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ÜMRAN dan 
Sevgili Okuyucu, 

Umran'tn Mart-Nisan sayıstnt geç de olsa size ulaştır-
dığımız için mutluyuz. 

AKV Bülten'i yeni ismiyle "Ümran" olarak yayınla-
mamız, bir çok okuycumuz tarafından heyecanla karşılandı. 
Umran'ı beğenip takdir ve tavsiye edenler kadar yapıcı ve ufuk 
açıcı eleştirileriyle bize yardımcı olan kardeşlerimize teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. 

"Abone" kampanyamıza ilgi gösterip Umran'ı tanıt-
maya ve yaymaya çalışan kardeşlerimize özellikle şükran 
borçluyuz. Bu konuda ilgi ve gayretlerinizin devamını bekliyo-
ruz. 

Geçen sayımızda "Haç-Hilal kavgası"m gündeme 
getirmiş ve Türkiye aydınının bu gerçeği yansıtan görüş ve ya-
zılarına yer vermiştik. Öyle görülüyor ki, bu kavga Türkiye ve 
dünya gündemine iyice yerleşmiş ve "Haçlı saldırılan", müs-
lüman kimliğine sahip olan ve olmayan her "insan"ın biricik 
meselesi haline gelmiştir. Bosna ve Azerbeycan'da işlenen vah-
şet, her vicdan sahibinin tüylerini ürpertecek noktalara ulaş-
mıştır. . • ' 

Bu sayımızda; giderek kirlenen, çamura saplanan in-
san ve toplum yapımıza dikkat çekiyor ve çözüm olarak "İs-
lam" diyoruz. Ancak, İslam'ın yegane çâre olduğu, onu gereği 
gibi yaşayan ve sunan insan ve kurumların varlığıyla anlaşı-
lacaktır. Bu açıdan, temiz ve örnek insan tipinin nasıl oluştu-
rulabileceği irdeleyen "Kur'ân'ın Öngördüğü İnsan" konulu se-
mineri yayınlamayı uygun gördük. Bu bağlamda. Bahri Zen-
gin'in "Anayasa ve Devlet modelleri üzerine Tartışmalar" baş-
lıklı konuşmasının da Islami toplum ve devlet arayışlarına ışık 
tutacağına inanıyoruz. Yine aynı paralelde, "Bürokrasi", çarkı-
nı sorgulayan Nevzat Pakdil'in çalışması da okuyucuya önem-
li anekdotlar sunuyor. . •• 

Aynca her sayımızda sizler için yabancı basından 
önemli çeviriler yayınlama geleneğimizi sürdürüyoruz. Karde-
şimiz Kamil Bilgin Çileçöp'ün L'Express'den yaptığı çeviri, 
"Irkçılık" konusuna değişik boyutlar getiriyor. 

> . Değerli araştırmacı, Mustafa Aydın'ın "îslamm Doğru 
Anlaşılmasında Tarihin Önümüze Çıkardığı Bazı Engeller" 
isimli yazısı, oldukça temel ve mücmel yaklaşımlar içeriyor. 
Keza yine kıymetli araştırmacı İsmail Tümay'tn geçen sayıdan 
devam eden Mezhepler'le ilgili incelemesi, hayli derli-toplu bil-
giler sunuyor. 

Dergimizde yeni yayınlara, basından alıntılara ve 
Vakfımızdan haberlere de her sayıda imkan ölçüsünde' yer 
vermeye çalışacağız. 

Beğeneceğiniz ümidiyle. • . 

Umran'dan selam ve sevgiler. 

Mustafa ERTEKİN 
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BAŞYAZı BAŞYAZI BAŞYAZı BAŞYAZI BAŞYAZı BAŞYAZI BAŞYAZı BAŞYAZI BAŞYAZı BAŞYAZI 

"Temiz Toplum" İçin Cözümı 
i s L Â M 

Toplumumuz her. 
alanda bir erozypn ve 
deformasyon yaşıyor. 

Hatta bu toplumsal 
çözülme giderek 

çürümeye ve 
kokuşmaya 

dönüşüyor. Sistemin 
neresine el atsanız 

orası elinezde 
kalıyor. Ekonomiden 
siyasete, güvenlikten 

adliyeye, eğitim 
. sisteminden sosyal 

hayata kadar düzen 
her sahada iflas 

etmiş bulunuyor. 

Gırtlağına kadar çamura sap-
lanmış "kirli" bir toplum haline 
geldik. Ortalık vıcık vıcık çamuı 
kaynıyor. Tepeden ürnağa her ya-
nımızdan çamur akıyor. 

Siyasi arenada yolsuzluk dosya-
larından geçilmiyor. İddialar, suç-
lamalar, çamur atmalar gırla gidi-
yor. Siyasî üslûp ise iyice seviye 
kaybetmiş durumda. Yıllardır po-
litikacı ile özdeş hale gelen entri-
ka, yalan dolan, rüşvet, adam ka-
yırma vb. gibi olunsuzluklara biı 
yenisi daha eklenmişe benziyor; 
Sev iyes i z l e şen , ç a m u r l a ş a n 
üslûp... 

Tüyü bitmemiş yetimlerin hak-
kmı, gözünü kırpmadan bir avuç 
haram-yiyiciye aktarabilen, mille-
tin kesesinden bir kalemde mil-
yarlar savuran, yakın ve uzak çev-
resine devlet denizinden cömert-
çe mal bağışlayan, deveyi hamu-
duyla yutan bazı politikacıların 
birbirleriyle hırlaşmaları haftalar-
dır kamuoyunu meşgul edip du-
ruyor. Kısaca siyasal yapı, kokuş-
muş bir çamur deryasmı andırı-
yor. 

Öte yandan; ekonomik hayatta, 
"köşeyi dön de nasıl dönersen 
dön" anlayışı egemen olmuş gö-
züküyor. Ticarî ahlak "sıfırın al-
tında" seyrediyor: Hayali ihracat, 
ahlaksız kazanç, sahtekârlık, vur-
gun, talan neredeyse olağan hale 
geldi. 

Toplumun mutlu azınlığı, açlık 

ve sefalet sınırında yaşayanlara 
inat, lülks, israf ve debdebe için-
de tepiniyor. Stres atmak için ta-
baklar kırılıyor, vur-patlasın, çal-
oynasm anlayışıyla çılgmca eğlen-
celer düzenleniyor, kurtlar dökü-
lüyor. Bir köpek için, kedi için 
harcanan paralar, bir-iki aileyi do-
yuracak boyutlara vanyor. Ekono-
mik dengesizlik, geçim .standar-
dmdaki alt sınırla üst sınır arasın-
daki uçurum, akıllara durgunluk 
verecek boyutlara ulaşıyor. 

Ahlakî yaşainda ise; rezaletin, 
kepazeliğin bini bir para! Ortalık 
kum gibi fahişe, eşcinsel, travesti 
kaynıyor. Yerlisi yetmiyormuş gi-
bi bir de bunlara ithal mâlı fahişe-
ler eklenince, artık pislik sokakla-
ra kadar taşıyor. Ahlaksızlık ve fu-
huş, Lût kavmine taş çıkartacak 
dereceye iniyor. 

Çıplak kadın pozlarından başka 
malzemesi olmayan gazete, dergi 
ve TV'ler mide bulandıryor. Tiraj 
yapmak için her şeyi mübah sa-
yan medya araçları, "kutsal" adı-
na ne varsa insafsızca ve perva-
sızca tahrip ediyor. Tahribat yarı-
şında ilk sırayı alan TV'ler özel ve 
resmî kanallarıyla adeta lağım çu-
kurunu andırıyor. Aile hayatını te-
melden dinamitleyen, temiz ve 
güzel toplumsal gelenekleri yerle 
bir eden, konuşma ve davranış 
biçimine kadar herşeyi altüst 
eden filmler, diziler, showlar bir 
kâbus gibi ufkumuza abanıyor. 

Gencecik ve körpecik beyinler, 



eğitim-kültür araçları ve medya 
tarafından sinsice zehirleniyor, 
geleceğimiz karartılıyor. Gelenek-
sel, manevî ve İslamî değerlerden 
alabildiğine yoksun yetişen yeni 
kuşaklar, her türlü çılgınlığa ve 
maceraya hazır hale getiriliyor. 
Amerikanvarî gençlik çeteleri, or-
ta dereceli okullarda, hatta ilko-
kullarda bile dehşet saçıyor. 

Sadece bunlar mı. Elbette hayır! 

Ülkemizde alkol tüketimi baş-
döndürücü bir hızla artıyor, su gi-
bi içki içiliyor. Uyuştunıcu müp-
telalığı her geçen gün yaygınlık 
kazanıyor. Alkolizm ve kumar, 
yuvalar yıkmaya devam ediyor. 
Lotarya, bizzat devlet eliyle teşvik 
ediliyor. Piyango, Toto, Loto bir 
yana, TV kanalları yarış ve şans 
oyunlarından geçilmiyor. 900'lü 
telefon aldatmacası bu kepazelik-
leri tırmandırdıkça tırmandırıyor. 

Kısaca; toplumumuz her alanda 
bir erozyon ve deformasyon yaşı-
yor. Hatta bu toplumsal çözülme 
giderek çürümeye ve kokuşmaya 
dönüşüyor. Sistemin neresine el 
atsanız orası elinizde kalıyor. 
Ekonomiden siyasete, güvenlikten 
adliyeye, eğitim sisteminden sos-
yal hayata kadar düzen her saha-
da iflas etmiş bulunuyor. 

