman hemen or
taya attıkları ve gündemi istedikleri şekilde oluş

turmayı amaçlayan iftiralarından sadece birisidir, 
başka bir şey değil.

Resûlüllah, teklif, tehdit ve iftiralara gerekli ce
vapları verdikten sonra Meclis’ten ayrılırken, müş
riklerden birisi öfke ile arkasından bağırır: “Allah 
ile melekleri önümüze getirip göstermedikçe sana inan
m a y a c a ğ ız Öfkesini bastıramamış olan Abdullah 
bin Umeyye ise, Resûlüllah’ın peşine takılarak tek
lif ve tehditleri dile getirirken ilerek veya bilmeye
rek asıl amaçlarını da ifade eder: “Ey Muhammedi 
Kavmin sana bazı tekliflerde bulundu. Ancak sen hiç 
birisini kabul etmedin. Allah katındaki değerini anla
mak amacıyla kendileri için Allah’tan bir şeyler isteme
ni teklif ettiler ama kabul etmedin. Allah Icatındaki üs
tünlüğünü anlamak için, Allah’tan kendi adına bir şey
ler istemeni teklif ettiler, kabul etmedin. Hep tehdit 
edip durduğun azabı istediler, gene kabul etmedin. Al
lah’a yemin olsun ki, sen göğe bir merdiven kurup, gö
zümüzün önünde ona tırmanıp peygamber olduğuna 
tanıklık edecek dört tane melek getirmedikçe sana asla 
inanmayacağım. Vallahi aslında bunları yapacak olsan 
da inanacağımı sanmıyorum ya!"

Resûlüllah, Müslüman olmayı düşündükleri 
umuduyla meclislerine görüşmeye gittiği müşrik li
derlerin durumlarındaki ısrarları nedeniyle üzüntü
lü bir halde evine döner. Fakat Meclisteki tartış
malar yine de bitmez. Ebu Cehil öfkeyle ayağa kal
kıp, bağırıp-çağırır; “Ey Kureyşin ululan! Muham
med dinimizi kötülemekten, atalarımızı eleştirmekten, 
akıllarımızı idraksizlikle suçlamaktan ve ilahlanmızı 
reddetmekten vazgeçmiyor. Yann o namaz kılarken 
onu bana gösterin. Başını taşla ezeceğim. Abdulmenaf 
oğulları da, ne isterlerse onu yapsınlar”. Ebu Cehil’in 
bu sözlerinde, öfkenin yanı sıra, Resûlüllah’ı öldü
rerek problemden en kısa yoldan kurtulma düşün
cesini gündeme getirme ve Resûlüllah’ı destekle
mesi muhtemel Abdulmenaf oğullarına karşı bir 
cephe oluşturma gayretinin etkileri görülür. Mec
liste bulunanlar. Ebu Cehil’i onaylar ve istediğini 
yapmasını söylerler. Fakat Ebu Cehil ertesi günü 
Resûlüllah’ı öldürme düşüncesini uygulamaya ko
yamaz. Öldürmek niyetiyle Resûlüllah’m yanma 
yaklaşır, ama herhangi bir şey yapmadan geri dö
ner. Niçin sözünü yerine getirmediğini soran ar
kadaşlarına, Resûlüllah’ın yanında, Resûlüllah’ı 
koruyan büyük ve korkunç bir varlık gördüğünü, 
bu nedenle amacına ulaşamadığını. Bu gerekçeyle, 
belki de, bir kızgınlıkla verdiği kararı uygulamaya 
koyması durumunda Abdul Menaf oğullarının boy 
hedefi olmaktan kurtulmayı amaçlar. ■
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MÜNİB ENGİN NO YAN

A skerî darbelerin kaçınılmaz sonuçların
dan ve en sadık refakatçilerinden biri 
olan sıkıyönetim dönemlerinde yayımla

nan gazete ve dergilerde en sık rastlanılan “yazı- 
sız”(!) karikatür, biri kulaklarını, biri gözlerini, bi
ri de ağzını iki eliyle sımsıkı kapatmış vaziyette ya
nana oturan üç maymun olur genellikle. Zihnim 
beni yanıltmıyorsa kadîm bir Hind efsânesinden 
yada ibretâmiz kıssasından kaynaklanan bu kari
katür bir zamanlar, özellikle de fakîrin genç ve ya
kışıklı olduğu dönemlerde, mahzun ve mazlum ül
kemizde de pek sevilir ve hemen her vesilede, du
ruma ve konuya uygun çeşitlemelerle zenginleşti
rilmiş olarak, yarası olanları gocundurmak üzere 
kullanılırdı. Daha sonra, artık bir hayli kanıksan
dığından olsa gerek -çünkü taşıdığı mesaj itibariy
le günümüzde de hâlâ önemini ve değerini koru
yor ne yazık ki- son zamanlarda pek rastlanmaz ol
du bu insanlığın yüzkarası üç ahbap çavuşa. Özel
likle “insanlığın yüzkarası” diyorum, çünkü ilke 
olarak hayvanların, hele de maymunların böyle 
bir tutumu sergilemeyecek kadar fıtrî bir dürüstlü
ğe sahip olduklarına inanıyorum.

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ın(c.c.) lütuf, ke
rem ve inâyetiyle hayata Hak ve Hakikat pence
resinden, yani mubârek Kur’ân’ın aydınlatıcı reh
berliğinde bakmayı öğrenip, önce zihnimi sonra 
da hayatımı, inşaallah, bu rehberliğin doğrultu
sunda yeniden inşa etmeye başladığımdan beri, 
daha önce görüp yaşadıklarım, öğrenip bildikle
rim dahil ve başta olmak üzere, her şey ama her 
şey yeni bir anlam boyutu kazanmaya başladı. T a

biî o bedbaht üç maymun da bundan payını aldı, 
Bismillâhirrahmânirrahîm... /
[Ey insanlar! Rabbinizin mesajlarına kulak verin,] 

çünkü, sizi işitme duyusuyla, görme duyusuyla, dü- 
şünme-hissetme yeteneğiyle donatan O ’dur; [yine de] 
ne kadar az şükrediyorsunuz! (2 3 :7 8 )

Böylece, Hakilmti inkâra şartlanmış olanların du
rumu, çobanın haykırışını işiten ama onu yalnız bir 
ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna 
benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler: zira 
akıllarını kullanmazlar. (2 :1 7 1 )

Gerçek şu ki, Allah Icatında yaratıkların en baya
ğısı aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. (8 :22)  

Vay haline kendi kendini aldatan günahkârın, 
o ki, kendisine iletilen Allah’ın mesajlarını duyar 

ama sanki onları duymamış gibi küstahça umursa
mazlığında devam eder!

Bu sebeple ona acıklı bir azabı haber ver! (45 :7-8) 
Allah’ın yol gösterdiği kimsedir doğru yola erişen; 

O ’nun saptırdığı kimselere gelince, böylelerini O ’na 
karşı koruyacak kimse bulamazsın: Biz onları Kıya
met Günü, varacakları yer cehennem olmak üzere, 
yüzleri yerde, körler, dilsizler ve sağırlar olarak topla
yacağız; [ve] ne zaman [ateş] yatışır gibi olsa, [onu he
men] harlı alevlerle onlar için canlandıracağız. 
(1 7 :9 7 )

Gerçek şu ki, Biz, cehennem için, kalpleri olup da 
gerçeği liavrayamayan, gözleri olup da göremeyen, 
kulakları olup da işitemeyen görünmez varlıklar
dan/cinlerden ve insanlardan çok canlar ayırmışızdır. 
Hayvan sürüsü gibidir onlar; hayır hayır, hatta doğru 
yolu liavramakta onlardan da aşağı: Körcesine dalıp
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D erg im iz in  geçen ayki sayısında yayımlanan 
Ahm et Ertürk beyefendinin “ Gecikm iş Bir 
Değerlendirm e ve Zorun lu Bir Cevap” adlı 

yazısı hiç kuşku yok ki fakîri b ir cevap vermek, ba
zı açıklam alarda bulunm ak zorunda bırakmıştır. 
Öncelikle şunun iyi b ilinm esin i is terim  ki, o yazıda 
yer alan, şahsıma yönelik  itham, aşağılama ve ha
karet dolu, edeb ve görgü sınırlarını b ir hayli zorla
yan ifadelerin, en tip ik  beşerî zaaflardan biri olan 
“ öfke” sarhoşluğu içinde (ki Ahm et Ertürk beyefen
dinin fakîre karşı duyduğu, daha doğrusu dile ge
tird iğ i ö fkenin m ahiyetin i ciddî b ir incelemeye tâbi 
tu tm ak ge rek ir!) kaleme alınmış olduğu konusun
daki kanaatim  kesindir. M uham m edî terbiye fakîre, 
Â lem lerin  Rabbi Yüce A llah ’a (c.c.) nihayetsiz 
hamd ü senâlar olsun ki, bu g ib i du rum la r karşısın
da nefsî tepk ile r verm enin yanlışlığını ve yol açaca
ğı neticeler itibariy le , hakikatin ortaya çıkmasını 
perdeleyeceği, hatta engelleyeceği için ne kadar 
tehlikeli o lduğunu öğre tm iştir. Kaldı ki özellikle 
Ümran derg isi okurlarının, fakîrin yazıları ile Ahmet 
Ertürk beyefendinin yazısını, öncelikle niyet ve ma
hiyet açısından kıyaslayıp, doğru b ir değerlendirm e 
yapabilecek o lgunluk, görgü, bilg i ve firâsete sahip 
o lduklarına inancım  ve güvenim  tam dır. Mazlum ve 
mahzun ülkem de Ümran derg isin in  üstlendiğ i ve 
kanâatımca da bugüne kadar en güzel ve en doğru 
şekilde sürdüreb ilm eyi başardığı görevden ve iş
levden dolayı, bu derginin her sayfasının bu yolda 
en ve rim li şekilde değerlend irilm esin i ge rektird iğ i
ni düşündüğüm  için de, Ahmet Ertürk beyefendinin 
yazısının beni zorladığı açıklamalara burada yer 
verm ekten gönüllü  olarak ferâgat e ttim . “ Sükût ik
rardan g e lir” ilkesin i, “ Sinek küçük de olsa mide 
bulandırır” özdeyişini (yalnızca Ahm et Ertürk beye
fendin in yazısında yer alan idd ia lar bağlamında - 
aman yanlış anlaşılm aya!) ve konuya ilgi duyanla
rın “ Doğru b ilg ilenm e hakkf’nı gözönüne alarak ka
leme aldığım  yazıyı, arzu eden herkes www.engin- 
noyan.com adlı in ternet sitemde okuyab ilir ve gön
lünce tartışab ilir. Sözü, sözlerin en güzelinden b ir 
hatırlatm ayla bağlayalım:

B ism illâh irrahm ân irrah îm ...
Siz ey im ana erm iş olanlar!
[B irb irin iz  hakkında] yersiz zanda bulunm aktan 

kaçının; çünkü [bu şekildeki] zannın b ir kısmı [da] 
günahtır. (49:12) Münib Engin Noyan

gitmiş olanlar işte böyleleridir. (7 :1 7 9 )
O inliârcılar ki, [gerçeğin sesini] işitmeye katla- 

namadıklanndan ötürü gözlerine beni hatırlatıcı 
şeylere karşı perde çekilmişti. (1 8 :1 0 1 )

Bilerek, isteyerek yani cüz’i irâdelerini öz
gürce alabildiğine kullanarak Hak ve Hakikati 
görmemek için gözlerini sımsıkı kapatanların, 
mubârek Kur’ân’dan fışkıran Hak ve Hakikatin 
sesini işitmemek, dinlememek için kulaklarını 
ısrarla tıkayanların, Hak ve Hakikati bildikleri 
halde konuşmamak, onu yerinde ve zamanında, 
şartlar ne olursa olsun apaçık söylememek için 
ağızlarını mühürlercesine örtüp dillerini tutan
ların, o üç maymundan farkları ne?

Bismillâhirrahmânirrahîm...
ve sonra da, kendilerine yasak edilen şeyleri 

yapmakta küstahça direttikleri zaman onlara: 
“Aşağılık maymunlar gibi olun!” dedik. (7 :166 )

(62) Kuşkusuz, [bu İlahî kelâma] iman edenler 
ile Yahudi inancının takipçilerinden, Hıristiyanlar- 
dan ve Sâbiîlerden Allah’a ve Ahiret Günü’ne 
inanmış, doğru ve yararlı işler yapmış olanların tü
mü Rablerinden hak ettikleri mülcafatları alacaklar
dır; ve onlar ne korlmcak, ne de üzüleceklerdir.

(63) İşte o zaman, Sina Dağı’m üzerinize şahit 
tutarak ciddî ve samimî (görünen) taahhüdünüzü 
kabul etmiş ve “Size bahşettiğimiz şeye [bütün] gü
cünüzle sımsıkı sarılın ki Allah’a l<arşı sorumluluğu
nuzun bilincine varasınız!” [demiştik].

(64) Am a siz ondan sonra sözünüzden döndü
nüz! Eğer Allah’ın size lütfü ve merhameti olma
saydı kendinizi muhakkak ziyana uğrayanlar ara
sında bulurdunuz; ■

(65) nitekim, içinizde Sebt Gününün kutsallı
ğını ihlal edenleri biliyorsunuz; bu davranışlarından 
ötürü onlara: ‘Aşağılık maymunlar gibi olun!” de
dik;

(66) ve onları hem kendi zamanları, hem de 
bütün gelecek zamanlar için uyarıcı bir örnek laldık, 
Allah’a l<arşı sorumluluklarının bilincinde olanlara 
da ibret alınacak bir ders. (Bakara Sûresi)

Darwin’in bir varsayım olarak ortaya koydu
ğu evrim kuramını, besbelli ki kendi karanlık 
emellerini gerçekleştirebilmelerine pek müsait 
bir zemin hazırladığından, hiç tartışmadan ve 
üstüne üstlük kendi menfaatleri doğrultusunda 
alabildiğine eğip büküp yamultarak “insanın 
maymun soyundan geldiği” safsatasına dönüş
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türen sapkın bedbahtlar, bu mubârek âyet-i kerî- 
melerin ışığında, insanların bir şekilde “aşağılık 
maymunlar”a dönüşebileceklerini ve bir ihtimal, 
İlâhî Hakikatler karşısında sergiledikleri küstah 
ve edebsiz tutum ve tavırlarla, bizzat kendilerinin 
bunun en somut örneği haline gelmiş olabilecek- 
lerini, hiç düşünme
mişler midir acaba?

Oysa, insan fıtratı 
Hak ve Hakikati,
Alemlerin Rabbi Yü
ce Allah’m(c.c.) bil
gimize açmayı uygun 
gördüğü kadarının 
nihaî şekli olan mü
barek Kur’ân’a inatla 
sırt çevirse bile, mut
laka hissediyor ve 
hatta kavrıyor. Mü
barek Kur’ân ve Sün- 
net-i Rasûlul-
lâh’ın(s.) aydınlatıcı rehberliğini benimsememek 
yüzünden, başta kendini, sonra en yakın çevresi
ni içine sürüklediği çıkmazları, ağır sıkıntıları ve 
bunların yol açtığı korkunç ve kaçınılmaz sonuç
ları görüyor, adlandırıyor ama çözüme götüren 
adımı bir türlü atmıyor, atamıyor! Bir yerde, tesa
düfen elime geçip okuduğum, 1999 yılma ait bir 
kitap tanıtma yazısında şöyle diyor Mürşit Bala- 
banlılar beyefendi vurdulu kırdılı televizyon 
programlarına serzenişi i bir atıfta bulunduktan 
sonra (Kitaplık, Tempo Dergisi, Sayı 609/1996, s. 
111):

“Demek istediğim, uygar dünyanın geldiği şu 
noktada ağır bir ‘değer’ krizine girdiğidir. Brze- 
zinski buna ‘ahlâkî bilinçteki bozulma’ diyor ka
baca. Brzezinski, ‘Kendini kayıran, hazcı, tüketi
me endeksli toplum, dünyaya ahlâkî bir çağrı su
namaz’ diyor ve Batı için şu değerlendirmeyi ya
pıyor: ‘Bizim ahlâkî bilincimiz, tüketimcilik yü
zünden, tüm değerlere, sanki hepsi süpermarket 
raflarında birbirleriyle rekabet eden ürünlermiş 
gibi eşit bir kaygısızlık yöneltmemiz yüzünden 
yozlaşmıştır.’ Peki bu kendini kayıran, hazcı, tü
ketime endeksli tutumdan nasıl sıyrılabilir insa
noğlu? Solzhenitsyn’in sunduğu çözüm: itidalli 
olmak, sınır çizmek. Solzhenitsyn, ‘İsteklerimizin 
sınırsız büyümesine izin verdik, açgözlü olduk’ di

yor ve ekliyor: ‘Hayır, tüm umutların bilime, tek
nolojiye, ekonomik büyümeye bağlanması müm
kün değildir. Teknolojik uygarlığın armağanları 
bizi zenginleştirmekte, ama aynı zamanda kendi
ne köle etmektedir.’ Kundera ise ondan çok fark
lı düşünüyor. ‘Hazcılığın en zayıf yanı bencillik

değildir, ama onun 
umutsuzca ütopik 
olan niteliğidir’ diyor 
ve ekliyor: ‘Hazcılı
ğın bize salık verdiği 
yaşamın insan doğa
sına uygun olduğun
dan kuşkuluyum.’ Yi
ne Brzezinski’ye dö
nersek; onun beklen
tileri de Solzhe
nitsyn’inkine benzi
yor: ‘Kendini frenle
me ihtiyacının, tüke- 
timciliği zaptu rapta 

almak üzere zorunlu olarak yeniden ortaya çık
makta olduğuna dair bazı işaretler var’ diyor, eko
loji hareketini örnek gösteriyor. Kuşkusuz çok 
ağır, çok tartışılması gereken bir sorun bu. Yüzyı
lın sonuna gelirken, bu soruların cevabını bulabi
leceğiniz bir kaynak kitabın adını tekrar vermek 
istiyorum sizlere:”

... ve, şimdi sıkı durun:
“ ‘Yüzyılın Sonu’” !
Brzezinski, Kundera, Solzhenitsyn... Hepsi de 

insan nesli olarak sürüklendiğimiz ve içinde bo
ğulmakta olduğumuz girdabı ve bunun sorumlusu 
olan hayat kavrayışı-dünya görüşünü, elhak, tam 
bir isabetle görmüş, anlamış ve tesbit etmişler. 
Sözlerine katılmamak mümkün değil! Hatta çö
züm önerileri bile doğru! İyi de, insanın ister iste
mez şu soruyu sorası geliyor, bir Müslüman ola
rak:

“Bu Brzezinski, Kundera, Solzhenitsyn adlı 
efendiler, besbelli ki mubârek Kur’ân’ı hiç oku
mamışlar. Doğal olarak Sünnet-i Rasûlullâh’a(s.) 
da yabancılar. Peki ama neden? Hiç mi haberdar 
olmamışlar mübarek Kur’ân’m varlığından -ki bu 
çağda, aradan 1400 küsur yıl geçtikten sonra bu 
pek mümkün değil, hele mensubu oldukları en- 
tellektüel kesim için hiç değil!- yoksa hiç mi me
rak etmemişler, birbuçuk milyarı aşkın insanın
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Hak ve Hakikatin yegâne kaynağı bilip,.hayatını 
ona göre şekillendirdiği, en azından şekillendir
meye gayret ettiği Son İlâhî Mesajı? Varlığından 
haberdarlar ve okudularsa eğer mubârelc Kur’ân’ı, 
anlamamış olabilirler mi acaba insanlık için taşı
dığı büyük önemi ve değeri? Yoksa... yoksa onu 
çok iyi anladıkları halde -ki bundan kimse kuşku 
duyamaz- görmezden gelip Hak ve Hakikatin 
apaçık delillerini, İlâhî Nizamı, emir, yasak ve 
uyarıları, sırt mı çevirmişlerdir ona? V e... neden 
takınmışlardır bu akılalmaz tutumu Hak ve Haki
kat böylesine apaçık duruyorken ortada?

İşte, mubârek Tekâsur suresi ve onlarla aynı 
ortama doğmuş, aynı kültür ikliminde yetişmiş ve 
aynı “entellektüel kaynaklar”dan beslenmiş bir 
büyük İslâm âliminin, rahmetli üstâd Muham- 
med Esed’in çarpıcı tefsîri:

Bismillâhirrahmânirrahîm...
(1 ) Bir aç-gözlülük saplantısı içindesiniz,
(2) mezarlarınıza girinceye dek (süren).
(3) Ama, zamanı geldiğinde anlayacaksınız!
(4 ) Evet, evet!Zamanı geldiğinde anlayacaksınız!
(5) Hayır, [onu] tartışılmaz bir kesinlikle anla- 

say diniz,
(6) [cehennemin] yakıcı ateşini mutlaka görürdü

nüz!
(7) Sonunda onu keskin bir gözle mutlalm göre

ceksiniz:
(8) ve o Gün hayatın nimetleri[ne karşı yaptıkla

rınız] için mutlaka sorguya çekileceksiniz!

Önce mubârek surenin genel mesajı bağla
mında:

“Tekâsür terimi, ‘çoğaltma için ihtirasla çır
pınma’, yani taşınır veya taşınmaz, gerçek veya 
hayalî kazançları arttırma ihtirası anlamına gelir. 
Yukarıdaki bağlamda bu terim, insanın, daha çok 
konfor, daha fazla maddî servet, insanlar veya ta
biat üzerinde daha güçlü otorite ve kesintisiz bir 
teknolojik ilerleme için çırpınma saplantısını ifa
de eder. Bu çabaların, başka her şeyi dışlayan bir 
şekilde aşırı bir tutku ile sürdürülmesi, insanı her 
türlü ruhî kavrayıştan ve dolayısıyla tamamıyla 
manevî/ahlakî değerler üstüne kurulmuş herhan
gi bir sınırlama ve kısıtlamayı kabullenmekten 
alıkoy ar - ve sonuçta yalnız bireyler değil, bütün 
bir toplum iç tutarlılığını ve dengesini ve böylece 
her türlü mutluluk şansını yavaş yavaş yitirir.”
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Sonra altıncı âyette dile gelen Hakikat bağla
mında:

“Zımnen, ‘kendinizi şimdi içinde bulduğunuz’
- yani, temelden yanlış bir hayat tarzının oluştur
duğu ‘yeryüzü cehennemi’: insanın doğal çevresi
nin sürekli olarak tahrip edilmesine ve ölçüsüz, 
sınırsız ‘ekonomik büyüme’ hedefinin, bütün ruhî 
ve dinî yönelişlerin izlerini tamamen kaybetmek 
üzere bulunan insanlığa empoze etme durumunda 
olduğu -ve günümüzde fiilen empoze ettiği- düş 
kırıklığı, mutsuzluk ve şaşkınlığa bir işaret.”

Ve nihayet mubârek surenin son âyeti bağla
mında:

“Yani, öteki dünyada, kişinin geçmiş fiilleri
nin gerçek mahiyetini ve insanın hayatın nimet
lerini (ne‘îm) yanlış ve müsrifçe kullanarak ken
di başına açtığı kaçınılmaz azabı doğrudan ve ber
rak bir şekilde kavrayarak.”

Brzezinski, Kundera, Solzhenitsyn... haydi, 
onlar bir şekilde, tâbir-i âmiyâne ile, /“atladılar” 
diyelim.

Ya, besbelli Müslüman bir kardeşimiz olan 
Mürşit Balabanlılar beyefendiye ne demeli? 
Onun, mubârek Kur’ân’ı hiç okumamış ya da 
okuyup da anlamamış, ya da -Allah muhafaza! - 
hiç dikkate almamış olması söz konusu olabilir 
mi?

Bu nasıl bir yabancılaşma halidir ki, Milâdî 
yirminci yüzyılın sonunda insan neslini perişan 
eden, esfel-i sâfilîn konumuna düşüren hayat tarzı
nı “medeniyet” olarak sunmuş bir zihiyetten nasıl 
kurtulunacağı sorusuna cevap bulunabilecek 
“kaynak kitap” olarak mubârek Kur’ân’a değil de, 
“Yüzyılın Sonu”na, üstelik de tekraren işaret etti
rir?