Bu korkunç değişim karşısnda, 
geleceğimizden endişe duyan ve 
vicdanlarının sesine kulak veren 
insanlar tepki göstermeye ve çö-
züm aramaya başlıyor. Örneğin 
"Temiz Toplum" kampanyaları 
bunun bir göstergesi olarak de-
ğerlendirilebilir. 

Ancak bu devasa problemlerin 
çözümü, sistemin kendi şartları 
içinde bulunabilecek midir? Elbet-
te ve kesinlikle hayır! Zira bu ko-
kuşmanın bizatihi müsebbibi laik-
kapitalist düzendir. Sistem arzula-
dığı insan tipini üretmiştir. Ego-
ist, sorumsuz, eyyamcı, paracı, 
rüşvetçi, yiyici, sahtekâr, ya-
lancı, zalim, namussuz, iffet-
siz... bir yığın insan bu cahiliye 
düzeninin ürünüdür. Dolayısıyla 

çözüniü sistem içinde aramak, so-
runları kangrenleştirmekten başka 
bir işe yaramayacaktır. 

Şu halde çözüm sistemin dışın-
da aranmalıdır. 

Beşerî sistemlerin iflas ettiği ça-
ğımızda insanlığın ve Türkiye in-
sanının tek alternatifi İslâm'dır. 
Ancak, İslâm nizamının teorik 
planda insanlığa takdim edilmesi 
yetmemektedir. Bütün mesele. 

Beşerî sistemlerin iflas 
ettiği çağımızda insan-
lığın ve Türkiye insanı-
nın tek alternatifi 
İslâm'dır. Ancak, İslâm 
nizamının teorik plan-
da insanlığa takdim 
edilmesi yetmemektedir. 
Bütün mesele, İslâm'ı 
müşahhas bir yaşam bi-
çimi olarak insanımıza 
ve tüm insanlığa suna-
bilmektir. Bu bağlamda 
esas olan; model alına-
bilecek yapılanmalar, 
kurumlar ve kişilikler 
inşa etmektir. 

islâm'ı müşahhas bir yaşam biçimi 
olarak insanımıza ve tüm insanlı-
ğa sunabilmektir. Bu bağlamda 
esas olan; model alınabilecek 
yapdanmalar, kurumlar ve ki-
şilikler inşa etmektir: 

Yönet im planmda; adaletle 
hükmeden (4/58); akrabası, anne-
babası, hatta bizzat kendi aleyhin-
de bile olsa adaleti ayakta tutan 
(4/135), adam kayırmayan, ema-
neti ehline veren (4/58); emin, 
güvenilir, doğru sözlü, vefakâr, 
sözünde duran (17/34, 33/70, 
70/32); insanlara haklarını tam 
olarak veren, onları kısıtlamayan 
(26/183); yalana (45/7), rüşvete 
(2/188), haksız kazanca (11/87) 
tevessül etmeyen insanlar olduğu-
muzu ve olabileceğimizi kanıtla-

mak gerekir. 

Ekonomik planda: Ölçü ve 
tartıda hassas davranan, kimsenin 
hakkım yemeyen (6/152); israf et-
meyen, haddi aşmayan (7/31); 
yoksula, yetime, zulme uğrayana, 
darda kalana yardım eden 
(2/177); malını Allah rızası için ve 
gönlündeki imanı artırmak için 
hayra sarfeden (2/265); emeğin 
karşılığını tam, eksiksiz ve zama-
nında veren (26/183) örnek bir 
tavır içinde olmak ve bu ilkelere 
göre çalışan kurumlar oluşturabil-
mek gerekir. 

Sosyal ve ahlakî planda ise; 
Hayra çağıran, iyilği, hakkı, sabrı, 
merhameti tavsiye eden (3/104, 
90/17, 103/3), kötülüğü, olumsuz-
luğu önleyen, güzel ve örnek 
davranışlarda bulunan, nahoş ve 
çirkin davranışlardan kaçınan 
(16/90); öfkesini yenen, sabre-
den, affeden, bağışlayan, hoşgö-
rülü olan (3/134, 42/37), alay, de-
dikodu, tecessüs, zan, küçümse-
me gibi zaaflardan uzak olan 
(49/11-12); namusunu, iffetini ko-
ruyan, harama ilişmeyen (23/5); 
Allah'ın ipine sımsıkı sarılan, bö-
lünüp parçalanmayan (3/103); kı-
saca Kur'an ahlakını ahlak edinen 
kişilikler inşa etmek gerekir. 

İşte o zaman; insanlar İslâm'ı 
daha iyi ve daha gerçekçi boy\.ıt-
lanyla kavrama ve tanıma fırsatı 
bulacaklardır. Tesis etmeyi arzula-
dığımız ideal İslâm nizamının 
prototipini teşkil edecek biçimde 
müşahhas yapılar ortaya koyamaz 
isek, kendi kendimizle çelişkiye 
düşeriz. • . 

"Siz başkalarma iyUiği-takva-
yı emrediyorsunuz da kendini-
zi mi unutuyorsunuz?" (2 /44) 

Öyleyse toplumu arındırmaya 
önce kendimizden başlamalıyız. 
"Temiz bir toplum", ancak "te-
miz insanlar" tarafından kümlur. 

Abdullah YILDIZ 



SEMINERLERDEN SEMİNERLERDEN SEMINERLERDEN SEMİNERLERDEN SEMINERLERDEN SEMİNERLERDEN 

KUR'ANMN 
ÖNGÖRDÜĞÜ İNSAN 

Abdullah YILDIZ 'ın 
Kasım 1992'de AKV merkezinde 

verdiği seminerin özetini sunuyoruz. 

Bir insan, Kur'an'm 

öngördüğü, 

teklif ettiği görevleri, 

davranışları, 

eylemleri yapıyor 

ve sahip olunmasını 

istediği özellikleri 

taşıyorsa, yani 

"yaşayan Kur'an" ise, 

'' o Kur'an'm 

öngördüğü 
*' . - » 

"örnek insan " olur. 

Bu bir anlamda 

"model insan "dır veya 

"prototip" tir. 

önce, "Kur'an'm Öngördüğü 
insan" olarak duyurduğumuz konu 
başlığını biraz açalım, sonra da -in-
şallah- seminer konumuza girelim. 

Kur'an'm öngördüğü insan tipi ne-
dir? Ya da Kur'an, nasıl bir insan ti-
pi öneriyor, öngörüyor? Bir başka 
ifade ile, bir insanda hangi imanı ve 
ameli özellikler bulunursa, o insan 
Kur'an'm öngördüğü, oluşturmayı 
hedeflediği insan olur? 

KUR'ÂN'IN ÖNERDİĞİ 
ÖZELLİKLER 

•' Öncelikle, şöyle bir çerçeve çiz-
mek zorundayız: 

Kur'an, biz insanlan hem bu dün-
yada hem de öbür dünyada mutlu 
kılmak için gönderilmiş bir hayat 
rehberidir. . 

Kur'an: insanoğlunun; 

a. Rabbi ile ilişkisini, , 

, b. İnsan ve toplumla ilişkisini, 

c. Eşya ile ilişkisini belirler. 

İnsanın, Rabbine karşı görevleri-
nin başında, imana ilişkin temel ve 
gaybî inanç ilkeleri yer alır: Allah'a, 
Ahiret gününe, Peygamberlere, Me-
leklere ve kitaplara iman. İkinci ola-
rak; Namaz, Zekat, Oruç, Hacc ve 
diğerleri gibi pratiğe tekabül eden, 
yani "amelî" görevler gelir. Bunlar, 
Rabbimize karşı olan görevlerimiz 

olduğu gibi, bir kısmı da -söz gelişi 
zekât gibi- insanlara ve topluma 
karşı görevlerimizin de bir 
bölümünü oluşturur. 

İşte Kur'an'm insanoğlundan; 
Rabbine, insanlara ve eşyaya karşı 
yerine getirmesini istediği görevler, 
Kur'an'm öngördüğü, önerdiği insan 
tipinin özelliklerini belirler. Bir 
insanın kimliğini bel ir leyen 
nitelikler ise, daha çok insanın 
insanla ve .eşya ile ilişkisinde ortaya 
çıkar. Yani bir kimse, insana nasıl 
bakıyor, nasıl davranıyorsa, insan ve 
toplumla ilişki biçimini hangi 
ilkelere göre kuruyorsa, eşyaya, 
evrene, hayata nasıl bakıyor, nasıl 
değerlendiriyorsa, ona göre kimlik 
kazanacak, öyle isimlendirilecektir. 

Bir insan, Kur'an'm öngördüğü, 
teklif ettiği görevleri, davranışları, 
eylemleri yapıyor ve sahip 
olunmasını istediği özellikleri 
taşıyorsa, yani "yaşayan Kur'an" ise, 
o Kur'an'm öngördüğü "örnek 
insan" olur. Bu bir anlamda 
"model i n s a n " d ı r v e y a 
"prototip"tir. Kur'an, bu insan 
t ipini kal i te s ı ras ına göre 
isimlendirir. Biz, aşağıdan yukanya 
doğru sıralayacak olursak -ki bu 
konuda farklı tasnifler var-, şöyle 
diyebiliriz: Müslim, Mümin, Gerçek 
Mümin, Muhsin, Muttakî, Berr 
(çoğulu ebrâr), Sâbıkûn (öncüler)... 
Bazan Kur'ân, inanan insanın 
taşıması gereken bir eylem biçimini 



nitel bir isim olarak kullanır. 
Sözgelişi; "Onlar Sâdıkûn'dur 
(doğrulardır, sıddıklardır)" der. 
" O n l a r h â ş i ' î n ' d i r (huşû 
d u y a n l a r d ı r ) " der . "Onlar 
musalilîn'dir (namaz kılanlardır)" 
der. Sonra da o insan tipinde 
bulunması gereken vasıfları sıralar. 

NASIL BİR İNSAN? 

Şimdi... Kur'ân'ın öngördüğü 
insan, nasıl bir insandır? Bu insan ne 
olmalıdır? Ne olmamalıdır? Yani ne 
gibi vasıfları taşımalıdır? Ne gibi 
vasıfları taşımamalıdır? 

Kur'an'da sık sık bu mukayeseye 
rastlarız. 

Bu arada öncelikle şu hususu 
ifade edeyim: Rasûlüllah sallallahu 
a l e y h i v e s e l l e m , 23 y ı l l ı k 
mücadelesinin önemli bir bölümünü, 
yar ıdan faz las ın ı , Kur ' an 'm 
arzuladığı, önerdiği "örnek-model 
insan" tipini oluşturmak için 
harcadı. Bu konuda büyük emek 
sarfetti. Sonra bu oluşturalan örnek 
insan la r üzer ine devle t in i , 
kurumlarını bina etti. Şimdi, biz, 
teorik düzlemde 'insan şöyle şöyle 
o l m a l ı d ı r , b ö y l e b ö y l e 
davranmalıdır' diyoruz da, pratik 
olarak bu örnek insan tipini 
oluşturabilmek oldukça zor bir iş. 
Biz bu insan tipini oluşturmadan, 
henüz daha kimliğini bulamamış, 
Kur'an'm arzuladığı biçimde bir 
insan olamamış fertler üzerine, bir 
anlamda kaygan bir zemin üzerine 
bir şeyler bina etmeye çalışıyoruz. 
Bi r t ak ım y a p ı l a n m a l a r ı , 
cemaatleşmeleri, örgütleri, vakıfları, 
dernekleri, partileri...-her neyse-
ancak arzuladığımız insan tipi 
üzerine bina edebiliriz. 

Evet, şimdi bu örnek insanın 
taşıması gereken özell ikleri 
sıralaması bakımından şu ayete bir 
bakalım: Ahzab suresi; 35. Allahu 
Teala şu özellikleri taşıyan 
insanların büyük bir ecire ve bağışa 
kavuşacağını buyuruyor: 

-Müslimîn ve Müslimât: Allah'a 

teslim olan erkek ve kadınlar. 

-Mü'minîn ve Mü'minat: İman 
etmiş bulunan erkek ve kadınlar. 

-Qanitîn ve Qaniât: Allah'a 
gönülden boyun eğen erkek ve 
kadınlar. 

-Sadıkîn ve Sadıkât: Doğru olan 
erkek ve kadınlar. 

-Sabirîn ve Sabiât: Sabreden 
erkek ve kadınlar, 

-Haşi'în ve Hâşi'ât: Allah'a saygı 
duyarak korkan erkek ve kadınlar. 

-Mütesaddıqîn ve Mütesadât: 
Tasaddukta bulunan, Allah'ın 
emrettiği alanlarda parasını, malını 
harcayan, dağıtan erkek ve kadınlar. 

-Saimîn ve Saiât: Oruç tutan 
erkek ve kadınlar. 

-Irzlarını, namuslarını koruyan 
erkek ve kadınlar. 

-Allah'ı çok zikreden erkek ve 
kadınlar. 

BİR MUKAYESE: 
MÜNAFK-MÜMİN 
KARŞILAŞTIRMASI 

Kur'an sık sık, olumlu ve olumsuz 
insan tiplerinin şematik bir 
mukayesesini yapar. Bunun en 
ilginç örneğini Tevbe sûresinde 
görüyoruz. 67 ve 68. ayetlerde 
Münafık erkek ve kadınların, 71 ve 
72. âyetlerde de Mümin erkek ve 
kadınlann özellikleri birebir tekabül 
edecek biçimde -ve aşağı yukarı 
b e n i m s e k i z m a d d e d e 
aynştırabildiğim şekilde- sıralanır: 

1. Münafık erkek ve kadınlar 
münkeri -kötülüğü- emrederler. 
Münin erkek ve kadınlar ise 
ma'rufu iyiliği- emrederler. 

2. Münafık erkek ve kadınlar, 
insanları iyilikten alıkoyarlar. 
Mümin erkek ve kadınlar ise 
insanlan kötülükten alıkoyarlar. 

3. Münafıklar, Allah'ı unuttular; 
O da onları unuttu. Müminler ise, 
namazı ikâme ederek Allah'ı sürekli 

hatırlarlar. 

4. Münafıklar, ellerini sımsıkı 
tutarlar, cimridirler. Müminler ise, 
zekât lar ın ı ver i r ler , cimrilik 
etmezler. 

5. Münafıklar, işte onlar yoldan 
çıkan, isyan edenlerdir. Mü'minler 
ise, Allah ve Rasûlüne itaat 
edenlerdir. 

6. Münafık ve kâfirlere, Allah, 
cehennem ateşini vaadetmiştir. 
Mü'minlere ise, altlarından ırmaklar 
akan cennetler, Adn cennetleri. 

7. Münafıklar için sürekli azap 
vardır. Müminler için ise Allah'ın 
rahmeti. 

8. A l l a h , m ü n a f ı k l a r ı 
lânetlemiştir. Müminlerden ise razı 
olmuştur; işte büyük kurtuluş 
budur. 

Kısaca, bu âyetler, oluşturulması 
gereken mümin insan tipi ile 
olumsuz insan tipinin özellikleri 
hakkında özet bir fikir vermektedir. 

KURTULUŞA ERENLER 

Müminûn sûresinin ilk 10 ayeti 
ise mümin insan tipinin belirgin 
özelliklerini sıralar: "Şu müminler 
gerçekten felah bulmuştur: 

1. Namazlarında huşû içinde 
olanlar. 

2. Tümüyle boş şeylerden yüz 
çevirenler. 

3. Zekata ilişRsn (görevlerini) 
yerine getirenler. 

4. Irzlarını koruyanlar (Ancak 
onlar eşleri ve cariyeleri ile yetinir-
ler). 

5. Emanetlerine ve ahitlerine 
riayet edenler. 

6. Namaz l a r ı n ı t i t i z l ik le 
koruyanlar. 

7. Onlar dünya ve ahiret nimetine 
varis olanlardır." 

Mear i c sû res in in 22-35 . 



ayetlerinde de benzer ifadeler yer 
alır. 

Enfal sûresinin 74. ayetinde ise; 
şu özelliklere sahip olan müminlerin 
"Gerçek Mümin" olduğu ve onlar 

için bağış ve bol nzık olduğu vurgu-
lanır: 

1. Onlar ki inandılar, 

2. Hicret ettiler, 

3. Allah yolunda savaşülar; 

4. Onlar ki, (müminleri) barındır-
dılar ve yardım ettiler. 

BÎRR SAHİBİ OLANLAR, 
MUTTAKÎLER, MUHSİNLER 

Bakara sûresinin 177'nci ayetin-: 
de; "Birr" yani iyilik sahibi olabil-
menin, (çoğ: ebrâr) sadece yönünü 
şu veya bu tarafa döndürmekle 
mümkün olmayacağı açıklanıyor. 
Yani sadece namaz kılmakla iyilik 
(birr) sahibi olunamayacağı, takva 
sahibi olunamayacağı beyan buyuru-
lur. Bu uzun ayet-i kerimede, önce 
muttakî'nin imanî vasıfları sayılır: 
«Allah'a, Ahiret gününe, eleklere, 
Kitab'a, peygamberlere iman et-
mek." Ama bu yetmiyor. Sonra, pra-
tiğe ilişkih görevleri de yerine getir-
mek gerekiyor: 

"Allah nzası için, yakınlara, ye-
timlere, yoksullara, yolda kalmışla-
ra, dilenenlere, boyunduruk altında 
bulunanlara sevdiği mallardan ve-
ren, namazı kılan, zekatı veren, ant-
laşma yaptıkları zaman antlaşmaları-
nı yerine getiren, sıkmtı, hastalık 
ve savaş zamanında sabredenler." 

İşte sâdıklar (doğm olanlar) bun-
lardır. 

İşte muttakiler (takva sahipleri) 
bunlardır. 

İşte birr (iyilik) sahipleri bunlar-. 
dır. 

"Muhsin" olmak ise; biraz daha 
ileri düzeyde özelliklere sahip olma-
yı gerektiriyor: Al-i İmran/133-136: 

L "Onlar, bollukta ve dariıkta Al-
lah için harcarlar." 

Ki bu çok önemli bir özelliktir. 
Bollukta harcamak daha kolaydır, 
diye düşünebilirsiniz. Ama ben tam 
tersini düşünüyorum. Bollukta har-
camak daha zordur. Varken insan 
iyice cimrileşir. Darlıkta olan insan 
ise, genellikle darlıkta olanın halini 
daha iyi yaşar, daha iyi anlar ve in-
fak etmeye çalışır. Ama imkanları 

Bir müslüman yapmadığı 
şeyleri söylüyorsa, söz veri-
yor ve sözünde durmuyorsa 
ya da başkalarına 'şöyle 
yapmak lâzım, böyle dav-
ranmak lâzım' diye tavsiye-
de bulunuyor ve kendisi 
yapmıyorsa, kendi kendisiy-
le çelişiyorsa, o zaman mu-
hatabımız olan insanlar, bizi 
hangi özelliğimizle diğer in-
sanlardan ayırdedecekler? 

çoğaldıkça bu özelliği kaybolur. 
Muhsin, her iki halde de h^cayabi-
lendir. 

2. "Onlar öfkelerini yutkunurlar 
ve insanlan affederler." 