Kim bilir, belki de mahzun ve mazlum ülkem
de âcilen tartışılması gereken mesele bu vahim 
yabancılaşma halidir. Ama bunun için önce tam 
bir şuurla “elhamdulillâh Müslümanım” diyen 
herkes, bu vahim yabancılaşma halinin meydana 
gelmesinde kendi payına düşen sorumluluğu ak
lıyla ve kalbiyle irdelemelidir.

Aksi halde, korkarım şu ünlü ve de pek mâni- 
dâr “Kırk katır mı, kırk satır mı?” tekerlemesine 
bir de “Yoksa üç maymun mu?” sorusunu da ek
lemek gerekebilir! ■
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BİR DİRİLİŞ ÖYKÜSÜ 
GIRNATA CAMİİ’NİN AÇILIŞI 41

AHMET FARUK BEŞİKÇİ

Cuma Namazı ve Zaviyede Zikre İştirak

11.7.2003: Büyük bir heyecanla cumaya hazırlanı
yoruz. Camiye giden yollar hayli kalabalık. Belli 
bir yerden sonra yürümek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Ama atılan bu adımların her biri, bir yeniden 
dirilişe şahid oluyor. O insanların camiye doğru 
yürüyüşleri içimizdeki heyecanı zirveye ulaştırır
ken muhabbet bağlarının artırıyor. Evet insanlar 
adeta tek bir vücud halinde tevhid inancının yeni
den Gırnata semalarında yankılanışını seyrediyor
lar. Gırnata camiinden yükselen hep bir ağızdan 
okunan tesbihât ve dua sesleri bütün benliğimizi 
kuşatıyor ve adeta bizleri bir mıknatıs gibi kendisi
ne doğru çekiyor. Namazdan sonra camiin son de
rece güzel dizayn edilen konferans salonunu, kü
tüphanesini, dinlenme yerlerini geziyoruz. Bu ara
da bir İspanyol kardeşimizin daha hidayet nimetiy
le buluşmasına tanık oluyoruz; her taraf tekbir ses
leriyle inliyor. Bu hidayete şahit olan bir grup Ce
zayirli müslümanın hep bir ağızdan okudukları ila
hiler ve getirdikleri salavâtı şerifeler hâlâ kulakla
rımızda...

Bu muhteşem açılışa bütün dünya medyası bü
yük alaka gösterdi; hatta bazı kanallar canlı olarak 
yayınladılar. BBC, cami açılışını üç gün ardarda 
kısa bir belgesel halinde yayınladı. Gözlerimiz hep 
ülkemizin haber ajanslarını aradı. Bu açılışı Türki
yeli kardeşlerinin de görmelerini, gönüllerinin hep 
beraber çarpmalarını, bedenen değilse de ruhen 
aynı duyguların içerisinde hemhal olarak manevi 
bağlarının kuvvetlenmelerini beklemek Gıma- 
ta’daki mümin kardeşlerimizin de hakkıydı. Onla

rı bu ulvi duygulardan mahrum etmemeliydik.
Gımata’ya gelip de El-Hamra’yı görmemek ol

mazdı. Yahya Kemal’in “Bir kez görüldükten sonra 
sürekli hatırlanacak bir şehir" olarak tavsif ettiği bir 
ihtişam abidesi olan bu sarayı da gezdik. Endülüs 
devletinin temellerini oluşturan ve burada 8 asır 
gibi uzun bir süre hakimiyeti sağlayan düşünceyi 
El-Hamra’nm duvarlarında görmek bugün bile 
mümkündür. Başımızı duvarlara çevirince “ve-lâ 
galibe illallah”, “el-izzetü lillah”, “el-kudretü lii- 
lah” ve “el-müIkü lillah” kelimelerinin defalarca 
bir nakış olarak duvarlara işlendiğini görüyoruz. 
Demek o günlerde izzet, kudret ve mülkün Al- 
lah’a(c.c) ait olduğunu ve mutlak galip olanın A l
lah olduğunu bir an dahi olsun unutmamak için 
bu yazılar sarayın duvarlarına nakşedilmişti. Sara
yın ikinci bölümüne geçince bu düşüncenin yavaş 
yavaş duvarlarda kalıp gönüllerden silindiğini, ih
tişam ve sefahatin arttığını hissettik; demek yıkılış 
böyle başlamıştı. Ve bir dönem Endülüs’e hükme
den müslümanlar, tevhid düşüncesinden uzaklaşıp 
birbirine düşmüşler ve bu mekanları sefil bir şekil
de terketmişlerdi. 1641 yılında Gırnata’dan ayrılış 
kararını veren Emir Muhammed, E USuspio del- 
Moro (İspanyol Müslümanlarının iç çekişi / ah u 
enini) olarak adlandırılan tepeden el-Hamra sara
yının muhteşem kubbesine son bakışında annesi 
Ayşe hanım; “Adam gibi savunamadığın vatanın için 
şimdi kadınlar gibi ağla, göz yaşı dök” diyerek yaşa
dıkları dramı bir cümle ile ifade etmişti.

Zaviye, Abdükadir Es-Sûfî cemaatinin zikir 
yaptıkları mekanlara verdikleri isimdi. Ülkemizde 
de aynı isimde ve dergah veya tekke diye de bili-
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nen bu mekanlar ne yazık ki şu anda mevcut değil. 
Buralar aynı zamanda eğitim mektepleri idi. İn- 
sanlar bu mekteplerde hayatlarına yön veren eğiti
mi alarak Allah’a(c.c) kulluk mertebelerinde hızla 
ilerlerlerdi... Zaviyeye girdik. İnsanların gözlerin
den adeta muhabbet nurları fışkırıyor. Çoğunlukla 
fes giyiyorlar ve üzerlerine cemaatlerini simgele
yen yeşil sarıklar sarıyorlar. Bir müddet sonra deği
şik yerlerden gelen kardeşlerimiz kendi virdlerini 
okumaya başladılar. Dualar genellikle ezberden ve 
hep bir ağızdan sesli olarak okunuyor. Her birinin 
okuyuşunun kendine has bir güzelliği var. Salonu 
kaplayan sesler bizleri değişik bir âleme doğru sü
rüklüyor. Türkiye Müslümanları olarak kendi nâ- 
kısalarımızın da farkına vardık... Hocaefendi ile 
bir kenarda oturup biz de evrada iştirak ettik...

Toplu olarak okunan bu evradın ardından zik- 
rullah başladı. Es-Sûfî’nin Gırnata temsilcisi Emir 
Malik Abdurrahman’m işareti ile tesbihât değişi
yor ve hep bir ağızdan tekrarlanıyordu. Hep bir 
ağızdan tekrarlanan bu tesbihât tek bir vücut ola
rak şekil alıp tevhid nurunun verdiği parıltılarla 
semalara doğru yükseliyordu. Giderek insanların 
gönlünde beşeri istek ve arzular yavaş yavaş değe
rini kaybediyor, ruhların tevhidi adeta bedenlerin 
de tevhidine dönüşüyordu. Tesbihâtın ardından 
cemaat ayağa kalktı ve oldukları yerde yani dön
meden hatta bastıkları yerden ayaklarını kaldır

madan zikrullaha başladılar. Allah sesleri adeta in
sanların ağızlarından gönüllerine doğru yöneliyor 
oradan da semalara doğru yükselmek üzere birleşe- 
rek çok değişik ve ruhani bir atmosfer oluşturuyor
du. Unutmadan belirteyim ki; aynı mekanın içeri
sinde kadınlar da vardı. Onlar da paravanın arka
sında aynı şekilde zikre iştirak etmekteydiler.

Ahmet Yaşar Hocaefendinin
Sohbeti ve Diğer Konuşmalar

Zikrin bitişinin ardından Hocaefendi’nin sohbeti 
başladı. Hocaefendi “Bu zikrullah meclisinde bu
luşmamızı bizlere lütfeden Allah’a şükrederek bu
rada toplandığımız gibi İslam’ın sancağı altında, 
mahşerde arş-ı âlânın gölgesinde ve Resûlüllah’m 
sancağı altında toplanmayı, cennet aleminde de 
Resûlüllah’a(s.) komşu olarak Allahu Zülcelalin 
cemalini müşahede ederek ‘Merhametli olan Al
lah’ın katından onlara selam vardır’ hitabına mu
hatap olmayı da hepimize nasip etsin” sözleriyle 
sohbetine başladı.

Bu arada Es-Sûfî’nin, cemaatine Hocaefendi’ye 
özel ilgi göstermelerini istemesi, onu kendi şeyhle
ri gibi görmelerini ve ona göre saygı göstermeleri
ni, onu görenin kendisini görmüş, onu dinleyenin 
kendisini dinlemiş gibi olacağını bildirmesi büyük 
bir tevazu örneğiydi.

Hocaefendi’nin kısa ve veciz sohbetinden son
ra mü’minlerin cömertliğine de şahid olduk. Ge
cenin ilerleyen saatlerinde zaviyede sofralar kurul
du. Çok mütevazı fakat muhabbetle hazırlanan yö
resel ikramlarda bulunuldu. Alışmadığımız halde 
ihlasla hazırlanan bu ziyafetten büyük bir lezzet al
dık. Sabah namazına yakın bir zamanda zaviyeden 
ayrılırken maddi ve manevi ziyafet sofrasından 
uzaklaşmanın buruk acısı içimize yerleşmişti. İs
panyol kardeşlerimiz şehrin dışındaki bu zaviyeye 
gelenleri gecenin ilerlemiş saatinde evlerine bırak
mak için defalarca gidip geldiler...

12.07.2003 Cumartesi günü saat l l ’de “Avru
pa’da İslam” sempozyumuna katıldık. Bu sempoz
yumda Cemaatin Almanya temsilcisi Ebu Bekir 
Rieger Avrupa’daki Müslümanlar, Nevzat Yalçın- 
taş Granada’dan Kazakistan’a Yükselen Hilâl: Cami
ler, Ömer İbrahim Vadillo ise İslam Ticaret Huku
ku isimli birer konferans verdiler.

Ebu Bekir Rieger, bugün iman ettiğimiz şeyle
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re şahadet getirmemizin sadece Avrupa çapında 
değil daha geniş çapta global bir eylem olduğunu 
belirterek özetle şunları söyledi: “Güç, geri vermek 
üzere Allah’tan alınır. Müslüman kendini O ’nun 
huzurunda yüzüstü yere yatırır. Güç her durumda 
Allah’tan borç alman bir şey olduğu için, gerçek 
Müslüman yetersizlik ya da güç yokluğu tanımaz. 
İman güçtür. İman kelimemiz bugün bir milyarın 
üzerinde insanı birbirine bağlıyor. Bu iman keli
mesi, şahadet kelimesi, Allah’ın birliğine ve Nebi
yi izlemenin, ona benzemenin gerekliliğine apaçık 
bir tanıklık içeriyor.”

Konuşmasının bir bölümünü yanda verdiğimiz 
İspanya Müslüman cemaatinin önderlerinden Va- 
dillo beyefendinin konuşmasına başlarken aynı sa
londa bulunan kayınvalidesine ve kız kardeşine 
“Bu güzelliklere şahid olduğunuz halde neden İs
lam nimetiyle müşerref olmuyorsunuz?” diye sesle
nerek yaptığı hidayet çağrısını unutmamız müm
kün değil. Bizler Müslüman olan evlerimizdeki ço
cuklara, kardeş ve akrabalarımıza İslam’ı yaşamayı 
tebliğ ederken bile ne karşılık buluruz diye düşün
mekteyiz. Yine bu cemaatin sahip olduğu “biz bir 
şeyi yap denildiği için yapmaktayız, netice bizden 
beklenmemektedir” ilkesini kendilerine rehber 
edişleri de unutulmaması gereken bir husus. Eko
nomik ilişkilere özel bir önem veren bu cemaatin 
ilginç bir özelliği de altın dinar ve gümüş dirhem 
olarak para birimi oluşturmaları ve bunu cemaatin 
müntesipleri arasında belli bir ölçüde kullanıyor 
olmalarıdır.

Nevzat Yalçıntaş Bey’in, son birkaç asırda 
müslümanların uğradıkları zu
lümleri ve sahip oldukları cami
lerin nasıl tahrip edildiğini, bazı 
camilerin adeta hakaret ederce
sine meyhane, bar, müze olarak 
kullanıldığını, mimari özellikler 
taşıyan şaheser camilerin ise taş
ları numaralanarak sökülüp kili
se inşaatında kullanıldığını an
latması herkesi hüzne gark etti.
Ardından, bütün dünyada İs
lam’ın yeniden dirilişine, bilhas
sa Sovyetler Birliği’nde Komü
nizm zulmünden kurtulduktan 
sonra insanların vatanlarına ve 
asıllarına da dönmeye başladık

larına dikkati çeken Yalçıntaş Hoca’mn, Kı
rım’daki bir camiin ateizm müzesi olmaktan çıka
rılıp aslî vazifesini icra eder hale getirildiğini, Tiir- 
ki cumhuriyetlerdeki müslümanların yeniden ca
mi inşaatlarına başladığını ve önümüzdeki günler
de Kazakistan’ın Astane kentinde 5000 kişilik bir 
cami ve külliyesinin faaliyete geçirileceğini, Mos
kova’nın merkezinde büyük bir cami yapıldığını ve 
Müslümanların Cuma günleri bu camilere sığma
yarak namazları cami dışında kıldıklarını ifade et
mesi ise bu kez dinleyicileri sevince gark etti. Bu 
çerçevede Moskova müftüsünün aktardığına göre 
Rusya Federasyonunda şu anda 5000 caminin 20 
milyon Müslümana hizmet verdiğini öğrendik. 
Sovyetler Birliği döneminde bu sayı sadece 94 
imiş...

Konferans aralarının birinde es-Sûfî’nin A l
manya cemaatinin imamı olan Esedullah bey kar
deşimiz, Hocaefendi ile konuşurken sohbetinden 
çok istifade ettiklerini, işaret ettiği hususların es- 
Sûfî’nin bakış açısıyla örtüştüğünü söyledi. Hoca
efendi, Hak olan yolda ayrılığın mevcut olmadığı
nı, es-Sûfî’nin eserlerini okuyup fikir birliği sağla
dığı için bu davete icabet ettiğini ifade ederek ta
rikatta vahdetin İslam ümmetinin tekamülüne ve
sile olacağını söyledi.

Hocaefendi, defalarca hacca gittiğini, fakat bu
rada sağladığı temasları orada sağlayamadığını ifa
de ederek bu ilişkilerin daha sıhhatli olması için 
mü’minlerin en az Arapça ve İngilizce’yi öğrenme
leri gerektiğini söyledi ve Resûlüllah’ın(s.) “Bir li
san bir insandır” hadisi şerifinin manasının böyle 

durumlarda daha iyi değerlendir
mesini tavsiye etti.

Kurtuba (Cordoba) ve 
Işbiliye (Sevilla)

Konferansların ardından Gıma- 
ta’daki ikametimiz sona erdi ve 
kafile ile birlikte 150 km. uzak
lıktaki Kurtuba’ya doğru yola 
çıktık. Zeytin ağaçları, buğday ve 
ayçiçeği tarlaları ile çevrili düz
gün yolda iki saatlik yolculuğun 
ardından Kurtuba camiinin kar
şısındaki “Hotel Conquıstodor”a 
yerleştik. Kurtuba camii dünya-
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mn en büyük camilerinden biri; 850 direkli, 24
000 m_ kapalı alana ve geniş bir avluya sahip. Ca
miin ortasına, iç karartıcı biçimde bir kilise inşa 
edilmiş olup diğer kısımlar müze olarak kullanıl
makta. Burada bir camiden yükselen çan seslerini 
ilk defa duyduk ve hüzünlendik. Zira bu camide 
İmam Kurtubî, İbni Rüşd, İbni Cevzî gibi bir çok 
ünlü alimin kürsüleri vardı. Daha sonra, akşam na
mazını İşbiliye’deki mescitte, yakındaki kilisenin 
çan sesleri arasında kıldık.

Abdülkadir Es Sûfî’nin cemaatinden iki arka
daşla otelin bahçesinde sohbet ediyorduk. Arka
daşlar, Hocaefendi’ye ‘bu meclisimizde Şeyhimiz 
bulunamadı ama Allah(c.c) sizleri göndererek biz- 
leri şeyhsiz de bırakmadı’ derler. Sohbet bir müd
det devam edince arkadaşlardan birisi ‘siz de bizi 
müridliğe kabul edin’ deyince Hocaefendi: “Bizim 
yolumuz kardeşlik yoludur; siz de bizim kardeşimiz- 
siniz” buyurarak nefis bir tevazu örneği sergiler ve 
İslam’da kardeşliğin önemini anlatır. Daha sonra 
arkadaşlar yarı latife olarak “Hocaefendi bizleri 
müritliğe kabul etmedi” dediler. Biz de kendilerine 
kardeşliğin müridlikten daha önemli ve üstün ol
duğunu ifade ederek Hocaefendi’nin “Bizim yolu
muzda müridlik-mürşidlik değil kardeşlik müesse- 
sesi vardır” dedik.

14.7.2003 Pazar günü Kurtuba’dan İşbiliye’ye 
geçtik. Yol kenarları yine zeytinlik. İşbiliye’de Ho- 
tel Catalonıa’ya yerleştik. Pazartesi günü “Vadi-i 
Kebir” nehrindeki bir saatlik yat gezisine katılık. 
Nehir boyunca gezdiğimiz mıntıkada 10’a yakın 
köprü gördük; fakat hepsinin mimarisi birbirinden 
değişikti. Bu nehir de oldukça kirli, ama çevresin
de koruma için de olsa beton perdelere rastlama
dık.

İşbiliye gezimizin en önemli kısmını, Cumarte
si günü es-Sûfî cemaatinden kardeşlerimizin mes
citlerini ziyaretimiz oluşturdu. Bütün kafile men
supları olarak bu camiye gittik. Cami dediğimiz 
yer mahalle arasında geniş bir depo. Arka kısmı 
tahta panellerle bölünerek hanımlar için ayrılmış. 
Burası beş vakit namaza açık ve Cuma günleri ta
mamen doluyor. Bu kardeşlerimiz burada namazla
rın dışında zikir meclisleri de tertipliyorlar. Yap
tıkları cehri zikirden çevre insanları ne rahatsız ne 
de şikayetçi oluyorlar. Hatta binanın üst katında 
oturan ailenin çocuğu bu zikrin cazibesi ile İslam 
nimeti ile müşerref olmuş. Ve ailesinin de bu gü

zelliklerden nasip alması için gayret sarfediyor. Bu 
hoşgörünün hayata yansıyan görüntüsü idi. De
mek oluyor ki zorla bir şeyi sürekli olarak mahkum 
etmek mümkün değil.

Bundan sonrası çok özel anlardı. Hocaefendi 
yine Malik kardeşimizin konuşulanları İspanyol
ca’ya çevirerek yardımcı olmasıyla bir saate yakın 
bir sohbet yaptı. İşbiliyeli kardeşlerimiz evratların
da bulunan ve misafirleri için okudukları bir bölü
mü toplu olarak Hocaefendi için okudular. Çünkü 
Şeyhleri Abdülkadir es-Sûfî onlara gelen kişi için 
yapılan bu duaların onun makamını artıracağını 
ve onun makamının yükselmesiyle orada bulunan 
herkesin de ruh halinin yükseleceğini söylüyordu. 
Bu duyguları satırlara dökmenin mümkün olduğu 
kanaatinde değilim. O anki duygu seli hepimizi 
kuşatmıştı. Hepimiz İslam’ın kardeşlik nimetinin

Ö m er İbrahim Vadillo : "Kapita lizm  Din, 
Ekonomistler Din Adam ı O ldu"

A llah , b iz le re , an lam ak iç in , hayatlarım ı
zın anlam ını çözm ek için ve bundan d o la 
yı ad ına  ekonom ik a lan  d e d iğ im iz  yaşam  
a lan la rım ızın  d a  şifresini çözm ek için ke
sin param etreler, açık  ve net ölçütler ver
miştir. M ese la , riba uygulam asının yasak 
o lduğunu bildirm iştir. Bu gösterm ektedir ki 
bankacılık  sisteminin ileri sürülen rasyona- 
litesine rağm en A llah  onu yasaklamıştır. Bu
nu an la d ığ ın ızd a  belki de  bankacılık  siste
m inin on ların  sunm aya çalıştıkları kadar 
rasyonel o lm ad ığ ın ı düşünm eye başlarsı
nız. K ap ita lizm  hakkında düşünme konu
sundaki en büyük zorluk onun ceb im izde  
o lm asından, günlük yaşantım ızın iç inde  ol
m asından, onun b ir parçası o lm am ızdan
dır. Bundan do layı onu eleştirel b ir şekilde 
düşünmenin büyük güçlüğü vardır. Dışımız
dak i b ir şeyi eleştirip "bu  yasaktır" demek, 
"ha ya t tarzım  yasaktır" dem ekten çok d a 
ha kolaydır. B ize ne olmuştur d a , bu güna
hı haya tım ızdan söküp a tm ak bu kada r zor 
ha le  gelm iştir?

Din davranıştır. Ç a ğ ın  egem en d in i,
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güzelliklerine şahit oluyor ve birbirlerini hayatla- 
rında hiç görmemiş olan insanların nasıl birbirleri 
için fedakarlıkta bulunduklarını, içlerinden geçen 
hislere tercüman olmak için içten gelen bir coş
kuyla gönüllerindekileri nasıl dile getirdiklerini 
görüyorduk.

işbiliye cemaatinin reisi olan kardeşimizin evi
ne akşam yemeğine gittik. Cemaatten bir kaç kişi
nin de iştirakiyle yatsı namazını kıldıktan sonra 
evin avlusunda gece yarısı (01.00) tadını bir ömür 
boyu unutamayacağımız bir yemek yedik. Çünkü 
bu yemeğin içerisinde muhabbet ve aşk vardı. 
Çünkü bu yemek Allah rızasını kazanmak için ik
ram ediliyordu. Çünkü bu yemek Allah rızası için 
yapılan bir ziyarette ikram ediliyordu. Çünkü bu 
yemek hiç tanımadıkları insanlara olan muhab
betlerinin tezahürünü simgeliyordu.

her ne kada r kişi kendisine 'H ıris tiyan ', 
'M üslüm an ' dese de , kapita lizm dir. D iğer 
b ir ifadeyle: C um aları cam iye  g id e b ilirs i
niz, ya da  Pazarları kiliseye, ya da  C um ar
tesileri S in a g o g 'a , d iğ e r günler aynı ban 
ka la r, aynı fa iz  o ran lan , aynı ipotekler, is
ter şu bulunduğum uz şehirde ya da  N e w  
York'ta olsun, insanların hayatlarına hakim 
o lan  aynı ka lıp la r ve prosedürlere m uhatap 
o lm ak zorundasınız.

O la n , dinsel yaşantıyı m arjina l b ir köşe
ye  itm emiz ve kap ita lizm in  bu yeni d in in in , 
hayatın bütün d iğ e r a lan la rına  hakim  o lm a
sına izin verm em izdir. Pek çok insanın A l
la h 'a  muhtaç o lduklarını, Yaradanla rına 
m uhtaç olduklarını anlam am asının çok zo r 
ha le  gelm esinin nedeni budur; çünkü öyle 
b ir günde lik  realite leri va r ki, d in i yaşantı 
b ir köşede kalmıştır. Bunun sonucu o la rak; 
sanki d in i yaşantıya ih tiyaçları yokmuş g ib i 
gelm ektedir. C am im dek i imam, kilisedeki 
pa p a z , s in agog dak i haham , ekonom ik ha
yatım ı ve sosyal yaşam ım ın d iğe r en önem 
li yön le rinde  nasıl davranm am  gerektiğ i ko
nusunda bana rehberlik edecek h içb ir çiz- 

■ g i ve. berraklık sunm uyor.'Bu aç ıdan  yeni 
d in  adam la rım ız  aslında ekonomistlerdir.

Dönüş Yolunda

Ayrılışı tarif etmek, ayrılışın verdiği hüzün ve ıstı
rabı ifade etmek mümkün değil. Bizler adeta içi
mizden bir parçayı orada bırakmıştık. Muhabbetle 
sarıldığımız kardeşlerimizden ayrılmak içimizden 
gelmiyordu. Adeta bir vücut haline gelmiştik. Gö
zümüz daima arkada kalmaktaydı. O kardeşlerimi
zin haline gıpta ederek ister istemez ayrılırken on
ların muvaffak olmaları için dua etmekten başka 
yapacak bir şeyimiz yoktu. Bütün bu gördüklerimiz
den sonra ülkemize dönünce almış olduğumuz bu 
enerji ile noksanlıklarımızı gidermek için biraz da
ha gayret sarfetmemiz gerektiğine karar vermiştik.

Barselona havaalanında Nevzat Bey’le Hoca- 
efendi’nin ancak fırsat bularak yaptıkları kısa ve 
veciz sohbet ise dinlenmeye değerdi.

Seyahatimiz esnasında Hocaefendi ile seyahat 
etmenin bir nimet olduğunu bir kere daha anla
dık. Cami dışında kalan namazlarımızın tamamını 
cemaatle kıldık. Yolculuklarımızı namaz vakitleri
ne göre ayarladık. Hocaefendi, bir vakit namazın 
keyfi olarak tehirinin Kâbe’yi yıkmaktan daha 
tehlikeli olduğunu ifade ederek namazların vak
tinde edasının önemini hatırlattı. Namazları cem 
edenleri de Cenabı Allah’m(c.c) Kur’ân’da buyur
duğu “Savaş anında bile nöbetleşe namaz kılmala
rı” emrine dikkat etmelerini ve namazlarını vak
tinde kılmalarını tavsiye etti. Ayrıca onun yanın
da yolculukta sabırlı olmayı, karşılaştığımız her şe
yi Allah’m(c.c) takdiri olarak kabul etmeyi, insan
ları bekletmemek için toplantılara erken gelmeyi 
ve verilen kararlara uymayı öğrendik.

Ayrıca bu yolculuk esnasında kafiledeki kar
deşlerimizle unutulmaz dostluklarımız oluştu. O 
kafile, arkadaşlarını tek tek sormadan ve görme
den bir adım dahi atmamakla bizlere emanetleri 
muhafaza etmenin en güzel örneklerini verdi. Hoş 
sohbet ve kendine mahsus üslubu ile yaptığı ko
nuşmaları zevkle dinledik.

Netice: İspanyatı kardeşlerimiz küfür diyarında 
inancın önemini kavrayarak ona dört elle sarılır
ken, bizler bir İslam ülkesinde ve Müslüman oldu
ğumuz zannıyla; ■ dini, hayatımızdan çıkarmanın 
gayretinde bulunmakta ve bu gayretin getirdiği pe
rişanlık içerisinde yaşamaktayız sanki. Ama kesin 
olan-şu ki: Daha çok çakşmamız gerekiyor, çünkü 
yapacak çok şey var. ■
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POLİSİYE EDEBİYATA BİR BAKIŞ tlENEMESİ

CİNAYET GECE GİDER

HASANALİ YILDIRIM

B aşkalarının şaşakalması- 
na şaşarım, western ve 
bilimkurgu filmlerini, 

polisiye edebiyatı ve dahası, kö
tü, sahiden kötü romanları ilgi 
alanımın dışına bırakmadığımı 
söylediğimde. Öyle ya, sanatta 
seçkincilikten yanalığını bunca 
vurgulayan birisi nasıl olur da alt 
türlere ve kötünün bayağısı 
ürünlere sırt çevirmez?

Bütün dünyayı saran hayran
ları bir araya geldiğinde, bir an
lık kızgınlıklarının kendiliğin
den ortaya çıkan enerjisinin et
kisiyle, değil beni, Ağrı Dağt’nı 
bile yerle bir edebilirliğinin bil
gisiyle söylüyorum: aslında poli
siye tüm uç örneklerine karşın, 
yaygın kabule göre (bile) popü
ler edebiyatın bir alt türü. Alt 
türün karşılığının her zaman 
‘aşağıdaki’ne denk gelmediğini, 
çoğun ‘ayrıntıya denk düştüğü
nü bilenlerdenim; ne ki sözko- 
nusu edilen polisiyeyse, (üzüle
rek vurguladığımdan emin olun) 
onu kendisinden yukarı olanlar
la karşılaştırabileceğimiz bir düz
lemde durmuyor.

İyi de buna karşın polisiye yi
ne de niye önemli? (en azından 
benim gibiler için.) Handiyse

tüm meraklılarının seçimlerinin 
ana etmeni durumundaki, oku
runa hikâye ya da roman gibi ya
lınkat edebiyat sunan metinler- 
dekinden daha çok entrika ba
rındırdığı için mi yoksa bütün 
edebiyat ürünlerinde olduğu gi
bi, gündelik hayatın içinde ör
tük veya apaçık gerçekliği deği
şik yollardan algılatma yeterlili
ği yüzünden mi?

içinden çıkılabilirliği kesin 
ve okurca da bilinen bir dolam
bacın derinliklerine dalmak, bu 
dolambacın çok da karanlık ol
mayan dehlizlerine gizlenmiş tüm 
girinti ve çıkıntılarda, çıkışı bil
meden ama çıkışı bulacağından 
emin bir havayla yolunu ara
mak: polisiye denilen yazı ve gö
rüntülü hikâye bu.

Yerli ve yabancı tüm ünlü ta
kipçilerini bilerek belirtiyorum, 
aslında polisiye bir zaaf. Kimi in
sanların içki ya da kumar düş
künlüğü türünden bir zaaf üste
lik; dolayısıyla adı konulmuş bir 
düşkünlük. Bu düşkünlüğün kay- 
dadeğerliliğinin göz hizasını ge
çememesinin etmeni, muhatabı
nı düşük düzeyde bırakmasında 
değil de, ‘yapı’sının daha yukarı
lara elvermemesinde.

Polisiye niye önemli?

Bugün artık işi bilenlerce teslim 
edilen bir gerçek: türün kurucu
luğu için birçok başka ad geçse 
de, yalnızca tam ve mükemmel 
ilk polisiye hikâye örneklerini 
vermiş olması bakımından değil, 
aynı zamanda (şimdiye değin 
neredeyse aşılamamış) türün ana 
kalıplarını belirlemiş, çeperinin 
sınırlarını çizmiş olması bakı
mından, işin piri Edgar Ailen 
Poe. Şu bir ömür delirium tre- 
mens’lerle kıvranan ve ayık gez
meyi sanki şanına yaluştıramı- 
yormuş gibi her an kendinde ol
mamayı en yanlış yerinden se
çen şair. Kurduğu ruh tahlilleri 
cümbüşüyle haklı bir iine kavu
şan, aynı zamanda işi kitleye mal 
ederken, ister istemez ayağa da 
düşüren ise Sherlock Hol- 
mes’un yaratıcısı, Freud’un mes
lektaşı ve ondan sanıldığından 
çok öğe devşirmiş Sir Arthur 
Conan Doyle. Fakat Doylu’un 
ruh tahlilleri denli dikkat çeken 
başka bir yönü de, pozitif bilim
lerdeki en son bilgileri kitapla
rında kullanabilmesi.

Bir cinayet ya da kolluk kuv
vetlerinin bir an önce icabına 
bakacağı bir suç örüntüsü arka
sında, gerçekte neler barındırır 
polisiye edebiyat? İlkin, Bal- 
zac’tan beri çökeduran, ne ki bu 
çöküşün süresi handiyse kıyame
te değin sürecekmiş gibi görü
nen kentsoylu insanın eleştiri
si... Sıkı bir eleştiri değildir bu. 
En başta birçok zarif tülün ve 
ışık geçirmez perdenin ardına 
gizlendiği için görünmezleşir;
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dahası, çizilen suçlu tipi kendili
ğinden kötü biri olmaz çoğun. 
Adamı öyle davranmaya sürük
leyen, çevre, toplum, ahlâk ve 
ekonomi şarları gizliden gizliye 
öylesine inandırıcı yollarla sayı
lıp dökülür ki, gevşek okurun 
suçluyu ‘kurban’ saymasının bile 
handiyse önü açılır.

Ne ki polisiyeyi de, tüm öbür 
edebiyat türlerinde ya da edebi
yattan bir nebzecik pay almış 
ürünlerde olduğu gibi, ele aldığı 
temalardan yola çıkarak eleştir
mek, önemini veya eksiğini ko
nusundan yola çıkarak belirle
meye kalkmak, artık ülkemizde 
de ayıp sayılsa gerek.

İpin ucunu kaçırtmamak

Her insan gerçeğin peşinde ve 
onun uğruna kanat çırpmak is
ter. Ne ki sıradan insanla öyle 
olmayanı birbirinden ayıran, bu 
kanat çırpışların onu sürükleye
ceği hararetin bedeline göğüs 
gerebilmek. Bu açıdan bakıldı
ğında, hiç de acı bir kaderi yok
tur dedektifin. Görevi süresince 
kimi zorluklara katlansa da, bu 
katlandıklarıyla balmumundan 
kanatları güneşin sıcaklığından 
kavrularak bilinmezlere gömü
len Ikarus’un durumuyla karşı
laştırılamaz bile. Belki zaman za
man düştüğü biricik sıkıntı, bi
linmezlikler bilinirleştikten son
ra görünürleşen ağın bir ucunu 
tanıdığı birinin elinde görmek. 
Ne ki görev kutsaldır. Üstelik 
sonuçta dedektifi bekleyen yük
lü bir çek de cabası.

Gönlümüz tersi için çırpınsa 
da sonuçta polisiyeyi hayranları
nın hoşuna gidecek bir evreye 
taşıyamamamızm nedenlerinden

bir diğeri, anlatım ve kurgu açı
sından ‘yapı’sınm değil de, daha 
en baştan ‘dil’inin belirlenmiş ol
ması. Buradaki dil, sözcüklerden 
örülü cümleler öbeğinin zihinde 
uyandırdığı anlam karşılığı ola
rak kavranılırsa yanlış bir anla
şılmayla yüzyüzeyiz demektir. 
‘Başka türlü de tasarlayabileceği
miz’ bir meramı, tercih edilen 
kalıbıyla aktarmanın ötesindeki 
‘dil’, daha çok ‘dünyaya eşlik 
eden ölçek’ karşılığına denk gel
mekte.

Şimdi buradan bakacak olur
sak, polisiyeye eşlik eden ‘dünya’ 
hangisi? Eminim ki ‘suçlular

dünyası’nı kastetmediğimi kav- 
ramışsmızdır. Öyleyse neyin kar
şılığına denk gelmekte bu ‘dün
ya’? Wittgensteince söyleyecek 
olursak, şu dilin sınırlarını imleye- 
ne.

Polisiye ne işe yarıyor?

Söylenileni biraz olsun açmayı 
deneyelim:

Ne zaman ve nerede ortaya 
çıkmış polisiye? İnsan ilişkileri
nin karmaşıklığı, giderek bir bi
linmeze doğru kaydığı dönemde. 
İster sanayi sonrası toplumu di
yelim buna, ister kapitalist yaşa
ma tarzının belirlediği yeni öteki 
algısının örgüsü, farketmez; so
nuçta ortadaki gerçek değişmi
yor: artık insanın (en geniş anla

mıyla) çevresiyle ilişkilerini be
lirleyen etmenleri kolaycana 
açıklayamıyoruz.

Bu açıklanma zorluğunun 
iyice gizilgüçleştirdiği gündelik 
hayatın alaşma polisiyenin karşı 
koyduğu yordam şu: yaşanan ha
yatın bütününü olduğu gibi algı
lamamızı engelleyen fragman 
gerçekçiliğine dayanan, başkala
rınca kurgulanmış halde bize 
servise sunulan çağdaş hayatın 
tam karşısına, ilk başta birbiriyle 
ilintisiz bir çok ayrıntı üzerinden 
fragmanların bir bütünlüğe ka
vuşturulması.

Açacak olursak, iyi bir polisi
ye aslında, tüm öteki kayda de
ğer zihin etkinlikleri gibi günde
lik hayatın kalıplaşmış fragman
larıyla gizilgüçlenmiş çözülemez
liğini, tasarlanmış fragmanların 
bağlandığı bir bütüne taşımak
tan başka bir iş yapmaz. Birbaş- 
larma yalnızca kendilerinden 
ibaretmiş gibi duran parçacık 
olayların, son tahlilde bir çözü
me kavuşturulması üzerinden, 
gündelik hayatın çözülemezliği
ne meydan okuma... Önemli ya 
da önemsiz, polisiyenin, (o da iyi 
polisiyenin) çağdaş olgularla ka
fası karışmış insan zihnine biri
cik katkısı bu: gündelik yaşantı
nın içinde beklenmedik zaman
larda karşımıza çıkan bilinme
diklerin doğurduğu korkuyu, sı
nırları sağlıklı çizilmiş bir yapı 
içinde estirilen gerilimin yardı
mıyla bilinebilir kılarak, günde
lik hayatın bilinmezlerine karşı 
‘bilemek’.

‘Sorun çözücü’ iş başında

İnsan zihni üzerinde bunca 
olumlu ve güçlü bir katkı sağla
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dığı halde, ne diye yeterince yu
karıya taşınamıyor bu tür? Çün
kü adı geçen erdemlerini, son 
derece primitif yollarla yapmak-. 
ta, tiplerini suçlu-suçsuz, ahlâk- 
lı-ahlâksız, bilgili-cahil, erdemli- 
erdemsiz, kısaca iyi-kötü diye 
ayırmakta bir sakınca görmediği 
ve sonuçta da kötülerin daima 
adaletin o amansız pençesine râ- 
molduğu; iyilerinse, başta suçlu 
sanılsalar bile kesinkes hakları
nın teslim edildiği, son derece 
‘iyimser’ bir dünya kurarak dev
şirir de ondan.

Üstelik, dedektifin üstün ze
kâsıyla çözdüğü ‘Suçlu kim?’ so
rusunu, sonuçta sanki okurun 
kendisi de çözmüşmüş gibi, dola
yısıyla aslında sıradan biri ol
maktan öteye gitmeyen birini, 
seçkinlerin makamına taşımış 
gibi bir hava estirmesini de 
anımsayalım. Daha acısı, az ön
ce karmaşıklığından ötürü seçe
nek sunduğu gündelik hayatı bü
tünüyle anlaşılabilir ve açıkla
nabilir bir anlayışla sunması.

Halbuki iyi bir edebiyat ürü
nüyle bir felsefe metninin ara
sındaki biricik fark, her iki kita
bın kapağında başka tür adları
nın yazmasının dışında nedir ki? 
Biri bu işi düzayak ve kendinden 
ibaret bir anlayışla kotarırken, 
öbürü olayların ve kahramanla
rın içine erittiği sorunsalın üze
rinden gerçekleştirmiyor mu?

Zaafların ardındaki imkân

İnsanı her nasılsa öyle anlatmak 
yerine, yalnızca cinayet ya da 
başka bir suç işleyen veya bu tür 
işlere bulaşmayan bir varlık ko
numunda ele almakta polisiye. 
Polisiyedeki tipin sanki kendine

özgü bir kişiliği yok da, o olaya 
göre bir yeri ve önemi var. Bu 
doğrultuda gezinir ortalıkta, şu- 
nu-bunu yapar. Ona dair anlatı
lanlar da, o nasıl bir ‘insan’sa bu
nu öğrenemeden, kendisini ana 
konunun gerektirdiğinden zerre
ce fazla tanımaksızın, bir olaylar 
yığını üzerinden, bu harmandaki 
konumuna göre sıralanmakta.

Kısaca, polisiye tipler, suça 
ilişkin eylemler dışında ‘yaşa
mazlar’.

Polisiyenin kurgusu da ku
runtu bir kurmacadan ibaret.

Öte yandan, tüm o bilimsel
lik kılıflarına karşın dedektif 
yalnız olağanüstü bir kahraman 
değil, daha çok kutsanmış ve İlâ
hi bir kişiliktir. Polisiyede asıl 
kahraman, hayatın kendisi için 
varolduğu kişi, ne dedektiftir ne 
de katil. Yaşayan ve her satırda 
varlığını bize hissettiren bir tek 
öiüdür. Suç ortağı olsa da ‘suçlu’ 
hep bir kişidir; belki de dünyada 
hiç kimsenin olmadığı kadar 
yalnız bir insandır ve örtük ola
rak vurgulanan da şudur: bu suç
ta yalnızlığın payı sandığınızdan 
çok.

Polisiyede yaratıcılık ve ye

nilik kaygısı, handiyse yalnızca 
cinayetin/suçun işlenme halka
sına indirgenmekte. Bunun do
ğurduğu yapmacıklıksa, sıradan 
olmayan bir okurun gözüne bat
mayacak gibi değil. Bir de, ço
ğun, yazarın okuruna suçlunun 
kimliğini farlcettirmemek için 
sarfettiği çaba, herhangi bir este
tik etki elde etmek üzere edebi
yatın kendisine yönelik harcan- 
saydı, ortaya bir klasik bile çıka
bilirdi dedirtecek türden. Gel 
gelelim, estetik hazza dönüşecek 
sanat öğelerinin göstergesi sayı
labilecek birimlerin yerine, kaba 
bir zekâ gösterisine şahit oluruz 
polisiyede.

Bunca sözden sonra, yukarı
daki denli garip kaçmasa gerek: 
hem metin hem de film olarak 
polisiyeye bayılırım. Hele gece
nin ilerleyen saatlerinde, odaya 
farklı açılarla konuşlandırılmış 
üç mumun eşliğinde, iki kişilik 
bir koltuğa yarı büzüşerek ve 
electronica, kosmic, krautrock ya 
da yalcın değerde bir müzik dinle
yerek, bir dedektifin göremediği 
ayrıntıların izini sürmek veya ay
nı saatlerde Komiser Kolombo’ya 
yakın düşecek iyi bir polisiye film 
izlemek. Bu zaafımı apaçık vurgu
luyorum çünkü burada önemli 
olan, insanın zaafları üzerine bir 
erdem yükleyerek kendini akla
maya çalışması değil, zaafının aç
tığı kapıdan dolaşması olası do
lambaçlarda gezindikten sonra 
çıktığı ve zihninin peltelerini se
rerek kuruttuğu mercan kayalık
ları. Bir de, mercan kayalıklarını 
münbit bir tarla sanmamak. O 
kayalıkların nasıl kullanılacağını 
bilmek ya da o kayalıklarda ken
disinin nasıl kullanıldığının ayır- 
dmda olabilmek. ■
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M U ST A FA  M İYA SO Ğ LU

E debi eserler elbette eğitim 
amacıyla değil, güzel sa- 
nat eseri ortaya koymak 

amacıyla ortaya konur. Fakat gü
zellik bir kere ortaya çıktıktan 
sonra insanlığın zihnî melekele
rini geliştirmek ve güzellik duy
gusunu zenginleştirmek için fay
dalı olacağı için, eğitim amacıyla 
da kullanılabilir. O yüzden de 
bütün eğitim kurumlarında kla
sikleşmiş eserler dil, din ye tarih 
eğitimi için kullanılır. Doğru ve 
güzel, bütün zamanlar için gerek
li olduğu ölçüde önemlidir. Eğer 
zihnî melekelerini tam olarak 
kullanabilen genç kuşaklar yetiş
tirmek istiyorsak, onlara insanlı
ğın kültür mirası olan büyük sa
nat eserlerini tanıtmalı, büyük 
şahsiyetlerin hayatı ve eserleri 
hakkında gerekli bilgileri vere- 
bilmeliyiz.

Duygu ve âdetlerin eğitimi 
için, sanat ve edebiyat eserlerin
den daha etkilisi bulunamaz. O 
yüzden Naziler propaganda ba
kanlığı kurmuş, Sovyetler yeni 
bir nesil yetiştirebilmek için bü
yük armağanlar vermişlerdir. 
Mao kültür ihtilâline teşebbüs 
etmiş, Saddam roman yazmaya 
bile kalkışmıştır.

Sokrates, mitolojik tanrılarla 
ve garip kadercilik anlayışıyla 
zihni melekeleri körletilen genç
leri uyandırıyor diye baldıran 
zehri içirilerek öldürülmüştür. 
Çünkü o devrin şairleri de Ho- 
meros gibi olmayan tanrıların 
oluşturduğu bir sanal dünyada 
teolojik bir sistem oluşturuyor
lardı. Budha ve Gandhi gibi şah
siyetlerle Peygamberler, ölümsüz 
hakikatleri anlatarak kitleleri 
eğitmeye, bir mabette toplayarak 
hayatın ve ölümün, daha genel 
olarak yaratılışın ve insan olma

nın anlamı üzerinde düşünmeye 
çağırmışlardır. Allah ve Peygam
ber sevgisi yolunda söylenen şiir
ler bunu yaygınlaştırır.

Edebi yeteneklerini kullanan 
Yahudi ve Hıristiyan din adam
ları kutsal kitapları bozmuşlar ve 
kendi devirleri için farklı yorum
lar yapmışlardır. Burada edebiya
tın yardımıyla dinin devirlere 
bağlı olarak nasıl bozulduğu gö
rülürken, Mevlâna ve Yunus gibi 
şahsiyetlerin dinin aslını koruya
rak, şiir tarzında evrensel ölçüle
ri nasıl ortaya koydukları da dik
kati çekiyor. Demek ki, edebiyat 
her bakımdan eğitimin amaçları
na uygun olarak kullanılabilir. 
Fakat mektepte öğrendiklerini 
hayatta doğru olarak ve yerli ye
rinde kullanamayan aydınlar 
için Yahya Kemal’in söylediği şu 
söz hâlâ çok önemli: “Mektepten 
memlekete”...

Tarih Şuuru ve 
Geleneğin Gücü

Gençlerin hayalleriyle, ihtiyar
ların hatıralarıyla yaşadığına dair 
bir söz var. Hayal ve hatıranın 
insan hayatındaki önemi bir ya
na, bu iki yaş dönemindeki in
sanlar biraz da realiteden, o gün 
yaşananlardan kopuk oluyorlar. 
Fakat bir yanıyla da geçmişe ve 
geleceğe uzanan sosyal unsurlar

halindedirler. Yahya Kemal’in 
bir vesileyle söylediği söz, aslında 
bu durumu çok iyi ifade ediyor:

“Ne harâbî, ne harabâtiyim
Kökü mâzide olan âtiyim.”

Yaşlılar işte kökü mâzide olan 
şahsiyetimizin canlı şahitleridir. 
Geleceğimizin doğru şekillenme
sinde yaşlı ve tecrübeli insanla
rın doğrudan katkısı vardır. 
Çünkü hiçbir şey sadece okuya
rak ve dinleyerek anlaşılamaz. 
Yaşanmışlıktan gelen tecrübe
nin, zengin yaşantının her za
man büyük bir değeri vardıı. Bu
nu günlük hayatımızda olduğu 
kadar sosyal faaliyetlerde, kültü
rel ve siyasî tartışmalarda da gö
rüyoruz. Kimin birikimi yeterliy
se, gündemi o belirler, tartışmayı 
ve giderek düşüncenin şekillen
mesini, karar mekanizmalarını o 
yönlendirir. Tarih şuuru kendili
ğinden oluşmaz.

Zihniyetin oluşumunda tec
rübenin, alışılmış düşünce tarzla
rının çok büyük etkisi olduğu bi
linir. Eğer biz toplum olarak ya
şadığımız çıkmazlardan kurtul
mayı iyi niyetle isteyen, ciddî 
fikrî donanıma sahip yaşlı ve tec
rübeli insanlardan oluşmuş mec
lislere sahip olsak, her on yılda 
bir toplumun önünü tıkayan 
benzer meselelerle karşı karşıya 
kalmayız.
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Dedelerle ninelerin torunla- 
rina hayat tecrübelerini masallar 
ve hikâyeler yardımıyla öğrettiği, 
geleneğin yaşayan değerler bütü
nü olarak algılandığı toplumlar- 
da pek çok şey kendiliğinden öğ
renilir. Hayat, sanıldığından faz
la tekrarlarla doludur. O yüzden 
tarihin tekerrür ettiğini görüyo
ruz. 60 yaşındaki insanın hayatı
na sığabilenler, çoğu kere bir 
milletin tarihine denk zenginlik 
ve çeşitlilik gösterir.