Öfke duyduğunuz anda onu yut-
kunabiljjıek... Bana çok anlamlı ge-
liyor bu tabir. Yutkunmak... Yani 
tam kızıyorsunuz, gırtlağınıza kadar 
geliyor, bir şeyler söyleyeceksiniz, 
ama orada duruyor, yudcunuyor ve 
geri atıyorsunuz. Bu her babayiğidin 
kârı değil. Bunu ancak muttaki-
muhsinler becerir. 

3. "Ve onlar bir kötülük yaptıkla-
n, ya da nefislerine zulmettikleri za-
man, Allah'ı hatırlayarak hemen gü-
nahlanmn bağışlanmasını dilerler. 
Günahları da Allah'tan başka kim 
bağışlayabilir? Ve onlar bile bile 
yaptıklannda ısrar etmezler." 

Bu ayetlerin sonunda "çalışanla-
nn (âmilîn) ecri ve güzeldir" buyu-
ruluyor. Yani imanmı amele dönüş-
türen, sadece teoriyle değil pratikle 
de bü güzel özellikleri hayatına yan-
sıtan kişi muttakidir, muhsindir. 

Kısaca; Kur'an'm öngördüğü in-
san mümin insandır, muttaki insan-
dır, muhsin insandır. Kur'an'm oluş-
turmak istediği örnek insan tipi, bu 
sayılan niteliklere ve kısa kısa bir 
kaçını zikredeceğimiz şu niteUklere 
sahip olan insandır: 

BAZI OLUMLU ÖZELLİKLER: 

a) Doğruluk-Tutarlılık-İstikrar: 

Ahzab/70'de "Allah'tan korkun 
,ve doğru söz söyleyin" buyurulu-
yor. Aynca, Allahu Teala biz insan-
lann psikolojisini bizden daha iyi 
bildiği için, "Ey İnananlar, niçin 
yapmayacağmız (bir tefsirde: yap-
madığınız) şeyleri söylüyorsu-
nuz?" (Saf/2) buyuruyor. İnsanlar, 
psikolojik bir zaaf olarak yapmadığı 
şeyi yapmış gibi söylemek yada ye-
rine getiremeyeceğini bildiği halde 
bol keseden vaadde bulunmak eğili-
mindedir. Oysa Şuara suresi 226. 
ayette "yapmadıkları şeyleri söyle-
yenlerin yalancılar olduğu" belirti-
lir. Yine Kur'an-ı Kerim'de, İslâm'ı 
temsil etmek konumunda olan da-
vetçilerin sık sık düştükleri bir hata-
ya, bir çehşkiye dikkat çekilir (Ba-
kara/44): 

"Siz insanlara birri (iyiliği-doğ-
ruluğu) emrediyorsunuz da kendi 
nefsinizi mi unutuyorsunuz? Üste-
lik ^iz Kitab'ı da okumaktasınız. 
AkImızı kullanmaz mısmız?" 

Yani siz, aklınızı-mantığınızı, 
Kur'an ayetleri ışığında, Kur'an 
perspektifinde iyi kullanırsınız, böy-
le bir çelişkiye düşmezsiniz, ya da 
az düşersiniz. Model insanlar, örnek 
davetçiler olan peygamberler böyle 
bir çelişkiye düşmemişlerdir : 
(HÛd/88): 

"Şuayb dedi ki: 'Ey kavmim, 
ben size yasakladığım şeyleri ken-
dim yaparak size ters düşmek iste-
miyorum. Benim istediğim, gücüm 
yettiği kadar sizi düzeltmektir." 

Şimdi, bu ayetler ışığında düşüne-
lim: Yalancılar, yapmadıklan şeyleri 
söylüyorlar. Bir müslüman da yap-
madığı şeyleri söylüyorsa, söz veri-



yor ve sözünde durmuyorsa ya da 
başkalarma 'şöyle yapmak lâzım, 
böyle davranmak lâzım' diye tavsi-
yede bulunuyor ve kendisi yapmı-
yorsa, kendi kendisiyle çelişiyorsa, 
o zaman muhatabımız olan insanlar 
hangi özelliğimizle diğer insanlar-
dan ayırdedecekler? Bu bağlamda 
randevulanmıza bile -ki hafife alma-
mak lazım- hassasiyetle riayet etme-
liyiz. Peygamberimiz (s.)'in bir ya-
hudiye verdiği randevu için üç gün 
beklediğini biliyoruz. Şunu unutma-
yalım ki, Rasûlüllah (s.) zaten 
"emin" unvanına sahipti. Doğm söz-
lüydü, ondan hiç bir yalan sadır ol-
mamıştı, verdiği sözde mutlaka du-
rur, emanete asla ihanet etmezdi. Bu 
yüzden, muarızları ona, hiç bir za-
man "yalan söylüyorsun, sana gü-
venmiyoruz, vs." demediler. Kişili-
ğine ilişkin en ufak bir itirazda bu-
lunmadılar. Ama bugünün müslü-
manlarına, bugünün davetçilerine 
kişilik olarak -maalesef- pek çok ku-
sur bulunabiliyor. Yer,i gelmişken, 
örnek davetçilerden biri olan Meh-
met Akif in randevusuna zamanında 
yetişmek için, lodos nedeniyle va-
purların çalışmaması üzerine Bo-
ğaz'ı yüzerek geçtiğini haturlatalım. 

b) Emin-Güvenilir-Vefah Ol-
mak: 

Kur'an'm öngürdüğü örnek şahsi-
yetlerin buna bağlı bir başka özelliği 
de, söz verdiğinde sözünde durması, 
emin, güvenilir olması, sözleşmele-
rine sadık kalmasıdır. Yani pratik-
leştirecek olursak; çeklerini, senetle-
rini, borçlarını zamanında ödemesi, 
ticarî hayatta güvenilir olması, her 
konuda vefalı olmasıdır. 

Maide sûresinin 1. ayetinde; "Ey 
îman edenler, akitlerinizi yerine 
getirin", buyuruluyor. İnsanlar ge-
nelde sözleşmelerine, borçlarına sa-
dık kalmaya, savsaklamaya, ertele-
meye meyyaldir . Bu yüzden 
Kur'an'da ısrarla ahde vefa ve söz-
leşmeye sadakat üzerinde durulur. 
(Bakara/177, Ra'd/19-20, Nahl/91, 
Müminûn/7-8, Mearic/32).. 

Unutmayahm ki, Rasûlüllah (s.), 
kendisine bırakılan emanetleri, can 

ve kan düşmanlannm emanetlerini, 
tam ve zarar görmeden ödemek için 
Hz. Ali'yi yerine bıraktıktan sonra 
hicret etmiştir. Hz. Ah de. Peygam-
ber (s.)'i öldürmeye azmeden bu in-
sanlara emanetlerini eksiksiz öde-
miştir. Bu olayı tekrarlar dururuz, 
ama üzerinde çok iyi düşünmek 
lâzımdır. 

Nahi sûresinin 91. ayetinde şöyle 
buyurulur: "Anlaşma yaptığınız 
zaman, Allah'ın ahdini tam yerine 
getirin; pekiştirdikten sonra ye-
minlerinizi bozmayın; çünkü Al-
lah'ı üzerinize kefil yaptmız." Ya-
ni insanlar, söz verirken, Allah'ı şa-
hit tutarak, "Vallahi-Billahi" diyerek 
sözlerini pekiştirirler. Sözlerinde 
durmamakla da yalnızca insanları 
değil, aynı zamanda Allah'ı da aldat-
mış olurlar. Bir sonraki ayette ise; 
sözünde durmayan kimse, "ipliğini 
kuvvetle büktükten sonra çözen 
kadma" benzetilir. Böyle bir dö-
neklik ve mantıksızlık müslümana 
yakışmaz. 

Ayetlerin devamında ise; "Sonra 
sapasağlam basan ayaklar ka-
yar," buyurulduktan sonra; "sizin 
yanınızda bulunan tükenir, Allah'ın 
katında bulunan ise bakîdir," deni-
yor. Yani insanlar üç-beş kuruşluk 
dünya menfaati için sözlerini çiğner-
ler, belki de birşeyler elde ettiklerini 
zannederler, ama bunlar geçici fay-
dalardır; sözlerine sadakat gösteren-
lere ise Allah katında ebedî nimetler 
vardır. En önemlisi sözünde durma-
yarak bir-kaç kuruşluk dünya men-
faati sağlayacağım derken -Allah 
korusun- ayaklar İslam yolundan ka-
yar gider. 

Bu konuyu daha çarpıcı biçimde 
ortaya koyan şu hadise bakalım: 

"Dört haslet vardır ki, bunlar kim-
de bulunursa, o kimse halis münafık 
olur. Bir kimsede bunlardan biri bu-
lunursa, bu huyu bırakıncaya kadar, 
o kimsede nifaktan bir parça vardır. 

1. Kendisine emanet edilirse hı-
yanet eder, 

2. Konuşurken yalan söyler. 

3. Söz verirse sözünde durmaz, 

4. Tartışırsa haddi tecavüz eder." 
(Buhari-Müslim) 

c) Adil, A^edici, Bağışlayıcı .Ol-
mak: ' 

Müslümanlar arasında şöyle bir 
yanlış kanaat var gibi geliyor bana: 
Efendim, kâfirlere, müşriklere, 
lâiklere, günahkârlara karşı sözümü-
zü yerine getirmesek de olur; hatta 
böylece onlardan intikam almak 
lâzım, gibi çok yanlış ve tehlikeh bir 
anlayış var. Oysa, müslümanlarla 
ilişkilerimizden ziyade bu kesimle 
ilişkilerimizde daha tutarlı ve adil 
olmalıyız. Nitekim, Mümtahine/8'de 
şöyle buyuruluyor: 

"Allah sizi, din hakkında sizinle 
savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan 
çıkarmayan kimselere iyilik etmek-
ten, onlara adaledi davranmaktan 
men etmez. Çünkü Allah, adaletli 
olanları sever." 

Adil olmak ve adaletle hükmet-
mek bir müminin en mümeyyiz vas^ 
fı olmalıdır: Nisa/135: 

"Ey iman edenler, adaleti tam ya-
parak Allah için şahitlik edenler 
olun; kendinizin, ana-babanızın ve 
yakınlarınızın aleyhinde bile olsa, 
zengin ve fakir de olsalar... adalet-
ten ayrılmayın." 

Maide/8'de ise; "Bir topluluğa 
duyduğunuz kin, sizi adaletten 
saptırmasın," buyuruluyor. 

Bu ayetlere baktığımızda, müslü-
manların adaletten sapma gösterebi-
leceği dört noktaya işaret ediliyor: 
İnanç farklılığı, kendini ve yakınla-
nnı kayırma, zengin-fakir ayırımı, 
intikam hissi. Asıl olan böyle du-
rumlarda adaleti eltlen bırakmamak-
tır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 
buna ilave olarak, uygulanması zor 
olan bir özellikle de öfkesini yene-
bilmek, insanlan affedip bağışlaya-
bilmektir (Şûra/37, A'li İmran/134, 
A'râf/199). 

Bu konuda çarpıcı bir örnek ol-
ması bakımından Hz. Ömer'le ilgili 



bir olayı aktarmak istiyorum: 

Hz. Ömer bir gece Medine'de do-
laşıyor. Bir evden şarkı, müzik ses-
leri işitiyor. Derhal duvardan atlayıp 
içeri giriyor ve: 

"Ey Allah'ın düşmanı, yaptığın is-
yanı Allah'ın örteceğini mi sandın?" 
diyor. (Adam, içkili ve cariyesine 
şarkı söyletiyor olmalı. Bak; benzer 
rivayetler.) 

Adam: "Ey müminlerin emiri, 
dur, acele etme. Eğer ben Allah'a bir 
açıdan asi oldumsa, sen üç bakım-
dan asi oldun," diyor ve devam edi-
yor: 

1. Allahu Teala; "Ayıpları araştır-
mayın" (Hucurat712) dediği halde 
sen ayıp araştırdın. 

2. Allah; "Evlere kapılardan gi-
rin" (Bakara/189) buyurduğu halde 
sen duvara tırmandın. 

3. "Başkalarının evlerine izinsiz 
girmeyin ve evde bulunanlara selam 
verin," (Nûr/27) dediği halde, sen 
izinsiz evime girdin üstelik selâm da 
vermedin. 

Hz. Ömer; "Eğer ben seni affeder-
sem, sen de beni affeder misin?" de-
di. Adam; "Evet", deyince, Ömer 
de; "Affettim" dedi, çıkıp gitti. (Ha-
dislerle Müslümanlık; Yusuf 
Kandehlevî; s. 1019) 

d) Kötülüğe iyilikle Karşılık 
Vermek, Kin Tutmamak: 

Affedici, bağışlayıcı olmak, öfke-
sini yenmek çok önemli, bir meziyet. 
Fakat, kin tutmamak, intikam arzu-
suna kapılmamak, hatta kötülük ya-
pana, kaba davranana iyilikle ve ki-
barlıkla karşılık vermek çok daha 
önemli bir meziyettir, ki bu da her 
babayiğidin harcı değildir. 

Fussilet sûresinde şöyle buyurulu-
yor (Ayet: 34-35): 

"İyilikle kötülük bir olmaz. Sen 
kötülüğü en güzel olan şeyle sav. 
O zaman bakarsın ki, seninle arasın-
da düşmanlık bulunan kimse, sanki 
sıcak bir dost oluvermiştir. Bu ol-
gunluğa, ancak sabredenler kavuştu-

rulur. Bu sonuca, ancak (imandan-
Kur'an'dan) büyük pay sahibi oalan-
1ar kavuşturulur." 

Bakınız, Rasûlüllah (s.)'ın haya-
tında bu güzel davranışa bir örnek 
verelim: 

Müslümanlar arasında şöyle 
bir yanlış kanaat var gibi 
geliyor bana: Efendim, 
kâfirlere, müşriklere, 
lâiklere, günahkârlara karşı 
sözümüzü yerine getirmesek 
de olur; hatta böylece on-
lardan intikam almak lâzım, 
gibi çok yanlış ve tehlikeli 
bir anlayış var. Oysa, müs-
lümanlarla ilişkilerimizden 
ziyade bu kesimle ilişkileri-
mizde daha tutarlı ve adil 
olmalıyız. 

Bir bedevî, Rasûlüllah (s.)'dan 
yardım istiyor. Rasûlüllah (s.) ona 
birşeyler veriyor, ama adam az bulu-
yor. "Tam hakkımı vermedin," di-
yor. Tabi bu duruma ashab kızıyor 
ve adamı dövmek istiyorlar. Pey-
gamberimiz (s.) onlara engel olduğu 

-gibi, adamı alıp evine götürüyor ve 
bir miktar daha yardımda bulunuyor. 
Adam memnun oluyor ve 
Rasûlüllah'a dua ediyor. Rasûlüllah 
(s.) dummu ashaba açıkladıktan son-
ra şöyle buyuruyor: 

"Benimle bu bedevinin durumu, 
devesini elinden kaçıran adamın ha-
line benzer. Herkes o devenin peşin-
de koştuğu halde, onu tutmak şöyle 
dursun, bilakis ürkütür, kaçırırlar. 
Sahibi devenin peşinden koşan hal-
ka: "Devemi bana bırakın, ben onun 
huyunu-suyunu iyi bilirim" der ve 
devesinin yanına yaklaşır. Yerden 
bir tutam ot alır, devesine gösterir. 
Nihayet deve gelir. Sahibi yükünü 
devesine yükler ve gider. Eğer ben, 
size uyarak bu bedevinin sözlerine 
kızmış olsaydım, o mutlaka ce-
hennemlik olurdu." (Hadislerle 
Müslümanlık; S. 1156.) 

Bu konuda ikinci bir örnek, Hz. 
Ebû Bekir(r)'in ifk olayında Misteh'e 
karşı gösterdiği tavırdır: 

Misteh, Hz. Ayşe(r.)'ye zina ifti-
rasını diline dolayanlardan biri idi. 
Oysa, Hz. Ebû Bekir(r.), fakir oldu-
ğu için onma bir miktar maaş bağla-
mıştı. 

Nihayet, onun suçlu olduğunu öğ-
renince; "Allah'a yemin olsun ki, 
Ayşe hakkında söylediklerinden ve 
başımıza getirdiği beladan sonra ar-
tık Misteh'e para verip yardım ede-
mem," dedi. 

Bunun üzerine şu âyet nazil oldu: 

"Sizden fazilet ve servet sahibi ki-
şiler, yakınlığı bulunanlara, yoksul-
lara, Allah yolunda göç edenlere bir 
şey vermemeye yemin etmesinler; 
affetsinler ve hoşgörsünler. Al-
lah'ın sizi bağışlamasını sevmez mi-
siniz? Allah, bağışlayan, esirgeyen-
dir." (Nur/22) 

Ebû Bekir; "Gerçekten Allah'ın 
beni bağışlamasını diliyorum," dedi. 
Misteh'e aynı şeyleri vermeye de-
vam etti. 

Bu iftirayı diline dolayanlardan 
Hassan b. Sabit'le Hamne'yi de 
Rasûlüllah (s.) afettiği gibi onlara 
bir çok ihsanlarda bulundu. (Hz. 
Muhammed'in Hayatı; M. Lings, s. 
363). 

e) Nazik, Kibar ve Mütevazi Ol-
mak : 

Kur'an'm öngördüğü insan ripinin 
ne olduğu ve ne olmadığı konusunda 
önemü kıstaslar sunan bir sûre de 
Lokman Süresidir. Lokman aleyhis-
selam, oğlunu örnek bir insan, örnek 
bir davetçi olarak yetiştirmeye çalı-
şıyor ve ona ilginç tasviyelerde bu-
lunuyor. Bu taviseyelerden biri de 
şu: "Ey oğulcuğum... insanlara ya-
nağım bükme ve yer yüzünde bö-
bürlenerek yürüme. Zira Allah 
kendini beğenip övünen kimseyi 
sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol, 
sesini de kıs; çünkü seslerin en çir-
kini eşeklerin sesidir." (Lokman/18-
19) 



Tevazu, alçiik gönüllülük, bir mü-
minin ayırdedici vasfı olmalıdır. On-
da kibirden vc kendini beğenmişlik-
ten bir eser bulunmamalıdır. Hele 
hele insanları küçük görmek ve on-
lara yanağını bükmek, bir müslüma-
na asla yakışmaz. Yürüyüşünde, 
davranış biçiminde, konuşma üslü-
bunda bu tür zaaflar gözükmemeli-
dir. Bu konuda orta yolu bulmak ve 
tevazu sahibi olmak gerekir. 

"Rahman'ın kulları ki, yeryüzün-
de mütevazi yürürler." (Fukan/63) 
Kaldı ki; imkanları, kabiliyetleri, ya-
ni sınırı ve çapı belli olan şu aciz ya-
ratık, şu insan neyine güvenir de bö-
bürlenir! 