Bu toplumun geleneksel de
ğerlerinden ve tecrübelerinden 
yararlanmayan nesiller, tarih şu
urundan habersiz toplumların 
çocuğu olabilir ancak. Nitekim, 
bizim toplumumuz bin yıllık bir 
tarih tecrübesini reddetmeyi uy
garlık zannetmek ve kabile şart
larında hayat görgüsüyle yaşama
yı marifet saydılar. Bu mümkün 
olmayınca, yeni nesiller kendili
ğinden yabancı kültürlerin hay
ranı olmaya başladı. Çünkü ba
balarıyla çatışan çocuklar dede
lerine sığınır. Siz onların dedele
rini yok sayarsanız onlar da baş

kalarının dedelerine doğru yöne
lirler. Böylece yabancılaşma baş
lamış olur.

Gönüllü Sömürge Aydınları

İhtiyarlarla gençler arasındaki 
ilişkilerin sağlıklı olduğu top- 
lumlarda “kökü mâzide olan âti” 
görüşü vardır ve toplumun mad- 
dî-mânevî kalkınmasını yönlen
direcek dinamizm asıl bu ilişkide 
gizlidir.

Kültür ve sanat olarak sosyal 
ve siyasî olarak bunu sağlayama
mış toplumların, ne orijinal ede
biyat ve kültürleri olur, ne de 
kendilerine özgü sosyal ve siyasal 
kurum ve kuruluşları ortaya çı
kar. Her şeyin taklitle yürüdüğü 
bir gönüllü sömürge hayatı yaşa
nır. Bu çıkmaza düşenleri uyan
dırmak da mümkün olmaz.

Atalarının, hatta kendi dede
lerinin kötü ve geri olduğuna, 
yanlış bir hayat ve inanış tarzı 
içinde yaşadıklarına inandırıl
maya çalışılmış bizden başka bir 
topluluk var mıdır, bilemiyorum.

Bu yüzden de pek çok roman ve 
piyeste, hatta sosyal ve siyasal 
araştırmada Osmanlı’nın yakın 
ve uzak geçmişinin ne kadar kö
tülendiği ortaya konabilse, yeni 
nesiller, genç ve önyargısız düşü
nebilenler hatanın nereden kay
naklandığını anlayabilecekler
dir. Basında gördüğümüz kuşku
cu tavırlı yazarların resmî-gayrı-ı 
resmî tarih tartışmalarının teme
linde bu husus oldukça etkilidir.

Cumhuriyet dönemi roman
cılarının pek çoğunda ihtiyarla
rın hiç bir toplumda görülmeye
cek kadar alay konusu yapıldığı
nı, tiyatrolarda da geçmişe ait 
her şeyin karalandığını biliyoruz. 
Ama bir dönem genç olanlar 
şimdi yaşlandı ve çocukluk dö
nemlerinden beri hatırladıkları
nı birer “nostalji” tadında anlat
maya başladılar. Peki ya onlar
dan öncekilerinin ne suçu vardı? 
Söyleyelim: Tek suçları gönüllü 
sömürge olmamak ve kendilerini 
savunmak...

Yakup Kadri’nin Panorama 
adlı romanında, bir kasabada 
devrimlere alkış tutmayan bir 
yaşlı vardır, evinden dışarı çık
maz. Tabii bütün kötülükleri ve 
yolsuzlukları da evinden çıkma
dan programlar... Ne Allah kor
kusu vardır, ne toplum kaygısı ve 
ne de devlet tehdidi. Böyle bir 
tip, sizce inandırıcı olabilir mi? 
Sadece kötü olan ağa ve hoca gi
bi, iyilikten başka şey düşünme
yen öğretmen tipi de inandırıcı 
değil... O yüzden de pek çok ku
rumlanınız gibi edebiyat hayatı
mız da yapay görünüyor...

Köklerden Kopuş Felâketi

Genç Cumhuriyet’in on yılda bir 
aynı handikaplarla karşılaşma-
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smda, Osmanlı’nm tecrübelerin
den faydalanmayı bir yana bırak
masının asıl sebep olduğu orta
dadır. Halbuki Selçuklu ve Os- 
manlı tecrübeleri kendilerinden 
önceki Türk ve İslâm devletleri
nin tecrübelerinden faydalana
rak Moğol ve Haçlı alanları kar
şısında varlıklarını sürdürebil
mişlerdir. Orta Asya Türkleri de 
Kep bu türden geçmiş tecrübele
rinden faydalanarak, kendileri
nin on misli kalabalık Çin ve 
Rus güçleri karşısında varlıkları
nı koruyabilmek için kendi gele
neklerinden yararlanmayı bil
mişlerdir.

Gelenekten kopuş, bir an
lamda köklerinden de kopuşu ge
tiriyor. Bu anlamda toplumumuz 
büyük bir “köksüzlük acısı” yaşa
maktadır. Bunun garip sonuçları 
olması tabiidir. Çünkü bir toplu
mun medeniyet ölçüsü, onun 
çevresiyle ve kendi unsurlarıyla 
uyumlu bir gelişim gösterebilme 
kabiliyetiyle yakından ilgilidir. 
Eğer sık sık kimlik buhranı yaşa
nıyor, toplumu oluşturan unsur
lar ve devlet kurumlan birbiriyle 
didişiyorsa, o toplumun kültür ve 
medeniyet seviyesinin bir hayli 
tartışmalı olduğu söylenebilir. 
Bunu ortadan kaldıracak sağlıklı 
bir gelişim, gençleri, orta yaşlıla
rı ve ihtiyarlarıyla toplumu mey
dana getiren unsurların birbiriyle 
sağlıklı bir ilişki kurmasına bağlı
dır.

Geçmişi olmayan bir toplu
mun geleceği de yoktur. Çünkü 
geçmiş bir bakıma tarihtir. Tari- 
hi olmayan toplumlar, hafızası 
olmayan insanlar gibidir ve gele
cek hakkında da doğru kararlar 
veremezler. Sağlıklı bir gelecek 
için, geçmişin tecrübelerinden 
faydalanmak gerekir. Bunu da

günlük telâş ve kavgaların üstü
ne çıkmış yaşlılar, en azından 
objektif düşünebilecek kadar 
tecrübe sahipleri ortaya koyabi
lir. O yüzden de geleneksel top- 
lumlarda torunlarla en sağlıklı 
diyalogu yaşlılar kurabilmekte
dir. Son Osmanlılar, çok ve çe
şitli sebeplerden ötürü, gençleri
ni yaşlılarına teslim etmek yeri
ne, yabancı mürebbiyelere bırak
mış bir toplum olarak kendi gele
ceğimizi kendimiz tehlikeye at
mışız. Bugün de yabancı dille 
eğitim modasına uyarak, kendi 
çocuklarımızla da diyalog imkâ
nını kaybetmek üzereyiz.

Köklerinden kopanların baş
kalarına ister istemez özendiği ve 
kimlik kaybına uğradığı görülür.

İşgalci güçler bir toplumun tari
hini ve kimliğini unutturarak 
yerli halkı kendilerine tâbi kıla
bilir. Bağımsızlık savaşları kimlik 
meselesini gündeme gelince ta
raftar bulabilir. Kim olduğunu 
bilmeyenin işgalciye başkaldır
ması mümkün mü? Şahsiyetin 
oluşumunda milli unsur yoksa 
milli kimlik de yoktur.

Din, dil, tarih ve bunların bir 
arada bulunduğu edebi eserler, 
insanların ruhi terbiyesinde çok 
önemli bir yeri vardır. Manevi 
ve kültürel değerlerin bir toplu
mun temel unsurları olduğu orta
dadır. Bunlar, milli kültür taşıyı
cısı olan tarihi ve edebi eserlerle 
milli bir şahsiyetin oluşmasını 
sağlar. ■

yeni aayıaı çıktı

â f\A ç ö iA ö ü h r
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Başarı ne, Ya Başarısızlık.... 

Genç öncü ler ve Küreselleşme
Bilge Kral A Uya

>
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DAĞ YOLUNDAKİ KAN

M U ST A FA  YA ZG A N

D ağın tenha yamaçlarına 
gömülmüş bu küçük ku
lübe, yaz-kış böyle sessiz 

ve kimsesizdi, içinde barındırdığı 
üç yetim yavrunun kimsesizliği 
gibi...

Baharın yeşillere boyanan 
yüzü, dağları ve yaylaları da gam
lı kış uykusundan uyandırırken, 
ruhları ürperten o doyumsuz dağ 
rüzgârı, bu kulübenin pencerele
rinden bakımsız ve fakir kulübe
ye dolarken, bu üç yetimin gö
nüllerinde, hayallerinde ümit 
ışıkları yakardı. Onları, dünya 
denen bu sırlı kader meydanında 
feleğin haşin tokatlarını yiyerek 
büyüyorlardı. Küçücük, yumruk 
kadar kalbleri, vücutlarına kan 
değil, hüzün ve çile pompalıyor
du âdetâ...

Bu dağ kulübesi, köyde De- 
rikli namıyla anılan ve bilinen 
Mahmut adlı birinindi. o da has
talıklı karısıyla birlikte bu kulü
bede kalıyordu. Uç yetimin en 
büyüğü olan Bozan, onbeş yaşı
nı üç ay sonra bitirecekti. Yanık 
çehresinde acı çektiğini ifşâ eden 
şu çizgiler, zavallıyı çocukluğun 
masum duruluğundan uzaklaştı
rıyordu. Kardeşi Haşan on üç, en 
küçükleri Nuri on yaşında idi. 
Beraber oldukları zamanlar, iki 
küçük yetim, ağabeyleri Bozan’a 
sorular sorarak geçmişin silik ve 
soluk hatıralarını anlattırırlardı.

Kulübenin dağa bakan izbe oda
sında, ot ve saman dolu yatakla
rına uzandıkları zaman, yahut 
yaz günleri Derikli Mahmud’un 
koyunlarmı otlatırken, oturduk
ları bir ağacın gölgesinde Bozan, 
anlatırdı. Geçmişin silik ve soluk 
hâtıraları deşildikçe, gelecekte 
ümit ettikleri mutlu günlerin ye
şermekte olduğunu birlikte his
sediyorlardı. Nuri, Bazan ağabe
yine içindeki ukdeyi çözmesi için 
döndü ve konuştu:

- Köye her inişimde, kime 
sordumsa hep aynı cevabı al' 
dım...

- Neyi sordun köylülere?
- Anamın kaçtığını... Muh

tarın oğluna...
- Köylünün sözlerine inan

dın mı?
- Ben deli miyim ağa...? Ka

çan kadın, alnını gere gere köy
de, köylüyle birlikte yaşar mı? 
Ölüsünü bağdan getirmişler. 
Sen, o zaman kaç yaşında idin

 ̂ 7aga?
- Yedi yaşında vardım, yok

tum...
- Gene de iyi hatırlarsın 

olanları... Anlat... anlat da... 
anamızı burada hissedelim... 
Yanımızda...

- Bizim köyün mektebinin 
önünden geçtikçe, bakar bakar 
dururdum. Gözüm kalırdı. B a
bam, “hadi bu sene geçti Bo

zan’ım, gelen sene öğretmene 
götürecem seni...” demişti. Kıs
met değilmiş. Babam, üç sene 
kaçak gezmiş. Dördüncü sene 
askere aldılar. O zamanı hatır
larım. Davulunan, zurnayınan 
köyün gençlerini askere yolla
dık.

- Babamı jandarma götür
müş askere..

- Evden ayrılırken, herkesle 
vedalaştı. “Hakkınızı helal 
edin..” dedi. Beni öptü. “Bu 
evin erkeği Bozan’dır. O, sizi aç 
koymaz..” dedi. Haşan beş ya
şında vardı.

- Ben?
- İk i zannımca... Anama 

döndü: “Fatmam bu kaçaklık yü
zünden askerlik uzayacağa benzi
yor. Sabret.. Canını sıkma gay
rı...” dedi. Seni de kucağına aldı. 
Koklaya koklaya öptü.

- !...
- Gidiş o gidiş.. İki sene son

ra, babamın birliğini Batman- 
Şırnak hattında bölücü terörist
lerle çarpışmaya şevketmişler. 
Mesindağı geçidini tutmak ve 
korumakla görevlendirmişler. 
Onbeş günde bir mektubu geli
yordu köye... Bu mektuplarda 
babamın kokusunu alıyorduk. 
Sandıktaki paralar bitiyordu. 
Ben, köy kahvesinde çalışmaya 
başladım. Valla günler geçiyor
du işte...

Evet.. Günler geçiyordu. Bu 
çaresiz kadını ve masum yavrula
rı çilelere, sıkıntılara her an da
ha yaklaştıracak geçiyordu gün
ler.

Nuri’nin “muhtarın oğluna 
kaçmış anam” diye dertlendiği 
olay, babasının askere gidişinin 
üçüncü senesinde olmuştu. Bir 
zamanlar haydutluk edip, köyde 
şerriyle tanınmış, muhtarın oğlu 
Apo, Şırnak dağlarında, “vatan
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bölünmesin!” diye çarpışan bir 
yiğit askerin karısı Fatma’ya göz 
koymuştu. Günlerce, aylarca giz
li gizli takip ettiği kadın için 
plânlar kuruyordu Apo. Bir gün, 
köye bir jandarma jip’i geldi. Ha
berci, Fatma’ya acı haberi verdi. 
Kocası, bir hafta önce Yazlıca 
Dağında kuşattıkları ve tamamı
nı imhâ ettikleri teröristler tara
fından şehid edilmişti. Bütün 
köy, mateme büründü. Fatma, 
bir hafta yataklarda baygın yattı. 
Köy doktoru, bir baba gibi, bu saf 
ve temiz kadını tıbbi kontrole al
dı. Çocukları komşular teselli 
ediyorlardı. En acı, en zor olaylar 
bile, zamanın sessiz unutturucu- 
luğu içinde, nisyan perdesinin 
arkasına geçip gidiyordu. Köyde 
bir tek kişi... Apo, için için sevi
niyordu bu ölüm haberine.. 
Günler sonra, mahzun Fatma 
kendini topladı. Çalışmaya baş
ladı. Komşuları Elif ve Zeynep’le 
birlikte köyün dışındaki değir
mene buğday taşıyordu. Üç ye
tim yavrusunu doyurup yaşatma
ğa çalışıyordu. Bir sabah buğday
ları taşımış, Elifle Zeynep’ten 
önce, boş çuvallarla köyün kır
mızı topraklı bağ yolundan dö
nüyordu. Yolun tenha bir yerin
de Apo, mahzun kadının önüne 
çıktı. Fatma, korku ile durdu. Irz 
düşmanı, insan suretinde vahşi 
bir hayvan gibi hırladı:

- Fadime! Ölenle ölünmez. 
Kocan olacak herif, kaçak gez
di. Akılsızlığının cezasını Şır- 
nak dağlarında canı ile ödedi. 
Şu üç oğlanı babasız koma! Be
nim ol!., dedi.

Fatma, elindeki ve sırtındaki 
çuvalları yere attı. Bir anda kor
kudan sıyrıldı. Bir dişi arslan gibi 
gerildi. Göz açıp kapayıncaya ka
dar bir anda eğildi, yerden iki 
sert taşı avuçladı ve haykırdı.

- İtin uşağı! Kocam şehid ol
du ise, şanıyla, şerefiyle din, 
namus, vatan ve milleti için ca
nını verdi! Sana da köpekler gi
bi ürümek düştü değil mi? Na
mussuz herif! Çekil yolumdan! 
Savul gözümün önünden gâvur 
oğlu gâvur.

Apo, anlatılmaz bir çirkinlik
te yüzünü, gözünü büryen kin, 
şehvet ve vahşetle saldırdı. Fat
ma’ya sarılmak istedi. Aynı anda 
alnının ortasına yediği bir taş 
darbesiyle Sersemlerken, belin
deki hançeri kınından çıkardı; 
ikinci defa saldırdı. Kadının 
omuzundan tuttu. Fatma, sağ 
elindeki taşı, öldüresiye bu şeref
siz ırz düşmanının sol gözüne 
vurdu. Sıcak bir kan fışkırırken 
Apo, kesilen bir boğa gibi böğür
dü. Ağır bir küfür savurdu. Son
ra hançerini şehid karısı Fat
ma’nın boğazına sapladı, ikinci 
darbeyi kadının kalbine, sonra
kileri göğsüne, böğrüne, kamına 
vurdu. İlk darbede Fatma yıkıl
mıştı. ikinci, üçüncü darbede 
can verdi. Hançeri her vuruşta, 
ağza alınmaz küfürlerle “cinsel 
öfke”nin en vahşi tezahürlerini 
dillendiriyordu Apo.

Kaderin bu önüne geçilmez 
cilvesi, üç muhtaç yavruyu, inle
yen üç serçe kuşunu komşu köye 
yakın bu dağ üstündeki kulübede 
yaşayan Derikli Mahmud’un ya
nma atmıştı. Üç günahsız yavru, 
bitmek bilmeyen bir gayretle ça
lışıyorlar, sabahlıyorlar, kışın 
buğdayları köye götürüp satarak 
yazın çobanlık ederek, hayatın, 
onlar için yakıcı mücâdelesine 
göğüs gererek yaşıyorlardı. Ye
timlik ve öksüzlük acısını dağ 
başlarında esen hür ve munis 
rüzgarlarla paylaşıyorlardı.

Bozan, olayları Nuri’ye anla
tıyordu. Çocuk merakla sordu.

- Sonra ne oldu ağa?
- Ne olacak? Köye kan re

van içinde dönen, muhtarın oğ
lu Apo: “Fatma bana kaçtı. 
Dün onu başka biriyle bağın 
arasına gördüm.. Vurdum..” di
ye yaymış.

- Vay soysuz vay! Kim ina
nır buna? Kim inanır?

- Kimse inanmadı.. Ama 
Apo haydudunun şerrinden 
korkan köylü sus-pus oldu.

* * *

Kış, bütün şiddetiyle hükmünü 
yürütüyordu. Dağlar, taşlar, bem
beyaz karların sisli örtüsüne bü
rünmüştü. Bulutlar, simsiyah, 
kurşun renkli bulutlar, sinirleri 
tel tel koparıp ruhları sıkmak, 
boğazlara dayanılmaz düğümler 
bağlamak için alçalmışlardı. Du
manlı havada kar sisleri akıyor
lar, dönerek uçuyorlardı. Şu kar 
fırtınası.. Ah! Bir dinse.. Pence
relerin, kapıların, çatıların gıcır
tılarla, iniltilerle sarsılması, 
ağaçların köklerini kıracaklarmış 
gibi yatışları yavaşlaşa, kulakları 
alev alev yakan, dudakları çatla
tan, gözleri kör edecekmiş gibi
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esen şu soğuk rüzgâr hafiflese.. 
Canavarların homurtusunu an
dıran fırtına, yamacında küçük 
bir dağ evini saklayan dağı, ye
rinden sökmeye, parça parça 
edip dağıtmaya azmetmiş gibi 
esiyordu. Yaz günleri ılgıt ılgıt 
esen rüzgârlar, bu dağ yamacında 
kendilerinden başka nefes alan 
varlıkları istememişler de, gidip 
fırtınaları davet etmişler gibi idi
ler.

Dağdaki kulübe, bir haftadır 
azalıp çoğalan bu fırtınaya karşı 
direniyordu. Ocaktaki ateşler ye
ni kül olmuştu. Zaman, sabaha 
yakın saatlerde idi. Pencerelerin 
çatlakları arasından içeri üfleyen 
soğuk, yamalı perdeleri ağır ağır 
titretiyordu. Sıcacık yorganları
na sarılmış üç yetim çocuk, dal
gın ve yorgun uyuyorlardı. Bu 
onların üçüncü mü, dördüncü 
mü kışı idi. Alışmışlardı annesiz- 
liğe, babasızlığa... Yandaki odada 
Derikli Mahmut, hasta karısı ile 
uyuyordu.

Haşan, omuzuna dokunan ve 
hafifçe sarsan Bozanin uykulu 
sesiyle uyandı :

- Haşan! Haşan! Uyan peh
livan... Haydi bakalım..

- Vakit çok erken ağa... Sa
at kaç ki?

Bozan, ocağın bulunduğu ma
saya doğru yürüdü. El yordamı ile 
ocağın yanındaki gaz lambasını 
oradaki kibritle yaktı. Yandaki 
odadan gelen horultu sesine, in
leyen, hasta bir kadının sesi karı
şıyordu. Masanın bir ucuna geli
şigüzel bırakılmış Derikli Mah- 
mud’un saatine baktı.

-Saat beş buçuk.. Haydi Ha- 
san’ım.. Kalk arslanım...

Haşan, dirseğine dayanarak 
doğruldu. Yanında, başı duvara 
doğru kaymış vaziyette uyuyan 
kardeşi Nuri’ye baktı. İçi merha
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metle doldu. Dışarıdaki kış uğul
tusunu dinledi.

-Dağ, taş kudurmuş ağa.. 
Aman yarabbi tövbe... dedi.

Bozan, başka endişeler içinde 
fısıltı ile konuştu:

- Bugün yandaki odanın sı
vasını Mahmut Amca ile yapa
cağız. Buğdayları köye ben gö
türürdüm. Seni de tatlı uykun
dan uyandırmazdım kardaş.. 
“Köye ben gideyim...” desem, 
“İşten mi kaçıyon lan?” diye se
bepsiz dayak yerdim...

- Yok ağacığım, zorsundu- 
ğum yok.. İyi ki kaldırdın.. Va

kit de geçmiş gibi...
Her ikisi de acı acı tebessüm 

ettiler. Ah! Bu, gülmeyi unutan
ların tebessümü, mânâlı bir zehir 
gibiydi.

Haşan yamalı pantolonunu 
giyerken söyleniyordu.

- Adam yaşlandıkça hırsı mı 
artıyor ne!. Yatak odasını sıva- 
tacakmış. Mezarını »da evin ar
kasına kazdırsa ya!.

- Sabredelim be Haşan. Sı
cak bir yatak bulduğumuza şü
kür. Kendi de memnun değil, 
bu rezillikten. Başaklı köyün
deki arazisini satıp aşağı köyden
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dam alacakmış...
- Artan parayı ne yapar der

sin ağa?..
- Artanını sürüye bağlaya

cakmış. Çopur’un oğlu söyledi.
- Sürüye bağlar yaa! Elinin 

altında üç azap hazır. Ağa yal
lah zoruma gidiyor “Bırak.. Çek 
git..” diye aklımdan geçiyor, 
amma nereye? Baba evinden 
sonra, ikinci ocak... Sütsüz der
ler, becis derler... Kimsen ol
mazsa, işte böyle...

- Sussss. Buğdayı kapı ardı
na koydum, alırsın...

Yandaki odada horultu sustu. 
Fırtına, olanca gücüyle karşısına 
çıkan her şeye yükleniyordu. Or
talık, kısmen aydınlanmıştı. Ha
şan, yünleri ip ip sarkan kazağını 
giydi. Pencereye yaklaştı. Perde
yi çekti, açtı. Loş bir sabah ışığı 
ile birlikte pencere camlarından 
soğuk bir hava esti. Camların 
buğusunu pencerenin perdesi ile 
sildi. Dışarı baktı. Kar fırtınası 
içinde, kıvrılarak dağdan inen ve 
sislere karışan yolu farketti. Dal
dı...

- Haşan, gel elini ısıt şura
da.. dedi, Bozan ağası.

- Geldim... diye kısa bir ce
vap verdi çocukcağız.

Odaya bir sessizlik doldu. Bo
zan, tüp gazlı dörtlü ocağın en 
küçük olanını yine kibritle yaktı. 
Çaydanlığa su koyarken Haşan 
elini ısıtmaya çalışıyordu. Bozan, 
çaydanlığı doldurup ocağa ko
yunca, Haşan, seri bir hareketle 
buğday çuvalına doğru yürüdü. 
Çuvalı omuzladı. Bozan, kapıyı 
açtı. Kuvvetli bir soğuk rüzgâr 
odaya dolarken, gaz lambası tit
reyerek söndü. Haşan:

- Ya Bismillah ağa. İkindi
den önce gelmem herhal... dedi. 
Bozan karşılık verdi:

- Allaha emanet ol Hasanım.