"Yeryüzünde kabara kabara 
yürüme. Çünkü sen, yeri yırta-
mazsm, boyca da dağlara erişe-
mezsin." (Îsra/37) 

Övünme ve böbürlenme vesilesi 
olan şeyler; para, saltanat, güç, ma-
kam, bilgi, beceri vs... hepsi geçici-
dir. Bunlar kişiliğimizi, davranışları-
mızı, konuşma tarzımızı değiştirme-
melidir. 

İlginç bir örnek hatırlıyorum: Sel-
man-ı Farisi (r.) Medain'de (İran İm-
paratorluğunun eski başkenti) vali-
dir. Şam'dan bir tüccar gelir, Medai-
ne. Giyiminden dolayı hamal zan-
nettiği Selman'a; 'Gel şu çuvalı taşı,' 
der. Halk, onu görünce hemen tanır 
ve adama çuvalı taşıyanın vali oldu-
ğunu anlatırlar. Adam onu tanımadı-
ğını belirterek özür dilemek ister. 
Selman ise; 'Yükünü taşımaya niyet 
ettim; evine götürmeden indirmem' 
der. (Hadislerle Müslümanlık; s. 
1173) 

Bu konuda örnekler çoğaltılabilir. 
Ancak en güzel örnek Rasûlüllah 
(s.)'dır. Kibarlığın, nezaketin, alçak 
gönüllülüğün simgesidir, O. Bakı-
nız, şu ayet ne kadar ilginçtir? 

"Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki, 
sen onlara yumuşak davrandır. Eğer 
kaba, katı yürekli olsaydın, çev-
renden dağılır giderlerdi." (3/159) 

Şimdi, dönüp kendimize bakalım: 
Adeta insanları ürkütmek ve kaçır-

mak için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi: 

Onlar ki, lâf ile verir dünyaya 
nizâmât; 

Bin türlü teseyyüp bulunur hane-
lerinde. 

Dolayısıyla kendi teseyyübümü-
ze, kendi başıbozukluğumuza bak-
malıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz. 
Kur'an'm öngördüğü örnek şahsiyet-
leri oluşturmaya gayret etmeliyiz. 
Affeden, bağışlayan, öfkesini yutan, 
fedakâr, diğergam, nazik, kibar, 
hilm sahibi, iyiliksever, adil, çalış-
kan, mütevazi, sabırlı... insanlar ola-
bilmeliyiz. Kur'an ahlâkı ile 
ahlâklanabilmeliyiz. Yoksa millete 
kabahat bulmanın, "insanlar bizi an-
lamıyor, bizi dinlemiyor demenin 
bir anlamı yok. 

SONUÇ 

Efendim; Kur'an'm öngördüğü in-
san'ın, yani örnek bir müminin ne 
gibi özelliklere sahip olması gerekti-
ğini örnekleriyle ve detaylarıyla iş-
lersek, konu hayli uzayacak. Dolayı-
sıyla, bazı ayetleri başlıklar halinde 
sunarak konuyu toparlamak istiyo-
rum: 

- Müminler; Allah anıldığında yü-
rekleri ürperen, Allah'ın ayetleri 
okunduğunda imanı artan kimseler-
dir (8/2). 

- İman eden, salih amel işleyen, 
birbirlerine hakkı sabrı ve merhame-
ti tavsiye eden insanlardır (91/17, 
103/3). 

- Onlar hayra çağıran, iyiliği em-
reden, kötülükten alıkoyan insanlar-
dır (3/104). 

- Onlar tevbe eden, ibadet eden, 
hamdeden, Allah için koşturan, rüku 
eden, secde eden, Allah'ın çizdiği sı-
nırları koruyan insanlardır (9/112). 

- Anne - babasına ve akrabalarına 
iyilik edenlerdir (17/23, 31/14). 

- Nefislerini dizginleyip kötü 
heveslerden alıkoyabilenlerdir 
(79/40) 

- Onlar nefislerinin cimriliklerin-

den korunanlardır (64/16). 

Kur'an'm öngördüğü örnek insan-
da şu tür özellikler bulunmaz: 

- Yalancılık, dalkavukluk, çokça 
yemin etmek, bayağılık, kınayıcılık, 
söz taşımak, hayra engel olmak, sal-
dırganlık, günahkarlık, kabalık, kö-
tülükle damgah olmak, mal ve evlat 
çokluğuyla övünmek (68/8-13), 
alaycılık, kusur aramak, kötü zanda 
bulunmak, arkadan çekiştirmek 
(49/11-12) vs... 

Bir hadis-i şerifle konumuzu to-
parlayalım: "Hesaba çekilmeden ön-
ce kendinizi hesaba çekiniz." (Tir-
mizi: Kıyamet; 65) 

Şimdi, kendimizi hesaba çekmeli-
yiz: Acaba bende, Kur'an'm öngör-
düğü, olması gereken özelliklerin ne 
kadarı var, ne kadarı yok! 

Keza olmaması gereken kusurla-
rın ne kadarı var,ne kadarı yok! 
Böylece her geçen gün biraz daha 
olgunlaşmah, biraz daha mesafe ka-
tetmeliyiz. Bu otokritiği yapamaz-
sak - Allah korusun- yerimizde sa-
yarız. 

"Rabbimiz, bizi doğru yola ilet-
tikten sonra kalplerimizi kaydırma; 
bize katından bir rahmet ver; şüphe-
siz sen çok bağış yapansın " (3/8). 

"Rabimiz, bizi ve zürriyetimizden 
olanları namazı dosdoğru kılanlar 
yap. Rabbimiz, duamızı kabul bu-
yur" (14/40). 

"Rabbimiz, eşlerimize ve çocuk-
larımıza göz aydınlıkları ver, bizi 
muttakilere önder yap" (25/74). 

"Rabbimiz, bize hüküm - yüksek 
bilgi, olgun hareket - ver ve bizi sa-
lihler grubuna kat" (26/83). 

"Rabbimiz, bizi ve bizden önce 
inanan kardeşlerimizi bağışla; kalp-
lerimizde inanlara karşı bir kin bı-
rakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli 
ve merhametlisin" (59/10). 

Amin. 

Haz: Hakan AY DIN 
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tarihinde verdiği semineri sunuyoruz. 

İnsan ya da birey ken-
di hayatını tanzim et-

me kendi hayatının 
kurallarını seçme oluş-

turma hakkına sahip-
tir. Başka bir irade bu 

hakki gasp edemez. 
• Başka bir iradenin bu 

hakkı gasp etmesi bir 
şirk olayıdır. O halde 
insanlar ortak nokta-
larda - Medine sözleş-
mesinde olduğu gibi-

bir siyasal çözüme gi-
debilirler. Bu siyasi çö-
züme gitmeleri halinde 

biz buna "Ümmet" 'di-
t 

yoruz. Böyle bir siyasi 
modelin oluşması, uy-

gulanmasınada 
"Ümmet Modeli" 

adını verebiliriz. 

Biz uzun zamandan beri 
siyasal modeller üzerinde faz-
la kafa yormadık . Yorduk 
dersek bu doğru olmaz. Özel-
likle son iki yüzyıl içerisinde 
Batılılaşma hareket in in çok 
yoğun bir şekilde üzerimize 
çöktüğü bu dönemde birçok 
siyasi modeller ortaya çık-
mış. Bunlar kendi a ras ında 
da zaman içinde sınıflandırıl-
mış. Oligarşi denmiş. Aristok-
rasi denmiş Monarşi denmiş 
ve demokrasi denmiş. Yani 
ilk Efla tun 'un smıflandırma-
smda da bu temel kavramla-
ra, gruplara yer verilmiş. Da-
ha sonraları b u zamanımıza 
kadar gelmiştir. Yani Oligarşi 
derken bazı varlıklı sınıfın 
egemen olduğu yönetim biçi-
mi, Aristokrasi derken sadece 
seçkin sımfın egemen olduğu 
yönetim biçimi. Monarşi der-
kende bir ailenin egemen ol-
duğu yönetim biçimi akla gel-
mektedir . Ve b u g ü n d e De-
mokrasi derken yine çoğun-
luğun, egemen olduğu yöne-
tim biçimi akla gelmektedir. 

Esasen b ü t ü n bu yönetim 
şekilleri özgürlük ve insan 
kavramı öne çekilerek oluştu-
rulmamıştır . Daha sonra za-
m a n içerisinde özgürlük ve 

insemlık kavramı ortaya çık-
maya başlamış ve b u yönetim 
biçimlerinin yavaş yavaş in-
sanın özgür olması a lamndan 
dolayı o lsun i n s a n hak la r ı 
a lanından olsun bazı paylar 
koparmaya çalışmışlardır. 

Bugün insan h a k l a n der-
ken b u paylardan bazılarını 
anlıyoruz. B ü t ü n ü n ü anla-
mak m ü m k ü n değil. Özgür-
lük derken cuz'i i rade anla-
mında bile olsa yine son de-
rece smırlı bir özgürlük anla-
mına ulaşmış bulunuyoruz. 

Şimdi so run kim egemen 
olacak sorunudur . Acaba bu-
rada önümüzde kaç yol var? 
Ben ona girmeden önce -izin 
verirseniz- içinde bu lunduğu-
muz asr ın en popüler yöne-
tim biçimi olan demokras i 
üzerinde d u r m a k işt iyorum. 
Ve ondan evvel devlet kavra-
mı üzerinde k ısmen d u r m a k 
istiyorum. 

Devlet dediğimiz z a m a n 
yargısıyla, yasamasıyla ve de 
yürütmesiyle o luşan milletin 
dışında, Türkiye'yi dikkate al-
dığımızda bile 1 milyon kişi-
den ibaret olan ayrı bir organ 
aklımıza gelmektedir. Ve peri-
yodik z a m a n ara l ık lar ı ile 
milletle devletin tek yönlü 



ilişkisi vardır. 4 ya da 5 yılda 
bir miUet özellikle yaşama ve 
yargı organlanmn bazı üyele-
rini seçer. Ondan sonrada bu 
devlet bir ü s t k u r u m olarak 
mil let in üzer inde varlığını 
s ü r d ü r ü r . Milletin, b ü t ü n 
halkın yaşama biçimini belir-
yen bu organlardır . Bunlar 
aras ında tabi uzun boylu tar-
t ı şmalar olmuş. Yani yargı, 
ya sama ve yürü tme organla-
rmın sınırları üzerinde tartış-
malar olmuş ve halen de ol-
mak tad ı r . Kimileri y a s a m a 
organının önplanda olmasmı, 
kimileri y ü r ü t m e organının 
önplanda olmasını öne sür-
mektedir. Esas itibarı ile şu-
n u ifade e tmek ist iyorum: 
Sözgelimi 60 milyonluk bir 
Türkiye 'de 1-1 ,5 milyonluk 
i n s a n g rubu devlet denilen 
k u r u m u o l u ş t u r m a k t a d ı r . 
Geriye kalan 57-58 milyonluk 
gurub halkı oluşturmaktadır. 
Yani yasa lar koyan, şart ları 
beliryen, yürü ten ve uygula-
maya koyan b u 1- 1,5 mil-
yonluk insan grubudur. Şim-
di bugünkü yapı, bu karar al-
m a mekanizması itibari ile 
bildiğimiz gibi iki ana görüş 
vardır. Bunlardan bir tanesi 
Temsili Demokrasidir . Bu-
günkü Türkiye'de olduğu gibi 
halk temsilcilerini seçer. Ve 
temsilcilerde halkın yaşama 
biçimi ile ilgili kurallar koyar. 
İkincisi ise doğrudan demok-
rasidir. Şehir devletlerinde ol-
duğu gibi halk burada birara-
ya gelir. Ve çoğunluğun var-
mış olduğu karar lar doğrul-
t u s u n d a yürü tme yapılır. Yi-
ne hatırlayacağınız gibi Ati-
n a ' d a h a l k top lan ıyordu . 
1000 kişinin toplandığı yerde 
501 kiş in in-mesela kıyafet 
anlayışı neyse- o anlayış tat-
bik ediliyordu. Geriye kalan 
499 kişinin onu uygulamak-
tan başka imkanı yoktu. Bu-
gün temsili demokrasi lerde 
b u alan bile çok donaltılmış-
tır. Deminde ifade ettiğimiz 
gibi halk sadece kendi yasa-
lar ını seçmiyor. Yasalar ın 
o luşmasında doğrudan doğ-
ruya pay sahibi değildir. An-
cak o yasa la r ın yapımında 

pay sahibi olacak kimseleri 
seçmektedir. Ama her iki hal-
de de karar lar ya çoğunluk 
yada azınlık ta rafmdan veril-
mektedi r . Ve b u ka ra r l a r 
bun la r ın dış ında ka lan in-
sanlar ı bağ lamaktad ı r . E n 
önemli olan noktada budur . 
Tabii insan hakları temelin-
den yola çıkmadığı için bu 
böyledir. Bugün Demokrasi, 
oluşmuş olduğu Batımn siya-
si tarihi içinde Oligarşilere, 
Monarşilere göre ileri nokta 
olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Ancak nihai bir nokta mı-
dır? En ileri bir aşamamıdır? 
Yoksa bundan daha ileri aşa-
malar varmıdır? Biraz sonra 
tartışacağız. 

Devlet ve Demokrasi üze-
rine bu kısa ifadelerimizden 
bir diğer noktaya geçmek isti-
yorum. Varsayalım ki dünya-
da iki tane insan vardır. Tabii 
ilk yaratılışta Adem ve Hav-
va 'mn olduğu gibi. Bu iki in-
san bir a rada nasıl yaşaya-
caktır? B u n u n için iki tane 
yol vardır. Yani çok sa5ada yol 
yok bana göre. Bunlardan bir 
tanesi; ya birisi öbürü üzeri-
ne egemen olacaktır. Yani bi-
rinin yaşama biçimini öbürü 
belirleyecektir. B u n u n A ya 
da B olması önemli değil. 
Önemli olan birinin öbürü-
n ü n yaşama şartlarım belirle-
miş olmasıdır. İkinci yolda 
şudur: Bu iki insan kendi öz-
gür iradeleri ile ortak nokta-
larda buluşacaklardır . Ortak 
olduğu noktalarda hayatlan-
m beraber sürdürecekler, or-
tak olmadığı nokta larda da 
herkes kendi hayat ım yaşa-
yacaktır. Bu iki alternatif yol-
dan başka bir yol söz konusu 
değildir. İnsanları çoğalttığı-
mız zamanda aslında karşı-
mıza çıkan b u iki yoldur. Bi-
rilerinin diğerlerinin üzerinde 
egemen olduğu yolu b u g ü n 
içinde yaşadığımız siyasal bi-
çimleri ortaya koymaktadır . 
Yani monarşiden tu tunda de-
mokrasiye kadar siyasal mo-
dellerin hepsi özünde b u bir 
g rup insan ın egemenliğine 
dayanır. Bu bir grup insan 
sayısal bakımdan fazla olabi-

lir, eksik olabilir, bir aileden 
gelebilir veya bir ırka dayah 
olabilir. Veyahutta bir seçkin-
ler g rubundan yada rahipler, 
bilginlerden oluşabil ir . Hiç 
önemli değil. Bugün demok-
rasi dahil b ü t ü n batı gelene-
ğinden oluşan devlet modelle-
ri, siyasal modeller bu kate-
gori içerisine girmektedir. Bu 
modelin başlıcı 3 ana özelliği 
vardır. 

1) Model devletçidir. Ege-
menlik devletin elindedir. Bi-
reylerin hayatı devletin koy-
m u ş olduğu kurallarla kuşa-
tılmıştır. Dolayısıyla devletçi-
dir. 

2} Model baskıcıdır. Tam-
mı itibarı ile başka insanların 
hayat la r ına egemen olduğu 
içinde baskıcıdır. Çünkü bu 
kurallara katılmak istemeyen 
insanlar ister istemez bu ku-
rallara bo5aın eğmek zorunda 
bırakılmıştır. 

3) Model çatışmacıdır. Bu 
modelde insanlar ya kendile-
riyle çatışma halinde yaşarlar 
veyahut ta devletle ça t ı şma 
içerisine girerler. 

Sözgelimi sizin dışınızda 
sizin kaülmadığmız, düşünce 
ve inançlarınızla çat ışan bir 
yasanın ortaya çıktığını dü-
şünelim. Bu d u r u m d a birey-
lere iki seçenek kalmaktadır. 
Ya kendi içinizdeki düşünce 
ve inançları törpüleyeceksi-
niz, b u n u körelteceksiniz. Ve-
yahut ta-onu diri tu tmak isti-
yorsanız-onu uygulayan dev-
letle çatışma noktas ına gele-
ceksiniz. Başka bir yolda yok-
tur. Her halükarda ya devlet-
le yada kendinizle çatışacak-
sınız. Hemen söylemek gere-
kirdi ki bu modelin uygulan-
dığı yerlerde bar ış sağlana-
maz. Dışarda barışın sağlan-
ması, içerde İnsanm iç süku-
netinin sağlanması ile müm-
k ü n olur. Onun için özellikle 
bat ı medeniyet inin egemen 
olduğu son iki yüz yıl içeri-
sinde çat ışmalar çok büyük 
oranda artmıştır . En büyük 
ölümler, katlimlar bu dönem-
de olmuştur . Çok daha fazla 
insan iç savaşlarda can kay-
betmiştir. Çünkü bizatihi si-



yasi modelin yapısında b a n ş 
ve huzur yoktur, çatışma var-
dır. 

II. yolun tahliline geçme-
den önce şirk konusunu aça-
lım. Zamanımız olursa daha 
geniş olarak tartışırız. Biz ve 
özelliklede müslümanlar ola-
rak konuyu hep itikadi bo-
yutlarıyla anlamışızdır. Fakat 
şirk 'in siyasi, sosyal ve huku-
ki yönleri üzerinde durmadık. 
Ama şirk itikadi bir kavram 
olduğu gibi belki onun kadar 
beUd ondan daha fazla siyasi, 
sosyal ve h u k u k i boyutları 
olan bir kavramdır. Şimdi ya-
radı l ış i t ibariyle k imsen in 
kimseye ü s t ü n l ü ğ ü yoktur . 
Olmaması lazım. Esasen bir 
kimsenin yada grubun başka 
gruplar üzerinde egemen ol-
mas ına dair iddiaların altını 
kazıdığınız zaman, bir grup 
insanın, bir soyun yada bir 
seçkinler gu rubunun diğerle-
r inden ü s t ü n olduğuna dair 
bir inanç vardır. Oysa Cenab-
1 Hak b u noktada bildiğimiz 
gibi her tür lü üs tünlüğü yok 
saymaktadır. Ve b u n u en bü-
yük suç olarak görmektedir. 
Nitekim Şe3rtanla Adem ara-
smdaki hikayeyi hepiniz ha-
tarlayacaksımz. Şeytan farklı 
bir cevherden yaratılmış ol-
masım üs tün lük saydığı için 
cennetten kovulmuştu. Bizim 
Peygamber Efendimizde "Ben 
Sadece sizin gibi bir beşerim. 
Ben Allah'm kuluyum. Sizden 
farklı hiçbir imtiyaza sahip 
değilim. Yalnız bir fark var; o 
da bana vahiy gelmesidir" bu-
yurmuştur . 