Buğdayı verdikten sonra 
Ali’nin kahvesine uğra. İyice 
ısın. Belki tipi de diner o vakte 
kadar.

Haşan, kapı önünde biriken 
karları ayağı ile iterek yürüdü. 
Sisler arasında kayboldu.

Aradan on dakika geçmemiş
ti. Yan odanın kapısı açıldı. De
rileli Mahmut, gözlerini oğuştu- 
rarak odadan çıktı. Mendilini çı
kardı. Sesli sesli burnunu temiz
ledikten sonra.

- Domuzu uyardın mı Bo
zan? Buğdayı götürecek...

- Gitti!..
- Gitti mi? Kâfir oğlu kâfir, 

kaçar gibi gitti.. Öyle mi?
- Yok amca niye kaçsın? 

Buğdayları satıp gelecek...
- Ulan, Memik Çavuş’a ha

ber gönderecektim. Yalnız sat
ma mı?

- !...
- Nuri yatıyor mu?
Derikli Mahmud’un kaba ve 

gürültülü sesi, Nuri’yi de uyan
dırmıştı. Kalktı ve çabucak gi
yindi. Sabah aydınlığı, içeriyi 
iyice doldurmuştu. Derikli Mah
mud’un kaba sesi, iki çocuğun 
yüreğini yine baktı. Nuri’ye:

- Çorbanı içtikten sonra, di
yeceklerimi Memik Çavuş’a 
sen iletirsin tamam mı?.. İtiraz 
yok!., dedi.

- Olur amca.. Başüstüne... 
diyebildi yavrucak.

Bozan, yatakları toplarken, 
Nuri, ocaktaki çaydanlığı aldı. 
Eliyle yokladı.

- Isınmış.. Eline dökeyim 
Mahmut Amca... dedi.

- Hı? Ha.. Doğru ya.. Dök 
bakalım.. Gel şuraya.. Of bee 
ne hava bu yahu?

Kapı, rüzgarla bir kaç kerre 
sarsıldı. Birden! Dışarının uğul
tuları arasından keskin bir çığlı

ğın ürpertici yankılanışı duyuldu:
- Bozaaan! Bozan ağaaam! 

Yetiiiş! Kurtlaaar!..
- Mahmut Amcaaa! Hasan’ı 

kurtlar çevirdiii!..
- Kurtlar mı? Ne kurdu 

yav!..
- Mahmut Amcaa! Çifteni 

ver kurban olayım.
Hasta kadın, içerden bir çığ

lık attı. Derikli Mahmut yattık
ları odaya koştu. Duvardaki çif
tesini kaptığı gibi kulübeden fır
ladı. Bozan ile Nuri önden koş
muşlardı. Karlar içinde düşe kal
ka köy yoluna doğrulmuşlardı. 
Derikli Mahmut, çocukların aç
tıkları yoldan koşarken, bir an 
durdu. Havaya iki el ateş etti. 
Cebindeki memıilerden ikisini 
acele ile silahına doldurdu. Köy 
yoluna koştu.

Bozan, bayır aşağı inen yolun 
kayalık dönemecine erişmişti. 
Nuri, arkasından yetişti. Derikli 
Mahmut, kestirmeden döneme
cin önüne çıkmıştı. Kırmızı tüylü 
üç kurt bembeyaz karlar üstünde 
parçalanmış olarak yatan Ha- 
san’m cesedi üstünde idiler. De
rikli Mahmut, yan yana olan iki 
kurda nişan aldı. İki el ateş etti. 
Kurdun biri kamından, biri sağ 
kalçasından mermiyi yemişti. 
İkisi de korkunç bir hırıltı ve 
çengleme ile kanlar içinde bayır
dan yuvarlandılar. Üçüncü kurt, 
onların bedenlerine saldırdı. Bo
zan ve Nuri, kendilerini yerden 
yere atarak ağlıyorlardı. Derikli 
Mahmut, karlar içinde bir kan 
havuzunun ortasında tanınmaz 
hale gelen Hasan’ın az ilerisine 
savrulmuş buğday çuvalının üs
tüne oturdu. Çiftesine dayandı. 
Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başla
dı. Kar fırtınası, dağ yolundaki 
kan’a aldırmadan bütün hiddet 
ve şiddetiyle devam ediyordu. ■
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U N U T U L M A Y A N L A R

ALI KEMAL BEL VİRANLI ’NIN 
ARDINDAN

A B D U L L A H  YILD IZ

A li Kemal Belviranlı 
ağabey de rahmet-i 
Rahmân’a kavuştu. 

Daha birkaç ay önce, ümran’ın 
Mart-2003 sayısında yazmıştım 
Ali Kemal Belviranlı ağabeyi. 
Bizim kuşağın (60’lı-‘70’li yıllar
da temel dini bilgileri öğrenmek 
için başvurduğu, daha doğrusu 
bulabildiği üç-beş İslâmî eserden 
biri de onun kaleme aldığı İslâm 
Prensipleri idi. Yine Kur’ân tila
vetini öğrenmek isteyenler için 
K ur’ân Rehberi ve Tecvit kita
bı, Osmanlıca öğrenmek isteyen
ler için Osmanlıca Rehberi ve 
diğer eserlerinden çoğumuz isti
fade etmişizdir.

Adana İmam Hatip Lisesi’n- 
de okuduğumuz yıllarda öğrenip 
dilimizden düşürmediğimiz İlahî
ler arasında, ruh dünyamızı en 
fazla etkileyen, bize şevk ve he
yecan veren, inancımızı ve umu
dumuzu tazeleyen İlahînin beste
kârı da o idi:

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, 
hikmete râm ol;

Yol varsa budur, bilmiyorum 
başka çıkar yol.

Allah’a dayan, gâyene terfi
kini versin.

K ur’ân’a sanlmazsan eğer,

muştu.. Yine Ali Ulvi Kurucuya 
ait “Bambaşlia ufuklar açıyor, ruh
lara Kur’ân. ” şiirini mâhur ma
kamında, “Rûhum sana âşık, sana 
hayrandır Efendim / Bir ben değil 
âlem sana kurbandır Efendim..” 
şiiri ile “Mevlâm sana ersem diye / 
Aşka düşen pervaneyim..” şiirini 
uşşak makamında bestelemiş. Ali 
Kemâl ağabeyin bunların dışında 
40’dan fazla bestesi var.

Türkiye’de İslâmî potansiye
lin oluşumunda önemli katkıları 
olan hâfız Ali Kemâl Belviranlı 
ağabeye minnet borçlu olduğu
muza inanıyor ve dualar gönderi
yorum. Yaklaşık çeyrek asır sü
ren Şeflik Devrinin İslâmî kültür 
hayatımızın üzerinden adeta bir 
silindir gibi geçmesini takip eden 
‘50’li - ‘60’lı yıllarda; İslâm’ı öğ
renmek için başvurulacak eserle
rin bir elin parmakları kadar ol
duğu dönemlerde Ali Kemal Bel- 
viranlı ağabeyin yazdığı kitapla
rın, 1952-1953 yıllarında çıkar
dığı aylık İslâmm N ûru  dergisi
nin ve diğer faaliyetlerinin o 
günler için ne kadar önemli ol
duğunu hatırlatmakta fayda var. 
Dolayısıyla o, dualarımızı ve du
alarınızı fazlasıyla hak ediyor.

Altı ay önce, Ali Kemal ağa
beyle uzun uzun görüşüp sohbet 
etmek, bu sohbeti kayda almak 
ve resmini çekmek istemiştim. 
Ama maalesef bu mümkün ol
madı; zira Ali Kemal ağabeyin 
sıhhi durumu o zaman da kötüy
dü ve böyle bir görüşme yapmaya 
uygun değildi.

Allah gani gani rahmet eyle
sin Ali Kemal ağabey. Mekanın 
cennet olsun. m

ye’se düşersin.
İlk iki mısraını İslâm şairi 

Mehmed A kif in yazdığı, son iki 
mısraını da merhûm Ali Ulvi 
■Kurucu’nun eklediği bu çok sev
diğim İlahîyi Ali Kemal ağabeyin 
bestelediğini üç yıl önce Belgrat 
ormanlarında Araştırma ve Kül
tür Vakfı’nın tertiplediği piknik
te sohbet ederken öğrenmiş ve 
hayli heyecanlanmıştım. Rast 
makamındaki bu nefis İlahîyi, ri
camız üzerine meşk etmiş, bize 
doyumsuz bir manevî lezzet sun-
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İ nsanlık onurunun korunma
sı adına insanlığa yapılan en 
büyük hizmet açlıktan kıv

ranan insanlara yardıma koş
maktır ve bir insanın insanlığı 
için yapılmış bir hizmet tüm in
sanlık için yapılmış sayılır.

İnfak edenin sahip oldukları 
infak ettiği ölçüde artar. Yani sa
nılana ve matematiğe ters olarak 
infak etmekle infak ettiğiniz mal 
azalmaz, tam tersine artar. Nasıl 
ki sevgi ve muhabbet paylaştıkça 
artar ve bereketlenir, buğday ba
şakları gibi katlanarak çoğalır, 
maddiyatın ve servetin paylaşıl
ması da hem paylaştığınız şeyleri 
hem de huzuru arttırır. Zira ba
sitçe; iyi olan şeyler harcadıkça 
artarken, kötü olan şeyler paylaş
tıkça azalır.

Komşusu açken tok yatan biz
den değildir hadisini ve hayırlarda 
yarışın ayetini ya bugünün stan
dart ve düzenine yani “gerçekle
rine” uymadığını söyleyerek göz 
ve kulak ardı edeceğiz, yada 
standartlara ve düzene rağmen 
bu altın kuralları yaşama aktar
manın zorunlu olarak 
bir çaresini bulacağız.

Prensip olarak her 
şeyin şükrü kendi cin- 
sindendir. Örneğin bil
ginin şükrü bilgiyi ak
tarmaktır. Mal ve ser
vetin şükrü ise ondan 
infak etmektir. İnfak ise 
elde ettiğimiz şeylerin 
mülkiyetinin, dolayısıy
la istediğimiz gibi tasar
ruf etme hakkının bizde 
olmaması mantığına 
dayanır. Sahip olduğu
muz her şey A llah’ın bir 
emanetidir. Bu yüzden

İNFAK VE GÖNÜL KUŞAĞI

SER D A R  T A B A N O Ğ LU

Onlar yoksula sevdiği yemeği yedirirler:
‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşek
kür beklemiyoruz* derler. (76/8)

mala karşı em an et  değil de m ül
kiyet ilişkisi içindeki bir zihnin 
israf ve infak kavramlarını algı
laması mümkün değildir. Şu 
halde infak ediyor veya etmiyor 
oluşumuz mala karşı Allah’ın 
uyulmasını emrettiği bir kurala 
uyma veya uymama şeklinde 
açığa çıkan tutumumuzla ilişki
lidir. Nasıl fakir olmakta belli 
bir hikmet varsa zengin “düş
mek” te de öyle. Servet insana 
Allah tarafından insanın o ser
vetle nasıl davranacağını sına

mak için verilir.
Müslümanlar olarak manevi 

değilse bile, maddi refahımızın 
yıllar öncesine göre gözle görülür 
bir şekilde arttığı ise su götürmez 
bir gerçek. O zaman infak kavra
mımızı gündemimizin tam göbe
ğine yerleştirmemiz gerekiyor. 
Öyle tahmin ediyorum ki, nifak
lar yaygınlaştığı oranda, Müslü
manların sıkıntısının ve atılım- 
sizliğinin parayla alakalı olmadı
ğı berrak olarak görülecektir.

Rızk kavramını genişlettiği
mizde sadece yediğimiz 
peynir ekmeğin değil, ni-.. 
met olan her şeyin aslın
da birer rızk olduğunu 
görüyoruz. İmanımızı, 
soluduğumuz havanın 
rızk oluşunu hatırlarsak 
infak kavramının ger
çekte kapsamlı içeriğini 
de görmüş oluruz. Rızk 
kavramını böyle okudu
ğumuzda, verecek bir şe
yi olmayan insanın bu
lunmadığı sonucuna va
rıyoruz. En azından vere
cek bir gülümsemesi bile

Ümran-Ekim •2003 9 7



EDEBİYAT

9 8  Ümran .Ekim ■2003

eğitilmesine kadar her ayrıntının 
güzelce düşünülmesi ve işin pro
jelendirilmesi, mantıklı bir şe
mayla kapsamlı bir program ve 
projenin yapılması gibi emek ve 
yürek ürünü çalışmalara Gönül 
Kuşağı Demeği vasıtasıyla şahit 
oluyoruz.

Müslümanların yapmaktan 
imtina edemeyecekleri görevle
rin başında etraflarını kolaçan 
etmeleri ve muhtaçlara yardım 
etmeleri gelir. Aslında bu görev 
ve sorumluluk sadece nakdi yar
dımlarda bulunmakla bitmez. Bu 
belki sorumluluğun en ufak ve 
niteliksiz boyutudur. Varlıksız 
insanları arayıp bulma, onların 
sıkıntılarını dinleyip çözüm üret
meye çalışma, yardımları bizzat 
götürme infak kavramının içini 
dolduran görevlerdir. Onun için 
gönüllü yardım kuruluşlarında 
aktif olarak görev alma, yardım 
ulaştırma noktasında gayret et
me hem strateji hem de misyon 
gereği bugünlerde üzerine yükle-

muhakkak vardır. 
Ama iyi düşünürsek, 
Allah’ın mal ve servet
le nimetlendirdiği ve 
sınadığı insanlar olarak 
gülücüklerden çok da
ha fazla verecek şeyi
miz bulunur kanısında
yım.

İnsan, hayatta iste
diği şeylerin hepsine 
sahip olamaz. Ama ih
tiyaç duyduğu şeylerin 
hepsine sahip olabilir.
Yeni bir şeylere sahip 
olmak bazen başka bir 
şeyi de istemeyi gerek
tireceği için nefsi coş
turur ve tatminsizlik 
üretir, fakat sevilen 
şeylerin verilmesi nefsi körelte
ceği ve arzuları dizginleyeceği 
için huzur verir. İnsanın özgür
leşmesine yardımcı olan, eline 
aldıkları değil, elinden çıkardık
larıdır. Şu halde şunu söyleyebi
liriz ki: Vermek, almaktan daha 
kazandırıcıdır.

İnsanın sahip oldukları gün 
gelir insanın bel bağladıkları ha
line gelebilir. Sahip olduklarımı
zın bu konuma yükselmelerine 
engel olan şey, yani sahip olduk
larımıza karşı bizi özgürleştiren 
şey kuvvetli bir infak duygusu
dur. Onun için infakm ibadet aş
kıyla yaygınlaşması gerekiyor.

Yardım kuruluşlarının artma
sı sevindirici bir gelişme. Ama 
profesyonelce iyi taktik ve tek
nikler geliştirmiş olması, işini 
ciddiye alıp laytkıyla yapıyor olu
şu az sayıda gönüllü kuruluşa na
sip oluyor. Bu açıdan yardım der
neklerinin geliştiğine, örneğin 
bir erzak dağıtımında dikkat edi
lecek hususlardan gönüllülerin

Her tür katkınız için: Gönül 
Kuşağı Derneği: Merkez; İzzet- 
tinbey cd. No: 15/1 Bulgurlu - 
Üsküdar (Tel: 0216 3354848). 
Şube; Muhtesip İskender mh. 
Akseki Camii slc. No:35/l Fatih 
(Telefaks: 0212 5324075).

E-mail: yardim@uonulkusagi. org. tr 
Web: www. gonulkusagi, org, tr

nilmesi gereken gö
revler.

Hayırlarda yarış
mayı ilke edinen; A l
lah’ın kendilerine 
rızk olarak verdikle
rinden infak etmek 
isteyenlerle gerçek
ten yardıma muhtaç 
insanlar arasında bir 
gönül köprüsü kur
mak için faaliyet gös
teren bir kurum olan 
Gönül Kuşağı derne
ğinin aktivasyonu, 
bizim bu satırları yaz
mamıza vesile oldu.

Derneğin kurucu
su Lokman Özkara ve 
başkanı Mahir Şafak 
bey nezdinde tüm gö

nül kuşağı demeği çalışanlarına 
tebrik ve teşekkürlerimizi sunu
yoruz.

Çönül kuşağına gönül ehli in
sanlar bekleniyor. Şüphe yok ki 
yardım ve katkılarınızı esirgeme
yeceksiniz. ■



ERGİ

ÜMMETİN NÜVESİ 
“GENÇ ÖNCÜLER” DERGİSİ

H U L U S İ O G U T

1 980 sonrasında yaşananlar, 
büyük ölçüde toplumun dine 
daha fazla yönelimini getir

di. Bu sadece dindarlaşmayı değil, 
siyasi ve toplumsal bilincin kitle
lere sirayetini de ifade ediyordu. 
Belki bunun en büyük göstergele
rinden biri ümmet bilincinin ciddi 
bir hassasiyet olarak ortaya çıkma
sıdır. Başta Filistin, Bosna ve Çe- 
çenistan olmak üzere tüm İslâm 
âlemi Müslümanların gündemine 
geliyordu. Daha temelde ise, Müs
lüman insan unsurunun gündemi
ni, dinin daha doğru anlaşılıp ya
şanması işgal ediyordu. Bu dönem 
temel dini kaynaklara dönüşün yo
ğun bir şekilde yaşandığı, Kur’ân 
ve Sünnet’in anlaşılmaya çalışıldı
ğı, bidat ve hurafelerden arınılma- 
ya gayret edildiği ve örnek Kur’ân 
neslinin Türkiye’de yeşerdiği bir 
dönemdi.

1990’lı yıllardan itibaren İslam 
dünyasının küresel anlamda hedef 
tahtasına yerleştirilmesiyle birlik
te Kur’ân neslinin üzerine düşen 
sorumluluklar arttı. Darbeler ve 
krizler ülkesi Türkiye’de ise 28 Şu
bat süreci İnsanlar üzerindeki bas
kıları artırdı.

Türkiye yüzelli yıldır, yöneten
lerle yönetilenlerin arasındaki do
ku uyuşmazlığının yarattığı sancı
ları yaşayan Müslüman bir ülke. 
Osmanılı’nın varisi, aynı zamanda 
Türk dünyasının ağabeyi ve yönü
nü Batı’ya çevinniş durumda. Bu 
ülkede bir kimlik krizi yaşanıyor 
ve bu durum Türkiye’nin tarih, 
medeniyet, toplum, gelecek tasav
vurunu yeniden tanımlamasını zo
runlu kılıyor.

Tarih, asli olanlarla arızi olan
ların ayrışma sürecidir. İçinde ya
şadığımız günler tarih boyunca de
vam eden halc-batıl mücadelesi ve 
ayrışma sürecinin yaşandığı bir za
man dilimidir. Şu anda insanların 
karar verme, tercih yapma, yönü
nü belirleme, dünyalarını yeniden 
tanımlama aşamasında onlara “sen

hakkın yanında yer alırsan, hak 
sana mutlaka yardım eder.” düşün
cesini aşılayacak bir öncü ve önder 
nesle ihtiyaç vardır.

İçinde bulunduğumuz şartların 
böyle bir öncü nesli zorunlu kıldı
ğı zaman diliminde bu sorumlulu
ğu üstlenmiş, bunu zevk, heyecan 
ve fedakarlıkla yürüten bir genç 
kuşağın ortaya çıkmasını takdiri 
ilahinin bir tecellisi olarak görme
mek elde değil. Şüphesiz ki Allah, 
Mekke’nin fethinden önce canla
rıyla, mallarıyla mücadele edenler
le Mekke’nin fethinden sonra on
lara katılanları bir tutmayacağı gi
bi öncülerin mükafatını da katla
yarak verecektir.

Zihinler arasında yürütülen 
büyük bir savaşın içindeyiz. Bugün 
tanklar, toplar, tüfekler bile bu 
psikolojik savaşın birer unsuru ola
rak kullanılıyor. Karşı tarafı ikna 
etmek için bölme, parçalama, kor
kutma, moral bozma, umut kırma, 
kaos yaratma ve servet yada ma- 
kam-mevki önerme gibi “insanın 
sağından, solundan, önünden ve 
arkasından yaklaşılması” bu sava
şın temel karakteristiğidir.

Böyle bir savaşın muhatapları 
olarak tek kutuplu dünyada hedef 
tahtasına yerleştirilen Müslüman
ların, öncülerin, “o derece strateji 
ve taktik sahibi olmaları”, kendi 
donanım ve imkanlarını geliştir
menin yollarım aramaları gerekir.

Bugün, Seyyid Kutub’un da ıs
larla vurguladığı öncü Kuran nes
linin bir örnekliği anlamında yeni

bir nesil yetişiyor. Bu genç nesil, 
genç öncüler, nüfusunun yarısın
dan fazlasının genç olduğu bir ül
kede gençlerin ülke, dünya ve in
sanı ilgilendiren her konuda söyle
yecek sözlerinin olduğunu gösteri
yorlar. Bir sorumluluk bilinci ge
liştirerek önce insanın kendisini 
ciddiye alması anlayışını benimsi
yorlar.

Genç Öncülerin aynı adla çı
karmış oldukları Genç Öncüler 
dergisi bu anlamda bir kimlik ve 
kişiliğin inşasına çalışıyor. Spor, 
magazin ve benzer gündemlerin 
içinde kaybolan insanların koluna 
girerek onların gündemine vahyi, 
Kur’ân’ı sokan, kitabın anlaşılma
sı, yaşanması ve yaşatılması konu
sunda onlara sorumluluk aşılayan 
bir misyonu yerine getiriyor. Küre
selleşen dünyada gençlerimize ön
cü vasfını vermeye çalışan, haya
tın değişimini kendi değişiminden 
başlatan, bir ateş çukurunun kena
rında anne-babaların desteğini 
uman genç öncüler uzun soluklu 
yürüyüşlerinin adımlarını atıyor
lar.

Bir kimlik krizinin yaşandığı 
ülkemizde, Hz . İbrahim gibi her 
şeyi sorgulayan, her şeyin hikmeti
ni araştıran bir tecessüs ve yine 
onun gibi gördüğü bir rüya netice
sinde evladını kurban edebilecek 
kadar üstün bir teslimiyete sahip 
bir gençlik olarak Genç Öncüler 
bugün bütün bir ümmetin nüvesi
ni özlerinde taşıyorlar. ■

Ümran-Ekim -2003 99



K İ T A P

KUTSALIN SERÜVENİ

M. A BBAS A PA Y D IN

•Din kutsal olan mıdır?
•Dinin bir kapsamı ve alanı 

var mıdır?
•Modern dönemdeki sekliler- 

leşme sürecinden din hangi boyut
ta etkilenmiştir?

•Bir fenomen olarak din, bu
gün hangi formlarda nasıl tezahür 
etmektedir?

•Yaşanan sosyal olaylarda di
nin aktüel önemi ve etkisi ne dü
zeydedir?

•Bu bağlamda din bir açılım 
imkanı sunmakta mıdır?

L/mran’daki makaleleriyle ya
kından tanıdığınız Dr. Mustafa 
Tekin bu ilk kitabında bu sorulara 
cevap ararken, modern dönemde 
kutsalla özdeşleştirilen din olgusu
nun serüvenini “açılım” parante
zinden ve din sosyolojisinin pers
pektifinden görmeye çalışıyor ve 
bunu da başarıyor.

“Din” ve “toplum”, bu çalışma 
boyunca, kimi zaman diğer alanla
ra sarkmalar olsa da, düşünsel dün
yanın izlerinin sürüldüğü iki temel 
alan olarak ortaya çıkmakta. Özel
likle modern zamanlarda yeni ko- 
numlandırılış ve tanımlanış biçi
mine de bağlı olarak “din” olgusu
nun, hala ayrıcalıklı konumunu

sürdürdüğü, tüm toplumsallıkların 
çözümlenişinde başat unsur olarak 
yerini aldığı, bilhassa son birkaç 
yüzyıldır yaşanan kaos, kırılma, 
değişim, dönüşüm ve alt-üst oluş
ların ana problematiklerinden bi
rini oluşturduğu dikkate alındığın
da, geleceğin inşasında dinin 
denklemin neresinde yer alacağı 
ve hangi toplumsallıklara zemin 
hazırlayacağı soruları, bugün de 
din-toplum bağlamında yeni pers
pektiflerin geliştirilmesi açısından 
güncel önemini korumaktadır ve 
bu çalışma, dinin bu aktüel öne

mine dikkat çekmektedir.
Daha çok “imkan” kavramı et

rafından yoğunlaşan bu kitap, 
kendi imkanlarını yoklamadan 
düşünsel temellendirme girişimi
nin boyutlarını görmeye ve olabi
lirliğini sorgulamaya çalışmakta, 
özellikle Aydmlanma’dan bu yana 
ajandamıza taşınan kavramlarla 
inşa edilmeye gayret edilen bir dü
şünsel yapıyı, “imkan”lar perspek
tifinden değerlendirmeyi de he
deflemektedir. Kitabın sayfalarına 
daldıkça imkan ve açılım üretme 
bakımından ufkunuzun açıldığına 
şahit olurken, işlevsel ve mantıklı 
argümanlarla başarılı tespit ve tas
virler yapan biriyle karşı karşıya 
olduğunuzu da hissedeceksiniz.

Açılım Kitap
Tel: 0212 520 9890 
fax: 0212 527 06 77

HALAMA 
BENZEDİĞİM İÇİN

Pınar yayınları, Bacıdan Bayana 
adlı İslamcı kadınların kamusal se
rüvenini inceleyen araştırma kita
bından, Bana Uzun Mektuplar Yaz 
adlı romanından ve Turuncu 
Gün’lerden sonra Cihan Aktaş’ın 
Halama Benzediğim İçin adlı hikaye 
kitabını da yayın hayatına kazan
dırdı. On hikayenin yer aldığı ki
tap gelenek ve modernlik arası kı
rılmayı, bu kırılmada ortaya çıkan 
görüntüleri estetik ve edebi bir üs
lupla hikayeleştiriyor. Cihan ha
nım kitabında halasına benzerliği
nin ne anlama geldiğini şu sözlerle 
anlatıyor:

Halamın ona benzetildiğim 
yıllardaki yaşma yaklaştıkça, bu 
benzerliğe aklım yatmaya başladı. 
Mesela halam rahmetli sohbet et-
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meyi severdi. Sohbet sırasında sö
zü ele geçirip de bir hikaye anlatır
ken küçük hikaye sokaklarına da 
dalardı ama bu küçük sokakları 
canla başla tasvir ederken ana hi
kayeyi asla ihmal etmezdi ve her 
zaman ustalıkla dönüş yolunu bul
duğu için dinleyenleri sıkmazdı. 
Ben de seviyorum uzun uzun soh
bet etmeyi ve bir de bakıyorum ki 
söz sırasını ele geçirmişken gere
ğinden çok konuşmuşum, gereğin
den çok açmışım kendimi, karşım
daki can kulağıyla dinliyor diye 
ona bunu borçlanmışım gibi bir 
duyguyla. Halam da tabii uzun 
uzun konuşurdu ama içi dışı bir de
ğildi ônun. Bazı cümleleri içine 
atarak, bazı soruları duymazdan 
gelerek öyle çok, öyle etraflı konu
şurdu ki, bugün konuşmanın, bu 
asal iletişim biçiminin dışındaki 
herhangi bir eylemiyle gözlerinin 
önünde canlandıramaz onu kimse 
diye düşünüyorum. Biteviye anla
tıp durduğu pek çok şey bazen bir 
tefrika gibi kuşatırdı günlerimizi, 
bu tefrikaların önemli bir kısmı 
vefatıyla yanda kaldı ne yazık ki.

Pınar Yayınlan1
Tel: 0212 520 98 90 - 527 06 77 
bilgi® pinary ay inlari. com

SÂLNÂME4 NEZARETLİ HARİCİYYE

Senelik hadiseleri topluca göstermek üzere tertip edilmiş eserlere “salname” 
deniliyor.

Tarihe mal olan her zaman dilimi, ihtiva ettikleri olaylar nedeniyle tarih
çiler için vazgeçilmez ehemmiyet taşır. Geçmişte olup-bitenlerin belgelen
mesi ve kayıt altına alınması ise bir o kadar önemlidir.

Tarihi kayıt altına alan salnamelerin en önemlilerinden biri olan Hariciy- 
ye Nezareti Sâlnâmeleri İşaret yayınlarınca yeni harflerle yayın dünyamıza ka
zandırıldı.

Hariciyye Salnamesi 1885, 1889,
1920 yıllarında olmak üzere 4 kez yayın
lanmıştır. Her nüshada içerik itibariyle 
farklılıklar bulunuyor. Bu yeni yayında 
1902’den Osmanlı Devleti’nin tarih sah
nesinden çekilişine kadar geçen yılların 
eksiklikleri, devlet salnamelerindeki hari
ciyye nezareti bölümlerin eklemlenmesiy
le giderilmeye çalışılmış ve yine Türkiye 
Cumhuriyeti salnamesindeki Hariciyye 
vekaleti kısımları ilave edilmiş, ayrıca her 
cilde analitik birer dizin ile dördüncü cil
din sonuna hariciyye nazırları ve vekilleri
nin, sefirlerin, üst düzey bürokratların re
simleri eklenmiş. Ahmed Nezih Galitekin 
tarafından hazırlanan ve İşaret yayınları 
arasında basılarak kutu içinde 4 ciltlik ta
kım halinde satışa sunulan salname ger
çekten çok titiz hazırlanmış.

İşaret yayınları, tel: 0212 519 17 28 fax: 528 30 59

KUTSALIN SERÜVENİ / APAYDIN

OLMAZ HAYAL
Emre Miyasoğlu

‘Yalnızlık Rüyası’ adlı romanıyla Beyan Yayınları 2002 İlk Romanlar Yarış- 
ması’nda ikinci olan Emre Miyasoğlu’nun ‘Olmaz Hayal’ isimli ilk hikâye ki
tabı, kendine özgü bir dili ve ilginç karakteriyle dikkat çekiyor. Şaşırtıcı psi

kolojik durumları başarıyla aktaran Olmaz 
Hayal, konulan itibariyle birbirlerinden 
çok farklı olaylara farklı bakış açılarını 
yansıtıyor. Bu hikâyelerdeki insanlar ve 
olaylar, kültürel ve estetik kaygıları öne 
alan bir sanatçı tavrıyla anlatılıyor. Farklı 
insan ve toplum kesitlerini ortaya koyan 
bu hikâyelerin zengin bir sanat dünyasını, 
işlek bir dil ve etkili bir anlatımla ortaya 
koyduğunu tespit ediyoruz.

Emre Miyasoğlu’nun hikâyeleri okun
duğunda, konularına uygun bir dil ve du
yarlı bir üslûbu olduğu,' humor ve ironiyi 
başarıyla kullandığı açıkça görülüyor. 
Konak Yayınlan:
Tel: 0212 638 18 51 -  638 23 58 -  Faks: 
0212 518 97 28

Olmaz Maı
E m re  M iy a s o
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Y A N S I M A L A R

SİYON KATIRCI ALAYLARI

E R T U Ğ R U L  BA YR A M O Ğ LU

S‘ iyonistler kurulacak bir 
devletin yolunun İstanbul 
ve Berlinden geçmediğini 

anladıkları zaman bu gaye için 
Londraya yaklaşmaya başladılar. 
Londra’da bu ilişkiden faydalan
maya çalışmıştır. Mesela Filistin- 
deki siyonist casusluk faliyetleri 
hakkında, İngilizler şükranlarını 
ifade etmektedirler. Bir İngiliz 
Dışişleri yetkilisi ‘Onlar için ne 
yapsak hizmetlerinin karşılığını 
ödeyemeyiz’ diyecektir^

Siyonist hareketin Osmanlı
ya karşı bir de silahlı kanadı var
dı ki bunlar da Siyon Katırcı 
alayları idi. 23 Şubat 1915 tari
hinde siyonistler İngiliz deneti
mindeki Kahire şehrinde birara- 
ya gelerek bir müfreze kurmaya 
karar verirler. Vlademir . Jabo- 
tinsky 100’ü aşkın kişiyi bu müf
rezeye katar. Bunlar Filistin cep
hesinde savaşmak isterler, İngi-
1 izler bunun imkansız olduğunu

ama isterlerse bir katır alayı oluş
turarak Çanakkaleye gönderebi
leceklerini söylerler... Jabo- 
tinsky, Avrupa’da siyasi faaliyet
lerini sürdürürken geride kalan 
yardımcısı Trumpeldor girişimi 
ele alır ve General Maxwell’e 
gönüllü siyonistlerden oluşacak 
katır alayının kurulması fikrini 
kabul ettiğini bildirir ve fikri tek 
başına uygulamaya koyar... Çün
kü “Jabotinsky, bir yandan Filis
tin dışında savaşmaya karşı ç ı
karken, bir yandan da kurulacak 
olan gönüllü siyon alayına isim 
olarak düşünülen ‘Katırcı Alayı’ 
adına, onur kırıcı olması nede
niyle itiraz eder”

Jabotinsky daha sonra “Eğer 
biz, 2 kasım 191 7 ’de Balfour 
Bildirisi ile Filistinde yurt edin
me konusunda söz aldıksa, bu
na ulaşan yol Geliboludan geç
mişti” diyecektir.

Sonunda 650 gönüllüyü eğit

mek üzere Kahirede’ki İngiliz 
yetkilileri İskenderiye’ye Albay 
J. Henry Patterson’u göndere
ceklerdi... Patterson üç hafta gibi 
kısa bir sürede Gibbari kampında 
siyon gönüllülerinden oluşan bü
yük bir müfreze oluşturmayı ba
şaracaktır. 500 asker, 750 katır 
ve 20 subaydan oluşan Siyon 
Katır Alayları muharebe için 
gerekli teçhizatı da kuşanmış ve 
yakalarında Sarı renkli D a
vud’un yıldızı işlenmiş bir şe
kilde gemilere yüklenerek 17 
Nisan 1915 tarihinde Gelibolu- 
ya hareket ederler. 26  Nisan 
1 9 1 5 ’te Çanakkale Cephesine 
varan Kuvvetler Seddülbahir’e 
çıkartılır ve Ingilizlerin 29  T ü 
meninde görev alır. V e... Fiilen 
kendilerini çarpışmaların orta
sında bulur ve 6  Ocak 1 9 1 6 ’ya, 
yani Gelibolu yarımadasının 
boşaltılmasına kadar orada ka
lır. Bu süre içerisinde toplam 
50  kadar gönüllü de savaşta 
ölür.

Muharebelere katılan siyo- 
nistlerin örgütlü bir güç olarak 
hareket etmekteki başarıları, İn
giltere başta olmak üzere batılı 
ülkeler kamuoyunda olumlu 
yankılar yapar, övgüler yazılır. 
Hatta birlik bizzat General Ha- 
milton tarafından takdirnameye 
layık görülür.

Hayırda İncelik
Hz Hasan’a bir adam bir mektup getirdi. Hz. Ha
şan (RA) onun yardım isteğinde bulunduğunu 
anlamıştı, mektubu açmadan ‘İsteğin yerine geti
rilecektir’ dedi. Orada bulunanlar;

-Mektubu bir kere okuyup baksanda sonra ce
vap versen olmaz mı idi ? dediler. Hz Haşan;

-Mektubu okuyuncaya kadar onu karşımda 
tutsam, onun çekeceği zilletten, Allah beni mesul 
tutar. Bundan dolayı onu bekletmedim, dedi.

Bir arap atasözü ‘Servetiyle memleketler satın 
aldığı halde yapacağı ikram ile gönülleri satın al
mayan adama şaşarım’der.
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SİYON KATIRCI ALAYLARI / BAYRAMOĞLU

1917 baharında İngilizler Albay 
Pettersona bir Yahudi Lejyonu kur- 
ma görevi verirler. Ben Zvi ve Ben 
Gurion bu birlikte onbaşı rütbesi ile 
görev alırlar... 1918 şubatında Lond- 
ra’da bir geçit resminden sonra 5.
000 kişilik lejyon Iskenderiyyeye çı
karılır. Lejyon, ürdünde çekilmekte 
olan Türk ordusunu doğudan vura
caktır. ”2

Kudüs’ün işgali sırasında bu siyon 
birliği de İngiliz kuvvetleri yanında 
rol oynayacaktır.-^

16 Mayıs 1917 tarihinde ABD dı
şişleri bakanı Robert Lansing, ABD 
‘nin Osmanlı Büyükelçisine Türkler
le ayrı bir barış anlaşmasının yapıl
masının mümkün olup olmadığını 
sorar. İstanbul’un buna hazır olduğu
na dair işaretler almaktadır” Ancak 
bu ermenilerle siyonistleri tedirgin 
etmişti “Ayrılıkçılar, Osmanlı yıkıl
madan barışa taraftar değildiler. Ak
si takdirde emellerinin gerçekleşme
si tehlikeye girerdi”  ̂ Dr Weizmann 
İngilizler Kudus’ü işgal etmeden 
Türklerin savaştan çekilmesinin si- 
yonist proğramı uygulama şansını 
kaybettireceğini bildiği için bu pro
jenin akamete uğraması için çalıştı 
ve bunu başardı.

Dipnotlar
1- Mim Kemal Öke -  Filistin Sorunu- Ufuk Kitap

ları- İstanbul 2002. S. 261
2-Mim Kemal Öke- Filistin Sorunu- Ufuk Ki

tapları- İstanbul 2002. S. 261)
3- Prof. Mete Tuncoku-İsrailin Kuruluşuna Varan

Gelişmeler içinde Çanakkale Savaşlarının Öne
mi Belleten Sayı 212. S. 106

4- Mim Kemal Öke -  Filistin Sorunu Ufuk Kitap
ları- İstanbul 2002. S. 261S. 218

Dünya Kimin?

1865 yılında “İngiliz iktisatçısı Jevons: “Kuzey A m erika 

ve Rusya ovaları bizim ekim tarlalarımızdır. Şikago ve 

odesa bizim ambarlarımızdır. Avusturalasya* da bizim ko

yun çiftliklerimiz vardır. A rjan tin  ve Kuzey A m erikanın 

batısındaki kırlarda bizim öküz sürülerimiz yayılır. Peru 

altın ını gönderir, Güney Am erike va Avusturalya altını 

Londraya akar, Hindular ve Ç inliler çayı bizim için  yetiş

tirirler ve bizim kahve şeker ve baharat çiftliklerim iz tüm 

h in t adaları üzerindedir. İspanya ve Fransa bizim bağları

mız, Akdeniz meyve bahçelerimizdir ve uzun süre Güney 

Birleşik Devletlerini kaplayan Pamuk alanlarımız artık 

dünyadaki sıcak bölgelerin  her yanm a yayılm akta

dır” (Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşü -S h . 194 Paul 

Kennedy) Ne dersiniz? Sizce değişen bir şey var mı?

Cahilin Yuları

Cahilin biri yolda giderken elinde bir takım yular 
götüren bir adama tesadüf eder. Sorar:
-Sen kimsin, bunları ne yapacaksın?
-Ben şeytanım...
Elimdeki yularları Hak yolundan çıkarmak istedi

ğim adamların boynuna takar, çekerim. 
-Öyle ise göster, benim yularım hangisidir? 
Şeytan güler ve cevap verir:
-Senin gibilere yulara lüzum yok.
Yular zaten senin boynunda.
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

K öksüz, vizyonsuz elde 
edilen kolay başarıların 
çok küçük bir darbede 

yıkıldığının canlı misallerine sık 
sık şahit oluyoruz.. Eğitimli, de
neyimli, tarih şuuruna sahip 
olanların, gerek kişisel, gerek 
toplumsal gerekse devlet içinde 
ve devletler arasında kalıcı ol
masının ana sebebi budur zanne
diyorum.

Bilindiği gibi kışa doğru, ha
vaların geceleri aniden soğuma
sıyla, yaprakların üzerindeki çiğ 
tanelerinin donması neticesi, 
sanki kar yağmış gibi beyaza bü
ründüğü hale “kırağı” denir. Za
yıf ot ve bitkiler bu halden etki
lenir, sararıp solarlar. Bu hale de 
“kırağı ç a lm a k ” denir.

Ayrıca bilmediği işlere dalıp 
zarar eden ve üzüntüden saçı sa
kalı ağaranlara da, halk arasın
da; “Ne o, seni kırağı mı çal- 
dı?”derler. Böyle bir hali tasvir 
eden, Batı Anadolu’da yaygın 
bir fıkra vardır:

Günlerden bir gün, kavak 
ağacının dibine, bir kabak çekir
deği ekmişler. Bu serin ve nemli 
ortamı seven kabak çekirdeği fi
lizlenmiş, boy atmış ve 
onbeş yirmi günde ka- JĞgtotatf 
vağm boyunu geçmiş.
Ve kavağa küçümse-
yen gözlerle, yukarıdan^j^MMM
bakmaya başlamış. Bu "
hali şaşkınlık ve merak- ^^ggpl
la izleyen kavak, bu da-
vetsiz ve hızlı büyüyen 't
komşusuna:

“Hey komşu! Biz bu yolu 
uzun zamanda geçtik. Ne fırtına-

KIRAĞI

FA H R ED D İN  GÖR

“Tebessüm  zekanın nasibidir.” Biz kendimizi dünyanın en zeki milleti sayabiliriz. 
Zira Nasreddin Hocamız, asırların eskitemediği nükteleriyle, hem bizi hem de dün
yayı güldüren bir dehamız değil mi?”

Yusuf Ziya Ortaç

lar ne zorluklar yaşadıktan sonra 
bu hale geldik. Seni buraya ge
çen gün ektiler, ama kısa zaman
da boyumu aştın.
Bu iş nasıl ol
du anlaya
madım, hele 
sen bunu bir 
a n l a t ı -  
ver.” de
miş.

K a b a k  
(küçümsüye- 
rek); “Benim 
onbeş yirmi günde 
tuttuğum yolu, sen 

senelerce

şaralc gelmişsen, bu senin kabili
yetsizliğin. Sen enayiliğine doy
ma!” demiş.

Kavak bakmış ki, bu sonra
dan görme patavazsız kabakla 
sohbet edilemeyecek; daha da 
bir şey sormamış.

Yaz geçmiş, sonbahar gelmiş. 
Ansızın bir gece kırağı yağmış. 
Ve bizim kabağı da sarartıp sol
durup, takatsiz bir şekilde kava
ğın dibine yığmış, bırakmış.

Kavak: “Komşu! Şimdi ne ol
du sana, ayağımın dibine büzül- 
dün?”diye sorunca;

Kabak: “Sorma yahu, beni 
kırağı çaldı.” demiş.

Kavak: “Şimdi 
bana iyice bak! 
‘Komşu, ben bu 
yolu çok senede 

aldım’ deyince, 
benimle dalga geçi

yordun ya! Seni 
çalan kırağı be

nim ense köküme gül 
yağı gibi geldi de onu söy

lemek istedim.” demiş. ■
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ÜMRAN EK

T.C.K. TASARISI HAKKINDA RAPOR

HUKUKÇULAR DERNEĞİ

Av. Yasin Şamlı, Av. Kamil Uğur Yaralı, 
Av. Cüneyt Toraman,

Av. Mustafa Akçay, Av. Selçuk Kar

B ilindiği üzere Ceza Kanunu tasarısı TBMM komisyon
larında bulunmaktadır. Bu tasarıyı, bazıları reform ni
teliği taşıyan bir tasarı, bazıları ise hak ve özgürlükle

ri daha da kısıtlayacak olan baskıcı bir anlayışın gereği olarak 
hazırlanmış bir tasarı olarak vasıflandırmaktadır. Doğru olan 
hangisidir? Bu soruya objektif ve doğru bir cevap vermek için 
şüphesiz tasarının incelenmesi gerekmektedir.

İşte bu rapor tasarının ve ceza kanununun bazı maddele
rinden örnekler vererek, uygulama ve doktrine atıflar yaparak 
yukarıdaki soruya kısa ve objektif bir cevap vermeye çalış
maktadır. Derneğimiz bu raporu acil bilgilendirme raporu 
olarak hazırlamıştır. Asıl yapılması gereken tasarının baştan 
sona değerlendirilip aksaklıklarının ortaya konulması, bu ak
saklıkların giderilmesinin sağlanması, bu mümkün olmaya
cak ise yeni bir tasarının hazırlanmasıdır. Bu yöndeki çalış
malar da devam etmektedir.

Tasarıyı değerlendirmek için öncelikle şu belirlemeleri 
yapmamız zorunludur. Ülkemiz hukuk alanında maalesef 
beklenen gerekli gelişmeleri yapabilmiş değildir. Gerekli ge
lişmelerin yapılması bir yana, hukuk alanında bazı ülkelerin 
yüz yıl gerisinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Anılan 
ülkelerde "hukuk devleti ilkesi" gerçekleştirilmiş, bu ilkenin 
de artık yetersiz olduğu çünkü bu ilkede merkezde bireyin de
ğil devletin bulunduğu söylenmiş ve şimdi de hedef “huku
kun üstünlüğü" olarak belirlenmiştir.

Bu yönüyle ülkemize bakıldığında durumun içler acısı ol
duğu görülür. Zira ülke daha kanunları hakkıyla uygulayan 
bir “kanun devleti" olmayı dahi başaramamıştır. Çoğu kere 
kanunlar siyasi konjonktüre göre yorumlanıp uygulanmakta
dır. Yakın tarihimizde TCK 312. maddenin ve buna benzer 
maddelerin uygulanması bunun en tipik örneğini teşkil et
mektedir.

Anayasa açısından da durum aynıdır. Gelişmiş ülkelerin 
anayasalarına bakıldığında; ilk göze çarpan, bu belgelerin 
halkın mutabakat belgesi olduğudur. Halk kendi uyması ge
reken kurallar konusunda mutabık kalmış ve bunu bir metin

haline getirmiştir. Birer cümle ile iki örnek vermek gerekirse 
Fransız Anayasası" Fransız halkı, açıkça ilan eder"1 hükmüy
le başlamaktadır. Federal Alman Cumhuriyeti Anayasasının 
başlangıç bölümü "Tanrı ve insanlar karşısındaki sorumlulu
ğunun bilincinde olan, ... iradesiyle hareket eden Alman 
halkı... .”2 gibi hükümlerle başlar

Türk Anayasası ise kendisini, dokunulması mümkün ol
mayan kutsal bir metin olarak hissettirir. Onun karşısında dü
şünülemez, teklif yapılamaz. Peki düşünülemeden, konuşu l
madan doğru nasıl bulunacaktır. Zaten anayasaya göre doğ
runun bulunması önemli değildir. Bu anlayışa göre “doğruyu 
bulmak halkın işi ve haddi de değildir. Halk ancak konulan 
kurallara uyma hakkına! Sahip olabilir. Halk kendi dışında 
efendilerinin oluşturduğu kurallara uyarsa hem terbiye olur 
hem doğruyu bulur.” Bu anlayışa göre hazırlanan kanunlarla 
ülke ancak bu günkü durumuna gelmiştir. 21. yy da ülkenin 
hala işkenceyi tartışıyor olmasının tek sebebi yukarıdaki an
layıştır.

Bu noktada sormamız gereken can alıcı soru; Ceza Kanu
nu Tasarısı bu anlayışın neresindedir? Tasarı eğer bu anlayı
şı taşımıyorsa sorun yoktur. Eğer tasarı bu anlayışın ürünü 
ise, iki yönden vahamet arz etmektedir. Birincisi, bu ülkenin 
yoksul halkı bu tasarının kanunlaşmasıyla yeni baskılar altı
na alınacaktır. İkincisi ise; bu tasarı halkına adaleti vaad eden 
bir partiye mal edilerek kanunlaştırılmış olacaktır. Böyle bir 
durum bir taşla iki kuş vurmanın tipik örneği olacaktır.

Şüphesiz Ceza Kanunu temel bir kanunudur. Ülke halkı
nın geleceği için çok önemlidir. Türkiye tercih noktasındadır. 
Baskıcı tahakkümcü halkı ile problemli bir yönetim sistemi 
mi tercih edilecektir. Yoksa Özgürlükçü, adaleti temel alan, 
ileriye dönük, gelişmeye açık bir topluma uygun ceza kanu
nu mu benimsenecektir.

Devlet ve iktidar hukukun ve özgürlüklerin teminatı olma 
görevini üstlenmelidir. İnsanın, toplumun, ülkenin gelişmesi 
için bu zorunludur.
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Tasarının Tarihi Arka Planı

Bilindiği gibi Türk Ceza kanunu 1889 tarihli İtalyan Ceza Ka
nunundan iktibas edilmiştir. Bu iktibastan sonra Italyan Ceza 
Kanununda da Türk Ceza Kanununda da çeşitli değişiklikler 
yapılmıştır. Tabii olarak değişikliklerin hukuk bilimine, insan 
hak ve hürriyetleri alanındaki gelişmelere uygun olarak yapıl
ması gerekmektedir. Ancak bu her zaman böyle olmamakta
dır. Özellikle olağan üstü dönemlerde hukukun genel ilkele
rine veya insan hak ve hürriyetlerine aykırı değişiklikler yapı
labilmektedir.

Bu gelişmeler akademik çevrelerce de ifade edilmektedir. 
"Yapıldığı zamanın hakim politik ideolojik anlayışından esin
lenen 1889 tarihli Zanerdelli kanunun hemen aynı çevirisi 
olan 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu liberal-muhafazakar bir 
ideolojinin ürünüydü ancak bu kanun 1936 yılında (3038 sa
yılı kanunla) tamamen baskıcı bir rejimde ve korparatif bir 
toplumda ortaya konan ve baskıcı bir burjuva anlayışının ürü
nü olduğu için bazı yönleri itibariyle baskıcı ve ayrılıkçı ceza 
hukukunun özelliklerini taşıyan 1930 tarihli Rocco Kanu- 
nu'na göre yapılan değişiklikler ve getirilen yeniliklerle, sözü 
edilen özelliğini kaybetmiş, baskıcı ve ayrılıkçı özellikler taşı
yan bir ceza kanununa dönüşmüştür. Ne var ki, bununla da 
yetinilmemiş, daha sonraki yıllarda toplumda sık sık yaşanan 
olağanüstü şartlara çözüm getirmek bahanesiyle, ceza huku
kunun liberalleşmesi isteklerinin giderek güçlenmesine aykı
rı olarak, yapılan değişiklikler ve getirilen yeniliklerle kanun 
baskıcı ve ayrılıkçı özellikleri daha da artırmıştır”3

Türk Ceza Kanunu Tasarısı yeni hazırlanmış bir tasarı de
ğildir. Hazırlıklar daha önceleri başlamış ve 1987 yılında ilk 
tasarı ortaya çıkmıştır. 1989 yılında 1987 tasarısı gözden ge
çirilmiştir. 1997 Yılı 28 Şubat tarihinin ortaya çıkardığı ola
ğanüstü şartlar etkisi altında tasarı yeniden hazırlanmıştır. 
2000 ve 2003 yılında tekrar gözden geçirilen tasarı TBMM ne 
sunulmuştur. Esas itibariyle tasarı küçük değişiklikler hariç 
1997 yılında hazırlanan tasarıdır. 1997 Yılının olağanüstü 
şartlarını taşıyan tasarı, yürürlükteki kanuna göre daha geri 
bir anlayışın ürünüdür. “Toplumun, yaşadığı son olağanüstü 
şartların yarattığı baskıcı bir atmosferde gerçekleştirilen söz 
konusu ön tasarıda yürürlükteki kanunda yer alan baskıcı ve 
ayrılıkçı hükümlerin kaldırılması şöyle dursun, tam aksine bu 
tür hükümlerin daha çarpıcı hale getirilmesi ve bunlara yeni
lerinin eklenmesi kaçınılmazdı. Nitekim ön tasarı gerek genel 
kısımda gerekse özel kısımda yer alan çeşitli düzenlemelerle 
baskıcı bir devlet anlayışını yansıtmaktadır”4 Tasarı bu haliy
le kanunlaşırsa, böyle bir kanunun ülke insanını 21. yy dan 
geleceğe taşıması mümkün değildir.

Türk Ceza Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor?
Ceza Kanunları toplumsal düzenin en önemli unsurlarından 
birisidir. Uyulması zorunlu kuralların bulunmadığı yerde ka
os olur. Ceza kanununun zorunlu olduğunun hem akli hem 
de tarihsel bir gerçeklik olduğunu tespitten sonra, ideal bir 
ceza kanunu nasıl olmalıdır sorusu gelmektedir.

Ceza kanunu, evrensel değerlere uygun, değişmez adalet 
ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, uygulanacağı toplumun ahlaki de
ğerlerini ve genel vicdanını esas alan bir kanun mu olmalı
dır? Yoksa politika ile paralel, yönetenlerin isteklerine göre 
uygulanabilen, konjonktüre göre suç tipleri üretmeye müsait 
bir kanun mu olmalıdır?

Hazırlanacak kanun bireyi ve onun değerlerini koruyan, 
insana her türlü gelişmesini sağlayacak uygun bir zemin ha
zırlayan kanun mu olmalı. Yoksa yöneten siyasi gücü koru
yan, halkı potansiyel tehlike, müstakbel suçlular olarak gören 
baskıcı, sindirici, insanların düşündüğünü ifade etmelerine 
engel bir kanun mu olmalı.

Pozitif hukukun yegane kaynağını devlet iradesi, yegane 
amacını da devleti korumak olarak düşünmek hukuka aykırı
dır. Böyle bir anlayış devlet ile uyumlu olmayan bütün değer
lerin yok edilmesini arzu edecektir. Bu anlayışla hazırlanmış 
bir ceza kanunu egemen gücü mutlak belirleyici, hakimleri de 
onun memurları haline getirecektir. Esasen uzun vadede böy
le bir uygulama devlete yapılacak en büyük kötülüklerden bi
ridir. Çünkü böyle bir anlayış devlet ile vatandaş arasında te
lafisi imkansız uçurumlar meydana getirir. Vatandaşa/halka 
dayanmayan gücün uzun süre varlığını devam ettirmesi ise 
mümkün değildir.

Biz, kişilerin gelişmeleri önünde engel olan, düşünce ve 
ifade özgürlüğünü yok eden, vatandaşı devleti ile karşı karşı
ya getiren, bir ceza kanununu insanımızın ve toplumun geliş
mesi önünde ciddi bir engel olarak görüyoruz.

Ceza Kanunu tasarısının TBMM komisyonlarında olduğu 
düşünüldüğünde, yeni bir tasarı hazırlanmasının zaman açı
sından mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda ya
pılması gereken; öncelikle mevcut tasarının ne getirip ne gö
türeceğine dikkat çekmektir. Bundan sonra yapılması gere
ken; eğer mümkün ise tasarının gerekli değişikliklerle kabu
lünü sağlamak, bu mümkün değilse tasarının geri çekilmesi
ni sağlamaktır.

Kanunilik İlkesi
Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri "kanunilik” ilke
sidir. Buna göre kanunun suç saymadığı bir fiil suç olamaz. 
Önemine istinaden bu ilke bütün ceza kanunlarının değişmez 
maddesi durumundadır. Bu ilke yürürlükteki Ceza Kanunun 
hemen birinci maddesinde “Kanunun sarih olarak suç say
madığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı ce
zalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılmaz" şeklin
de ifade edilmektedir. Tasarının bu ilkeyi vurgulayan birinci 
maddesi ise “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kim
seye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanun
da yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ce
za ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz." Şeklindedir.

Kanunilik ilkesinin uygulamadaki ihlali, yorum yoluyla 
yeni bir suç ihdası ve buna istinaden sanığa ceza verilmesi 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Uygulamada bu ilke; ceza kanu
nu maddesinin tarif etmediği bir fiil, o kanun maddesinin 
kapsamında değerlendirilerek ceza verilmek suretiyle ihlal
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edilmektedir. Değişik bir ifade ile sınırları net belli olmayan 
kanun maddeleri konjonktüre! olarak geniş bir şekilde yo
rumlanmakta ve muhalif görülen insanlar aslında suç teşkil 
etmeyen fiilleri veya beyanları nedeniyle cezalandırılmaktadır.

Yukarıda değinilen durum nedeniyle, Türkiye’de kanuni
lik ilkesi, kanun maddelerinde tarif edilen suçların daha net 
olarak tanımlanmasını da zorunlu kılmaktadır. Bir suç tanım
lanırken; suç olarak kabul edilen fiil olabildiğince net olarak 
tanımlanmalıdır. Hangi fiil veya fiillerin o madde kapsamına 
gireceği net olarak ortaya konulmalıdır. Aksi takdirde siyasi 
konjonktüre göre madde kapsamı genişletilip daraltabilecek 
ve sisteme muhalif görülenler suç teşkil etmeyen fiillerinden 
veya beyanlarından dolayı yorum yoluyla cezalandırabile
cektir. Bu özellik ancak “Baskıcı Ceza Hukuku” anlayışından 
kaynaklanan ve "monarkın ve onun memur yargıcının yasal 
tanımlarda yer almayan hareketleri dahi cezalandırabilme”5 
arzusundan kaynaklanmaktadır. Hukuk tarihi bu gibi olaylara 
yabancı değildir. Bu tür hukuka aykırı uygulamaların kesin
likle olmaması gerekmektedir. Bunun için öncelikle, kanun 
koyucu, üzerine düşeni hakkıyla yapıp; suç tarifi yapan kanun 
maddelerini net ve suiistimale açık olmayacak bir şekilde vaz 
etmelidir.

Kanunilik ilkesi açısından dikkate alındığında, tasarı in
san hakları ve özgürlükler bakımından son derece tehlikeli 
hükümler içermektedir. Mevcut ceza kanunundan anlayış 
olarak daha geri olduğunu söylemek mümkündür. Aynı şekil
de Ceza Hukuku Bilimi açısından yeni gelişmelerin aksine 
hükümler içermektedir. Mesela ceza hukukundaki yeni geliş
meler, bir kişiye ceza vermek için dış dünyada bir değişikli
ğin olması gereğine vurgu yaparken6 tasarı muhtemel faille
rin aralarındaki anlaşmayı dahi cezalandırmaktadır.7

Bazı Örnekler

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında Bile Cebir Unsuru 
Kaldırılıyor (TCK 146. Madde- Tasarı 363. Madde) 

Tasarının kanunlaşması durumunda 363. maddesi hükmü 
gereği, en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza
sı artık bir düşünce suçu halini alabilecektir. Değişik bir şe
kilde ifade etmemiz gerekirse; görüş ve düşüncelerini ifade 
ve izhar edenler artık 312. madde gereği 1 yıl hapis cezası al
mayacak, duruma göre tasarının 363 maddesi gereği ağırlaş
tırılmış müebbet hapis cezası alabilecektir. Çünkü yürürlük
teki Ceza Kanunun 146. maddesinin 1. fıkrasına tekabül 
eden, tasarının 363. maddesi tarif ettiği suçun oluşması için 
cebir unsurunu kaldırmaktadır. Madde bu hale getirilmekle 
yöneten otoriteye karşı yalnızca suç işlemek değil, artık eleş
tiri yapmakta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müeyyi- 
delendirilmiş olacaktır.

Şu anda yürürlükte bulunan TCKnun 146. maddesinin 1. 
fıkrası "Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun ta
mamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu ka
nun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıskata ve
ya vazifesini yapmaktan men’e cebren teşebbüs edenler,

idam cezasına mahkûm olur" hükmünü taşımaktadır.
Tasarı ile bu madde şu şekle getirilmiştir.
Anayasayı ihlâl
Madde 363- "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hüküm

lerine aykırı olarak ve Anayasanın müsaade etmediği usuller
le Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni orta
dan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getir
meye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşeb
büs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalan
dırılırlar"

Halen yürürlükte bulunan 146. madde “cebren teşebbüs 
edenler” hükmünü taşıdığı için bu maddenin ihlali için önce
likle cebir ve şiddetin mevcudiyeti zorunludur. Hatta Doktrin 
ve Yargıtay bu maddede zikredilen cebir ve şiddetin, normal 
bir cebir ve şiddetin ötesinde çok yoğun, örgütlü ve objektif 
değerlendirmelere göre anayasal düzeni değiştirme yönünde 
vahamet arz eder nitelikte olması gerektiği ölçülerini de ara
maktadır.

Maddede zikredilen cebir ve şiddetin mahiyetini Yargıtay 
9. Ceza Dairesi 12.05.1987 tarihli ve 1987/739-2514 sayılı 
kararında aynen şöyle izah etmektedir: “TCK 146. maddesin
de yer alan anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs su
çunda, suçun “tehlike suçu”oluşunun tabii sonucu olarak an
cak kast edilen neticenin gerçekleşebilme neticesini doğuran 
eylemlerin, teşebbüs olarak kabulü mümkündür.

Bu nedenle eylemin kastedilen neticeyi elde etmeye uy
gun ve elverişli vasıtalar ile zorlayıcı eylemlere girişilm iş bu
lunulması, başka bir deyimle kastedilen neticeyi anayasayı 
tebdil, tağyir veya ilga sonucunu doğurabileceğine objektif 
olarak ihtimal verilen icrai hareket olarak belirmesi gerekli
dir.

Eylemin elverişli olup olmadığının ise, genel ve soyut bir 
belirleme dışında, eylemin işlenme şekli, zamanı ve bütün 
şartları ile birlikte değerlendirilmek suretiyle saptanmak ge
rekir. Mezkur eylemin elverişli vasıta ve icra başlangıcı yö
nünden yapılacak değerlendirmesinde örgütsel bağlılığı ve 
ülke genelindeki organik bütünlüğü ve bu yönden taşıdığı va
hamet derecesi ile toplumdaki etkinliği, suç niteliğinin tayi
ninde önem taşımaktadır. Bu itibarla anayasayı cebren değiş
tirme amacında olmakla beraber, amaca ulaşma tehlikesi do
ğurmayan yetersiz ve önemsiz eylemler T.C.K 146. madde 
kapsamına girmez.

Tasarı 363. maddesiyle getirdiği hüküm ile 1982 yılında 
Askeri Yargıtay Daireler kurulunun o yılda ortaya koyduğu 
anlayışın dahi çok gerisine gitmiştir. Halbuki o günden bu 
güne hukuk alanında çok ciddi gelişmeler olmuştur. İnsan 
Hakları ve hukukun üstünlüğü açısından dünyada ciddi geliş
meler olmakta, insan hakkı ihlali açısından ülke sınırları ka
bul edilmemekte ve Avrupa'nın ortak anayasası olacak bir 
metin üzerinde hukukçular çalışmaktadır.

•Askeri Yargıtay Daireler kurulunun Anılan kararı aynen 
şöyledir. “Türkiye’de örgütler değişik mahiyet ve özellikler 
arz etmekte olduğundan bu özellikler göz önüne alınarak fa
illerin eylemlerinin değerlendirilmesi gerekir. Herhangi bir
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örgüt silahlanmış olup da, bir kısmı silahlı hücreler halinde, 
bir kısım hücreler silahlı eylemlere geçmiş, diğer bir kısım 
hücreler ise, bilinçlendirme, şartlandırma, ortamı oluşturma, 
tahrik, teşvik, propaganda safhasındaki çalışmalar içerisinde 
olabilir. Eğer genelde örgütün amacı anayasal düzeni değiş
tirmek ise: Silahlı eyleme geçenler için; T.C.K. 146-1. mad
de, aynı amaç için silahlı olarak destekleyenler için; T.C.K. 
168- 2. madde ve 169. maddelerinin uygulanması gereklidir. 
Şayet tailin mensup olduğu örgütün amacı Anayasal düzeni 
değiştirmek olmakla birlikte hiçbir silahlı eylemi yoksa ve ör
güt silahlı yöntemler dışında çalışmakta ise, bu halde örgüt 
mensupları hakkında örgütün niteliğine ve amacına göre 
T.C.K. 141 uygulanacaktır”

Bu karardan da açıkça anlaşılmaktadır ki Askeri Yargıtay 
da bu suçun işlenebilmesi için silahlı bir teşebbüsü şart koş
maktadır. Yıllar sonra hazırlanan bu tasarı ise bu anlayışın 
çok daha gerisindedir. Kaldı ki Askeri Yargıtay’ın bu kararının 
ortaya koyduğu anlayış "maddenin uygulama alanını geniş
lettiği, şematik bir zihniyet ürünü olduğu” gerekçesi ile dokt
rinde o gün de eleştirilmiştir.8

Esasen 146. maddede tarif edilen suç devlet aleyhine iş
lenen ciddi bir suçtur. Bu bakımdan 168. madde anlamında 
her örgütün - silahlı olsa bile - bu maddeyi ihlal edemeyece
ği yine doktrinde tafsilatıyla izah edilmiştir.9 Bilindiği üzere 
TCK nun 168. maddesi Silahlı Terör örgütünü cezalandıran 
bir maddedir. Bu güne kadar uygulamada ve doktrinde ge
nellikle “ işlenen bir fiilin neticesinin 168. maddeyi aşmış ol
ması 146. maddenin kapsamına girdiği anlamına gelmez. 
TCK 168. madde kapsamını aşan her şiddet fiilin in 146. 
maddenin icra hareketi niteliğinde ve ağırlığında olup olma
dığını araştırmaksan failin amacı nedeniyle bu tür tüllerin 
146. maddeyi ihlal ettiğini kabul etmek gerçekte faili kastı ne
deniyle cezalandırmak demektir” 10 şeklinde izah edilmiştir. 
Yürürlükteki Ceza kanununa göre, doktrin ve Yargıtay’ın orta
ya koyduğu evsafta olmayan bir terör örgütünün dahi ihlal 
edemeyeceği maddeyi, tasarının getirdiği hükmün yasalaş
masıyla artık bir kişi basit hareketleriyle hatta bazen belki fi
ili ile değil ifadeleriyle dahi ihlal edebilecektir. Bu fiili veya 
beyanı nedeniyle de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 
cezalandırabilecektir.

Halbuki bu günkü hukuki ölçülere göre 146. maddenin 
ihlali için kapsamlı ve planlı bir yolun izlenmesi gerekmekte
dir. Devlete karşı olan suçların müterakki suçlar olduğunu bu 
bakımdan Türk Ceza Kanunun sistematiğini de göz önüne 
alarak, anılan bu maddede vasfedilen suçun işlenebilmesi 
için şöyle bir yolun izlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
a)142. maddenin ihlali (düşüncenin oluşumu)11
b)141. maddenin ihlali (düşünce etrafında örgütlenme)
c)171. maddenin ihlali (amaç suça ulaşmak için ittifak)
d)169 ve 168. maddenin ihlali (silahlı çete kurmak yönetmek 

yardım etmek)
e)Silahlı çete (168. madde) kapsamını aştığı halde nitelik, 

kapsam, yoğunluk, ülke genelinde örgütlenme ölçülerine 
göre 146. madde kapsamına girmeyen fiiller. (Mesela bu

durumdaki bir adam öldürme TCK 448, 450. maddelere 
göre cezalandırılacaktır)

f)146. maddenin ihlali (Anayasal düzeni değiştirmeye cebren 
teşebbüs)
Görüldüğü gibi Türk hukuk sisteminde, 146. madde ana

yasal düzene karşı genel bir isyanı cezalandıran bir madde
dir. Çünkü madde metni cebir unsuru olması gerektiğini ifa
de etmekte, doktrin ve Yargıtay da bu cebrin mahiyetini orta
ya koymaktadır.

Tasarı cebir unsurunu ortadan kaldırmakla, kaldırılmış 
olan TCK 141,142,163 maddeleri de geri getirmektedir. Geri 
getirmesi bir yana bunların müeyyidesini de “ağırlaştırılmış 
müebbet hapis” olarak belirlemektedir.

Bu yönüyle tasarı uygar ülkeler arasında yer alacak olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ceza Kanunu tasarısı değil, 
28. şubat sürecinde "irticai eylemler 146. madde kapsamın
da değerlendirilmelidir” isteğinin yerine gerilmesini hedefle
miş bir tasarıdır.

Bu ülkede bir protesto eylemine katılarak slogan attıkları 
iddia edilen lise öğrencileri hakkında yalnızca bu fiilleri ne
deniyle Anayasal düzeni değiştirmeye cebren teşebbüsten 
(TCK madde 146/2) dava açıldı.12 Ancak maddede cebir un
suru şart koşulduğu için anılan öğrencilere bu maddeden ce
za verilemedi.13 Acaba artık bu öğrencilere attıkları sloganlar 
nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin diye 
mi bu madde bu hale getirilmiştir?

Örgütlü Suçlarda Belirsizlik ve 
Ceza Artırımı Getiriliyor 

(TCKMd. 168 -Tasarı Md. 373)
İzahını yaptığımız 146. (tasarı 363) madde ile bağlantılı olan 
kanunun 168. maddesine tekabül eden, tasarının 373. mad
desinden de kısaca bahsetmek gerekir. Anılan madde “291, 
356,363,364,365,366 ve 367 nci maddelerde yazılı cürüm
leri işlemek için, silâhlı örgüt kuranlara on yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası verilir.

Böyle bir örgütte amirlik ve komutanlık edenler veya özel 
bir ödevle görevlendirilenler hakkında yukarıdaki fıkrada be
lirtilen ceza, yarısı oranında artırılarak hükmolunur. örgütün 
diğer mensuplarına beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ve
rilir.

Silâhlı örgütün amacını oluşturan suç işlendiğinde bu 
maddede yazılı fiillerden dolayı faile ayrıca ceza verilir" hük
münü getirmektedir.

Bu madde yürürlükteki Ceza Kanunun 168. maddesine 
tekabül etmektedir. Tasarının alıntıladığımız hükmü yürürlük
teki Ceza kanunuyla karşılaştırıldığında, çete kavramı yerine 
örgüt kavramının getirildiği, “örgütün kaç kişiden meydana 
geleceği?, örgütün, silahlı örgüt sayılabilmesi için, kaç kişi
de silah bulunması gerektiği?., hepsi yargıcın TAKDİRİNE bı
rakılmıştır.

Son fıkrasıyla da mükerrer ceza verme yoluna gidilmiştir. 
Bu durum da hukukun temel ilkeleri ve adalet ile bağdaşır bir 
durum değildir.
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T.C.K TASARISI HAKKINDA RAPOR

Suç işleme Niyeti Cezalandırılıyor 
(TCK 171 -Tasarı 376)

Hem örnek olması bakımından hem de tasarıya hakiolan an
layışı ortaya koyması bakımından tasarının 376. maddesinin 
de incelenmesi gerekir. Bu madde "Suç için anlaşma" başlı
ğını taşımaktadır. Madde metni aynen şöyledir.

Madde 376- “291, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 388, 
392 ve 396 ncı maddelerde yazılı cürümlerden birini veya 
birkaçını elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha faz
la kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, 
suçların ağırlık derecesine göre, üç yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen maddelerde yazılı cürümler 
işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlan
madan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez"

Bu madde ile cezalandırılmak istenen açıkça failin niyeti
dir. Halbuki suç işleme düşünce veya tasavvuru, niyet veya 
kararı suç işleme kastını oluşturmaz. Bunlar failin bir suçun 
icrasına başlamadan önceki psikolojik safhalarıdır. Her han
gi bir hukuki önemi haiz değildir. Ceza yargılamasının konu
su da olamaz.14

“Yürürlükteki kanunda da var olan (m 171) bu hüküm 'iş
lenmesine karar verilen cürmün icrasına başlamak' şöyle 
dursun 'suç işleme kararının icrasına başlama’ nı'n da önce
sindeki bir aşamayı yani sadece 'suç işleme kararı’nı suç ha
line getirmekte ve cezalandırmaktadır. Oysa günümüz ceza 
hukuku anlayışına göre suç daima dış dünyada gerçekleşen 
bir olaydır. Dolayısıyla dış davranışa dönüşmeyen dış dünya
ya yansımayan psişik bir davranış asla cezalandırılmaz. Şu 
halde insanların iç dünyasını baskı altında tutmaya yönelik 
olan ve ancak 'baskıcı veya iç davranış ceza hukuku’ anlayışı 
yönünden savunulabilen böyle bir hükmün 'çağdaş' olma id
diasındaki bir ön tasarıda yer almaması gerekir."15

Tasarının bu maddesinin “üç yıldan onbeş yıla kadar ha
pis cezası verilir" hükmü ile hakime verilen takdir yetkisi 3 ile 
15 yıl arasında olan bir takdir yetkisidir ki böyle bir takdir yet
kisi olamaz. Bu anormal hükmün keyfiliklere sebep olması 
muhtemeldir. Ceza hukuku bu tür keyfilikleri taşıyabilecek bir 
hukuk dalı değildir.

Cezalar Ağırlaştırılıyor
Tasarıda baskıcı anlayışın tabii bir sonucu olarak, cezalar 
anormal bir şekilde ve hiçbir Avrupa ülkesinde olmayacak 
derecede artırılmıştır. Hapis cezaları açısından bu raporda ör
nek olarak incelenmiş bulunan maddeler cezaların nasıl ağır
laştırılmış olduğunu da göstermiş olduğundan burada ayrıca 
tekrar etmeye gerek yoktur.

Hapis cezalarının yanında para cezalan da çok ciddi an
lamda ağırlaştırılmıştır. Bu durum ekonomik olarak mahku
mu iflasa götürecektir. Halbuki ceza hukukunun gayesi mah
kumu ekonomik olarak iflas ettirmek olamaz. Örnek olarak 
zikretmemiz gerekirse Tasarının 209,210,215. madde metin
leri şu şekildedir.

“Madde 2 0 9 -" Başkasının taşınır veya taşınmaz malını y ı

kan veya tahrip eden veya yokeden veya bozan veya kısmen 
veya tamamen kullanılamaz hâle getiren veya mala her ne su
retle olursa olsun başkaca zarar veren kimseye b ir aydan altı 
aya kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan i  kim Uyar liraya 
kadar ağır para cezası verilir. Suçun soruşturulması ve ko
vuşturulması şikâyete bağlıdır"

Bir başkasının 10 milyon değerindeki malını tahrip eden 
bir faile bu maddeye göre en az bir ay hapis ve yedi yüz elli 
milyon lira para cezası vermek gerekecektir.

Madde 210- "Zarar verme fiili;
1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesisler ile 

buralarda bulunan veya bu g ib i kurumlara ait olan her türlü 
eşya hakkında,

2) Kişilere karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmak 
suretiyle,

3) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yarar
lanmasına ayrılmış yer, bina, tesis ve eşya hakkında,

4) Nerede olursa olsun her türlü d ik ili ağaç, fidan veya 
bağ çubukları hakkında,

5) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetler
den korumaya yarayan tesisler hakkında,

6) Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin 
veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının, s i
yasal partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının ve üst kuruluşlarının malları hakkında,

7) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak ama
cıyla b ir memurun zararına,

8) İkiden fazla kişi tarafından,
işlenirse, faile b ir yıldan beş yıla kadar hapis ve ikimilyar 

liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.
Zarar verme fiili, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerine ait 

bina, araç, gereç veya ^sislerine ya da yakıcı veya patlayıcı 
maddeler kullanılarak motorlu taşıt araçlarına karşı işlenirse, 
faile üç yıldan altı yıla kadar hapis ve i  k i m i  lyar liradan üçmil
yar liraya kadar ağır para cezası veril iı"

Her nasılsa bir bağ çubuğunu (fidanı) kırmış olan bir fa
ile üç yıldan altı yıla kadar hapis iki milyar liradan üç milyar 
liraya kadar da para cezası verilebilecektir.

Madde 215- "Başkasına ait olup da, geri vermek veya be
l ir li b ir şekilde kullanmak üzere kendisine tevdi veya her ne 
namla olursa olsun teslim edilmiş taşınır bir şeyi kendisinin 
veya başkasının yararına olarak rehneden veya sarfeden veya 
tüketen veya saklayan veya inkar eden veya tahvil veya tağyir 
eden veya satan ve bunlar g ib i mal üzerinde mülkiyet hakkı
nın verdiği diğer yetkileri kullanan kimseye, zarar görenin ş i
kâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis ve yediyüzelli
milyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir"

Bu maddeye göre emanet aldığı 30 milyon TL lik bir cep 
telefonunu bozan kimse şikayet edilmesi halinde ceza mah
kemesinde yargılanacak altı aydan bir yıla kadar hapis cezası 
yedi yüz elli milyon liradan üç milyar liraya kadar da para ce
zası alacaktır.

Bu maddelerden açıkça anlaşılacağı gibi çok cüzi zarar 
vermelerde dahi yüksek para cezaları uygulanabilecektir.
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Yeni Suç Tipleri İhdas Ediliyor
Baskıcı anlayıştan hareketle yeni suç tipleri ortaya çıkarıl
mıştır. Mesela tasarının 47 maddesi ile “Bir suç örgütünü 
kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle 
birlikte veya tek başına suç işleyen kişiye örgüt mensubu 
suçlu denir. Bu suçlu hakkında ayrıca güvenlik tedbiri uygu
lanmasına karar verilir.” Zaten müeyyideleri ağır olan suçla
ra yeni ağırlaştırıcı bir unsur ve tedbir eklenmiştir. Tasarının 
bu maddesiyle, “tek kişi" dahi, örgütsel bir bağı/bağlantısı 
olmasa dahi, (bazı örgütlere paralel hareket etmek suretiyle) 
"örgüt üyesi" olarak cezalandırılmasına imkan verilmektedir. 
Bu hüküm uygulamada çeşitli keyfiliklere sebep olabilecek 
niteliktedir.

Tasarının “1) Kişilerin rızaları olmaksızın veya kanunla
rın öngördüğü şekil ve usullere uyulmaksızın kişisel verileri 
bilişim sistemlerine yerleştiren veya işleyen kimseye altı ay
dan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Veriler, hileli veya kanun dışı yollarla elde edildiğinde 
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

2) Kanuna uygun olarak bilişim sistemlerine yerleştiril
mek veya işlenmekle beraber muhafazaları için gerekli gü
venlik tedbirlerinin alınmaması nedeni ile kişisel verilerin 
başkasının eline geçmesine veya bozulmasına veya zarar 
görmesine neden olan kimse hakkında bir yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası verilir.

Fiil, taksirle işlendiğinde ikimilyar liradan beşmilyar li
raya kadar ağır para cezası verilir.

3) Kanunun öngördüğü hâller dışında, kişilerin ahlâkî 
niteliklerini, siyasal, felsefî veya dinsel görüşlerini veya ırkî 
kökenlerini veya sendikal bağlantılarını veya cinsel yaşamla
rını veya sağlık durumlarını kişisel veri olarak sisteme yer
leştiren veya işleyen kimseye bir yıldan iki yıla kadar hapis 
cezası verilir.” Hükmünü getiren 197. maddesi de keyfi yo
rumlara yol açabilecek niteliktedir. Bu fiillerin hangi haller
de suç oluşturabileceği net olarak belirlenmeli, dernek, va
kıf, siyasi parti ve sair sivil toplum kuruluşlarının gereksiz 
yere suçlanması sonucu ortaya çıkarılmamalıdır.

Tasarının 139.330. ve 485. 
Maddesinin Amacı Nedir?

Tasarının 139. maddesini de anlamak mümkün değildir. 
Madde “Öldürme fiili, evlilik dışında yeni doğmuş bulunan 
çocuğa karşı anası tarafından işlenmiş ise, faile dört yıldan 
on yıla kadar hapis cezası verilir." hükmünü getirmektedir. 
Buna göre, yeni doğmuş masum bir yavru cinayete kurban 
gitmekte, çocuğun evlilik  dışı olması hafifletici neden sayıl
maktadır. Halbuki ilişkin in  evlilik içi veya dışı olması yeni 
doğmuş masum yavrunun inisiyatifi dışındadır-. Eğer evlilik 
dışı ilişkide bir suç veya kusur var ise bu kusur anne ve ba
baya aittir. Onların hatalarından dolayı masum bir yavrunun 
katledilmesi hukukun tasvip edip cevaz vereceği bir konu 
olamaz.

Tasarının 136. maddesi çocuğunu öldüren anneye ağır

laştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ön görmekte 
iken, evlilik dışı çocuğunu öldüren anneye 139. madde ge
reği yalnızca dört yıl ceza verilmesi öngörülmektedir. Bu iki 
fiil arasındaki fark nedir? Hukuk düzeni her iki fiil nedeniyle 
de öldürülmesi muhtemel çocuğu koruma altına almaktadır. 
136. madde ile 139. maddelerde zikredilen çocuklar arasın
da hiçbir fark yoktur. Fark ebeveynler arasındadır. 136. mad
de tarif edilen çocuk öldürmenin cezası ne ise 139. madde
deki çocuk öldürmenin cezası da aynı olmalıdır. Aksi takdir
de bu hüküm evlilik dışı çocuğun öldürülmesini teşvik etmiş 
olacaktır. Evlilik içi veya dışı, sonuç itibariyle yeni doğmuş 
masum bir bebeğin öldürülmesini teşvik olacaktır.

Bu Ayrımcılık Neden?
Tasarının 335. maddesinin 2. bendi “...sürekli birlikte yaşa
dığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli 
olmayan bir kadını...” hükmü ile evlilik dışı birliktelikleri zik
retmiş ve evlilik dışı birlikteliklere hiçbir müeyyide getirme
miştir. Ancak bütün evlilik dışı birlikteliklere aynı hoşgörüy
le bakılmamıştır. Eğer evlilik dışı birliktelik dini nikaha daya
nıyor ise bu 330. maddenin "...Aralarında evlenme olmaksı
zın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki ay
dan altı aya kadar hapis cezası verilir..." hükmüyle cezalan
dırma yoluna gidilmiştir. Bu maddede açıkça insanların ni
yetleri (saikleri) cezalandırılmaktadır. Bu açık bir ayrımcılık 
ve çifte standart örneğidir. Tasarının 485. maddesinin ikinci 
fıkrası"...Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu 
gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören ya
pan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası ve
rilir" hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm de yukarıda zikredi
len anlayışla konulmuştur. Esasen hukukun evrensel ilkele
rine açıkça aykırı olan bu maslahatçı anlayış tasarının tama
mına hakimdir. Bu anlayışla hazırlanan kanunun, hukukun 
nihai hedefi olan adaleti sağlaması beklenemez.

Metruk Kanunlar Canlandırılıyor 
Tasarının 302. maddesi "25/11/1925 tarihli ve 671 sayılı 
Şapka Iktisası Hakkında Kanunun veya 1/11/1928 tarihli ve 
1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanu
nun veya 3/12/1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Gi
yilemeyeceğine Dair Kanunun koyduğu yasaklara veya yü
kümlülüklere aykırı hareket edenlere altı aydan bir yıla kadar 
hapis ve yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır 
para cezası verilir" hükmünü getirmektedir.

Bu madde ile “şapka kullanmamak, Latin harflerinden 
başka harf kullanmak ve bazı kisveleri giymek” suç olarak 
vasıflandırılıp müeyyideye bağlanmaktadır. Böyle bir düzen
leme, yeni tasarıyla, “nasıl bir hukuk düzeni öngörüldüğü?" 
ve "devlete nasıl bir görev biçildiği?” konusunda da ipuçları 
vermektedir. 21 .yüzyıl Türkiye’si, korkuların vehimlerin Tür
kiye’si olmaktan kurtarılmalıdır. Kaldı ki bu tür hükümler ola
ğan üstü zamanlar dışında uygulanmamaktadır. Hukuki bir 
ifade ile metruk kanunlardır.
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T.C.K TASARISI HAKKINDA RAPOR

Sivil itaatsizlik Suç Haline Getiriliyor!

Tasarının 421. maddesi "Kanun ve nizam hükümlerinden bi
rinin yerine getirilmesine karşı koymak için nüfuz veya etkili 
kuvvet sarfeden kimseye bir aydan bir yıla kadar hapis ceza
sı verilir" hükmünü getirmektedir.

Bu madde, pasif tutumu yani “sivil itaatsizliği" suç ola
rak tanımlamaktadır. Madde gerekçesi de, pasif direniş suçu
nun ne kadar keyfi bir şekilde tanımlandığını ve keyfi uygula
maya elverişli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu düzenleme 
ile en küçük bir (fiil değil!) "tavır koyma" dahi cezalandıra
bilecektir.

Bu çerçevede tasarının 306. ve 307. madde metinleri de 
manidardır. Bu bakımdan bunları aynen alıntılıyoruz.

"Madde 306- Belediyeler, köy ihtiyar kurulları veya yet
k ili makamlarca önceden ayrılmış veya oturulan yerler dışın
da o yerin en büyük mülkî amirine yapılacak b ir başvuru üze
rine ayrılan yerlere, izin almaksızın veya verilen izne aykırı bi
çimde basılı olan veya olmayan, elle yapılmış veya yazılmış 
her türlü resim, yazı ve işaretler veya bunları içeren kağıt, pa
no, pankart, bant veya benzerlerini siyasal veya ideolojik 
maksatla asan veya yapıştıran veya izne dayalı olsa bile bu 
yerleri aynı maksatla boyayan veya bu yerlere yazı yazan, re
sim veya işaret yapan kimseye altı aydan b ir yıla kadar hapis 
cezası verilir.

Fiil, yukarıdaki fıkra dışında kalan veya kamuya ayrılmış 
veya kamuya açık veya herkes tarafından görülebilecek yer
lerde veya her türlü taşıt araçları veya kamu hizmetlerine ait 
araçlar veya eşya, özel kişi ve kuruluşlara ait işaret veya lev
halar üzerinde işlenirse b ir yıldan ik i yıla kadar hapis cezası 
hükmedilir.

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen fiiller derneklerin, vakıf
ların veya benzerî kuruluşların veya kanun dışı meydana ge
tirilen veya kanuna aykırı faaliyetleri nedeniyle kapatılan der
nek, vakıf veya diğer kuruluşların mensupları tarafından veya 
onların iştirakiyle veya mensup olmasalar bile bu kuruluşla
rın adına veya adları kullanılarak yapıldığı takdirde, sözü edi
len fıkralardaki cezalar b ir katı oranında artırılır.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri, çocuklara veya küçük
lere veya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere verilecek 
cezalar üçte birinden yarıya kadar artırılır.

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiille r siyasal veya ideolojik 
maksatlar dışında işlendiğinde faile birinci fıkrada yazılı hâl
lerde b ir aydan üç aya, ikinci fıkrada yazılı hâllerde üç aydan 
altı aya, üçüncü fıkrada yazılı hâllerde dört aydan sekiz aya 
kadar hapis cezası verilir.

Görenek ve geleneklere göre asılacak kağıt, pano, pan
kart, bant veya benzerleri bu madde hükümleri dışındadır.

Madde 307- Kamu hizmeti gören daire veya kurumlar ve
ya her türlü eğitim ve öğretim kuruluşlarının yetkilileri tara
fından duvarlara yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş 
basılı olan veya olmayan her türlü belge, resim, el yazısı, ka
ğıt veya levhaları siyasal ve ideolojik maksatla bulundukları 
verden çıkaran veya yırtan veya tahrip eden veya bunları her

ne biçimde olursa olsun okunamayacak veya içeriğinin baş
ka biçimde anlaşılmasına neden olacak şekillere veya işe ya
ramayacak hâle sokan kimseye üç aydan altı aya kadar hapis 
cezası verilir. Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya 
mabetlerin veya anıt, büst ve heykellerin veya kanunlarda es
ki eser niteliğinde sayılan taşınır veya taşınmazların, her tür
lü eğitim ve öğretim kurumlarının veya öğrencilerin toplu 
hâlde oturdukları yurt ve benzeri yerlerin veya bunların eklen
tilerinin herhangi b ir yerine siyasal ve ideolojik maksatla ba
sılı olan veya olmayan, elle yapılmış veya yazılmış her türlü 
yazı, resim ve işaretlerin veya bunları içeren, kağıt, pano, 
pankart, bant veya benzerlerini, yetkili memur ve mercilerin 
önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın asanlar veya koyanlar 
veya bunlardan suç konusu oluşturanların asılmasına veya 
konulmasına izin verenlere bir yıldan ik i yıla kadar hapis ce
zası verilir.

İkinci fıkrada belirtilen yer ve şeyleri, siyasal ve ideolojik 
maksatla her ne suretle olursa olsun, boyayanlar veya bunla
ra yazı yazanlar veya resim yapanlar veya işaret koyanlar, ya
pıştıranlar hakkında b ir yıldan ik i yıla kadar hapis cezası ve
rilir.

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen fiiller, derneklerin, vakıf
ların veya benzeri kuruluşların veya kanun dışı meydana ge
tirilen veya kanuna aykırı faaliyetleri nedeniyle kapatılan der
nek veya diğer kuruluşların mensupları tarafından veya onla
rın iştirakiyle veya mensup olmasalar bile bu kuruluşların 
adına veya adları kullanılarak yapıldığı takdirde verilecek ce
za b ir katı oranında artırılır.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri, çocuklara, küçüklere 
veya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere verilecek ceza
lar üçte b iri oranında artırılır.

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiiller, siyasal veya ideolo
j ik  maksatlar dışında işlendiğinde faile, b irinci fıkrada yazılı 
hâllerde bir aydan üç aya kadar, ikinci fıkrada yazılı hâllerde 
ik i aydan dört aya kadar, üçüncü fıkrada yazılı hâllerde altı ay
dan b ir yıla kadar, dördüncü fıkrada yazılı hâllerde sekiz ay
dan onaltı aya kadar hapis cezası verilir.

Bu maddede ve 306 ncı maddede gösterilen fiillerin  
eserlerini derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok edil
mesi için gerekli işlemlere girişmeyen görevliler hakkında 
491 inci maddede yazılı cezalar uygulanır."

Görüldüğü gibi tasarının 306,maddesi, "izinsiz ilan ve 
benzerlerinin asılması"nı suç haline getirmektedir. Bu dü
zenleme, Anayasada sayılan, devletin demokratik niteliğiyle 
ve hukuk devleti niteliği ile bağdaşmamaktadır. Madde, afiş 
ve ilanları zorunlu denetime tabi tutmakta, aksine hareket 
edenleri ceza tahdidine maruz bırakmaktadır. Basit bir "du
yuru" eylemi, bu tasarıyla, ceza yargılamasının konusu ola
bilmekte ve cazai müeyyide ile sonuçlanabilmektedir. Me
sela özel otomobiline, şahsi değerlendirmesine göre, 
önemli gördüğü bir sözü çıkartma tabir edilen şekilde yapış
tıran kişiye ceza verilebilecektir. Aynı şekilde beğenmediği 
bir uygulamaya yönelik tepkisini göstermek için aracına ve
ya evinin camına bir yazı yapıştıran insan tasarının bu mad
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desine göre cezalandırabilecektir.
Tasarı bu haliyle kanunlaştığı takdirde, sivil itaatsizlik 

suç haline gelecek ve ifade özgürlüğü tamamen ortadan kal
kacaktır.

Tasarının bu maddesinde, önemli bir düzenleme daha 
yer almaktadır. Mezkur fiiller; dernek ve vakıf veya benzeri 
kuruluşların eklentilerinde işlendiği veya bu dernek veya va
kıf mensupları tarafından işlendiği takdirde, mevcut ceza bir 
misli artırılmaktadır. Hukuk devleti, illegaliteyi cezalandırdığı 
halde, tasarı legal vakıf ve dernek faaliyetlerini cezanın artırım 
nedeni kabul etmektedir.

Tek Tip Eğitim Zorlanıyor'
Tasarının 418. maddesi ise “Kanun ve nizamlara aykırı olarak, 
okul veya dershane, okul öncesi eğitim kurumu, kurs, öğren
ci yetiştirme ve çalıştırma veya eğitim merkezi ve benzeri ku
rumlan açanlara ve buralarda öğretmenlik yapanlar ile bunla
rı çalıştıranlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da 
karar verilir" hükmünü getirmektedir.

Bu maddenin getirdiği hükmün bir ihtiyaç olarak nitelen
mesi mümkün değildir. İdarenin görev alanına giren bir ko
nunun ceza yasasında düzenlenmesi uygun değildir. Bu 
maddenin “8 yıllık kesintisiz eğitim ve kuran kursları yasa
ğ ına  karşı faaliyette bulunulmasını engellemek için düzen
lendiği anlaşılmaktadır.

Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer ulus
lararası metinlerle özellikle Avrupa insan Hakları Mahkemesi 
Kararları ile ebeveynin çocuğu için kendi inanç ve felsefesi
ne uygun eğitim verilmesini devletten talep hakkı garanti al
tına alınmıştır.

Mahkeme Kararlarını Beğenmeme Lüksünüz Yok! 
Tasarının 456. maddesi “ Otorite veya bağımsızlığına saldırı
cı nitelikteki bir hareket, söz, yazı veya her türlü resimlerle 
yargısal bir kararı alenen aşağılayanlara bir yıldan üç yıla ka
dar hapis cezası verilir" hükmünü getirmektedir.

Bu madde ile her hangi bir yargı kararının eleştirisi suç 
olarak tanımlanmaktadır. Halbuki yargı kararlarının saygınlı
ğı, hukuka uygunluğu ve adaleti gerçekleştirmesi ile sağlana
bilir. Ceza tehdidiyle yargı kararlarının saygınlığının temini 
mümkün değildir.

Sonuç Olarak
Tasarının genel mantığı vatandaşa karşı devleti korumaktır. 
Halbuki "insan, ceza hukuku tarafından korunan varlıkların 
(menfaatlerin, değerlerin) merkezini veya kaynağını oluştu
rur”16

Bu aşamada ifade etmek gerekir ki; “Çoğulcu demokra
sinin gereklerine sadık kalmak, dolayısıyla ceza kanununu, 
sadece iktidardaki sınıfların ilan ettiği resmi doğruları her tür
lü düşünce farklılıklarına karşı koruma aracı olmaktan çıkar
mak ve insanı ve insan haklarını demokratik-özgür bir top
lumdaki boyutlarıyla kavrayıp koruyan bir ceza kanunu”17

oluşturabilmek için tasarının evrensel kurallar çerçevesinde 
baştan sona gözden geçirilmesi, gerekli değişikliklerin yapıl
ması 356. maddeden başlayıp devam eden maddelere cebir 
unsurunun mutlaka eklenmesi gerekmektedir. Zira bu mad
delerin müeyyidesinin tasarının en ağır müeyyideleri olduğu 
düşünülecek olursa bu suçlarda şiddet unsuru aramamak ül
keyi, Mussolini İtalya’sının daha gerisine götürmektir.18

Bu yönüyle tasarı, Türkiye’nin gidiş istikametinin tersine 
bir yol izlemektedir. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği’ne girmek 
için çıkardığı uyum yasalarıyla ifade hürriyeti önündeki en
gelleri kaldırmakta ve bir fiilin suç olabilmesi için şiddet un
surunu şart koşmaktadır. Tasarı ise en ağır müeyyideyi (ağır
laştırılmış müebbet hapis) ihtiva eden maddelerinde bile şid
det unsuru aramamaktadır.

Tasarıda insan hak ve hürriyetlerine önem verildiği insan 
haklarının esas alındığı iddiaları da içerikle bağdaşmamakta
dır. Tasarıda 19 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından 14 
tanesi devlet aleyhine işlenen suçların müeyyidesi 5 tanesi 
toplum ve kişi aleyhine işlenen suçların müeyyidesidir. 14 
müebbet hapis cezasının 4 ü kişilere karşı işlenen suçların, 
10 tanesi ise devlete karşı işlenen suçların müeyyidesidir. 
Ceza kanunu tasarısının nasıl bir anlayışın ürünü olduğunu 
bu rakamlar açıkça ortaya koymaktadır.

Tasarı baştan sona gözden geçirilmeli; temel hak ve hür
riyetleri, özellikle ifade hürriyetini, sınırlayıp özünü zedeleyen 
maddeler kaldırılmalı, tasarı ondan sonra kanunlaştırılmalı- 
dır. Eğer bu düzeltme mümkün olmayacak ise bu tasarı ke
sinlikle gündemden kaldırılmalıdır.
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