İki irade tanımlanmıştır; 
bir incisi küll i i rade diğeri 
cüz'i iradedir. Cüz'i irade in-
sanların kendisine bırakılmış 
olanıdır. Bu alan içerisinde 
fert kendis ine Cenab-ı Hak 
t a ra f ından verilmiş yetkiye 
sahiptir. Kendi hayatını tan-
zim etmesi ve hayatının ku-
rallannı seçmesi, oluşturması 
bakımmdan kişilere Allah bu 
alan içerisinde kalmak kay-
dıyla bu hakkı vermiştir. Bu 
yetkiyi ya o kişi kullanır; bu 
du rumda Alledı'ın iradesi ye-
rine gelmiş olur. Veyahut ta 

bu yetki5d veren geri alabilir. 
Başka birinin geri alması söz 
konusu değildir. Yaşamak bir 
haktır, ancsık bizi yaraan bu 
hakka son verebilir. B u n u n 
gibi, yaşama biçimini seçmek 
yada oluş turmak Allah tara-
f ından verilmiş bir hakt ı r . 
Ancak b u yetki}^ yine bizden 
yaradan geri alabilir. İşte bu 
noktada bir başka i radenin 
devreye girerek insanlara ve-
rilmiş bu yetkiyi ortadan kal-
dırmaya çahşması bir nevi Al-
lah'ın iradesini gasp etmesi 
demektir. Şirk ' ten anladığı-
mızda b u d u r . Şirk; birisine 
veri lmemiş, devredi lmemiş 
yetki5a, kendisi tıpkı t anny-
mış gibi varsayarak bu yetki-
yi kullanmaya çaba harcama-

özellikle batı medeniyetinin 

egemen olduğu son iki yüz 

yıl içerisinde çatışmalar çok 

büyük oranda artmıştır. En 

büyük ölümler, katlimlar hu 

dönemde olmuştur. Çok da-

ha fazla insan iç savaşlarda 

can kaybetmiştir. Çünkü bi-

zatihi siyasi modelin yapı-

sında barış ve huzur yoktur. 

Ve çatışma vardır. 

sıdur. 
İnsan Hakları demiyorum 

ben "İnsan hakkı" diye bir ta-
nım getirmeye çalışıyorum. 
B u n u b i re İnd i rgememiz 
m ü m k ü n d ü r . Devletçi anla-
3nşlara sahip olan modellerde 
insan haklan bir bir sayılmış-
tır. Çünkü devlet b ü t ü n hak-
l an kuşatıcıdır. Bu kuşatıcı 
haklar içerisinde bazı nokta-
sal haklar insan la ra tanın-
mıştır. Aslında sınırlı anlam-
da İnsan hak lan söz konusu-
dur. Ben insan h a k l a n der-
ken insana yaradılış olarak 
verilmiş bir-haktan söz ediyo-
rum; o da şudur: İnsan ya da 
birey kendi hayat ını tanzim 

etme kendi hayatının kuralla-
r ım seçme o luş tu rma hakkı-
na sahiptir . Başka bir i rade 
b u hakkı gasp edemez. Başka 
bir i radenin b u hakk ı gasp 
e tmesi bir ş i rk olayıdır. O 
halde insanlar or tak nokta-
larda - Medine sözleşmesinde 
olduğu gibi- bir siyasal çözü-
me gidebilirler. Bu siyasi çö-
züme gitmeleri ha l inde biz 
b u n a "Ümmet" diyoruz. Böyle 
bir siyasi modelin oluşması , 
u y g u l a n m a s ı n a d a "Ümmet 
Modeli" a d ı n ı verebi l i r iz . 
Farklı olması açıs ından söy-
lüyorum. Çünkü devlet dedi-
ğimiz zaman aklımıza yargı, 
yasama, j ^ r ü t m e d e n oluşan 
bir model geliyor. Ümmet mo-
delinde biraz sonra göreceğiz, 
b u n l a r d a n bazı lar ı yok tu r . 
Farklı bir an l am yüklemek 
bak ımından b u r a d a Ümmet 
kavrammı kul lanıyorum. Bu 
modelin özü ne olabilir? Özü 
kısaca ifade edilirse ş u d u r : 
İn san la r ve top lumla r h e r 
noktada birleşmezler. Birbir-
lerinden ajnrıldıklan noktalar 
vardır. Görüşleri, İnançlan ve 
ha t ta din anla3aşlan faklı fak-
lıdır. B u n a r a ğ m e n yinede 
buluşacaklar ı ortak noktalar 
vardır. Örneğin birinci or tak 
nokta; herbire3rin kendi haya-
tı üzer inde egemen olması; 
belki b ü t ü n i n san l ann kabul 
edeceği bir or tak noktad ı r . 
B u n u n y a n ı n d a i n san l a r ı n 
hayatlarım biyolojik ve fizyo-
lojik o la rak sü rdü rme le r i , 
inanç ve düşünceler in in ko-
runmas ı gibi konular ortak 
noktalardır . Yani b ü t ü n in-
sanlar yeryüzünde hangi din-
den hangi etnik gruptan olur-
sa olsun insanlar ın bu luşa -
cakları ortak noktalar oluştu-
rabilirler. Bir tek şartı vardır.. 
Bu ortak noktalar ın dış ında 
insan la r ın özgür olmasıdır . 
Her topluluğun kendi inanç-
larına, düşünceler ine ve ha-
yat felsefelerine göre yaşam-
l anm yönlendirme h a k l a n n m 
korunmasıdır . Buda insanla-
r ın or tak nokta la r ındandı r . 
İşte b u temel esaslar üzerin-
de benim anladığım kadanyla 
Hz. Peygamber Medine 'de 



"Medine Misakı'm" oluştur-
muş tur . Medine'de 4 ayrı gu-
rup vardı. Müslümanlar, Ya-
hudiler, Hıristiyanlar ve Müş-
rikler. Bun la r 50'ye v a r a n 
noktada an laşmaya varıyor-
lar. Bunlar ın dışında ka lan 
herkes kendi gelenek, örf ve 
düşünce le r ine göre y a ş a m a 
hakkına sahiptirler. Bunu da 
teminat altına almış bulunu-
yorlardı. Böyle bir modelde 
insan h a k l a n t amamen var-
dır. Ortak olduğumuz nokta-
lar zaten özgür iradeyle katıl-
dığımız noktalardır. Ortak ol-
madığımız noktalarda da ay-
rıcalıklarınızı koruma hakkı-
na sahipsiniz. Dolayısıyla bü-
tün bireyler, b ü t ü n topluluk-
lar Allah (ccj'ın yaratı l ışdan 
kendilerine bahsetmiş olduğu 
haklarım kul lanma imkanına 
sahiptir. 

Evvela bir in sanm özgür 
olabilmesi için o insanm hak-
kını t an ımlamak gerekiyor. 
Hakkım kullanmıyorsa bir in-
san; o insan veya toplum öz-
gür değildir. Özgürlüğü ta-
nımlayabilmek için ondan ev-
vel bir konuyu tanımlamak 
gerekiyor. O da insan hak lan 
nelerdir? 

İnsamn tek bir hakkı var-
dır. O da Allah (cc)'m kendisi-
ne bahse tmiş olduğu kendi 
hayatının kurallarını kendisi-
n in belirlemesidir . Cenab-ı 
Hak inşam yaratıyor ve insa-
na kendini reddetme hakkım 
dahi veriyor. Ancak yine Ce-
nab-ı Allah insanı yaratıyor 
ve ona yol gösterici olarak bir 
model bir paket gönderiyor, 

. bir a n l a ş m a zemini şar t la r 
gönderiyor. Ancak b u nokta-
da bile insanı zorlamıyor. Ya-
ratıcısının göndermiş olduğu 
paket i k a b u l edip e tmeme 
hakkına sahiptir. Bu insanm 
temel hakkıdır . Yani in san 
kendi hayat ın ın kural lar ını 
biçimlendiriyorsa orada insan 
hak la r ına dayalı bir siyasi 
model vardır. Siyasi model ne 
olursa olsun bir tek insanın 
bile yaşamı başkaları tarafm-
dan belirleniyorsa orada in-
san haklar ına dayalı bir mo-
del yoktur. İnsan hakları çiğ-

nenmiş t i r . O ha lde i n san 
haklan açısmdan ifade ettiği-
miz iki model vardır. Birincisi 
"Şirk modeli" ikincisi "Ümmet 
modeli"dir. Şirk, Ümmet mo-
deli dışındaki bü tün sistemle-
re verilmiş addır . Bireyin 
kendi hayaü üzerinde egemen 
olması ve kimsenin kimsenin 
hayatı üzerinde egemen ol-
maması ilkesidir ümmet mo-
deli. Böyle bir model nası l 
olabilir? Diyelim ki bir yerde 
mesela Türkiye'de lO'a yakın 
topluluk vardır. Müslüman-
lar, Ateistler, Marksistler, Hı-
ristiyanlar vs. Bunların her-
birinin felsefeleri, inançları, 
hayat anlajaşlan vardır. İster-
seniz b u n l a r a din diyelim. 
Din deyimini ben burada şu-
ur lu olarak kul lan ıyorum. 
Bunu biraz açmak ihtiyacım 
hissediyorum. Çünkü din de-
yince; M ü s l ü m a n l a r d a da 
Müslüman olmayan kimseler-
de de farklı manalar anlaşılı-
yor. Farklı anlamlar yüklen-
miş, çünkü . İnsan hayatı 3 
ana dilime bölünmüş , bun-
lardan bir tanes i duygu ve 
düşünce , ikincisi de ahlak 
alanı; yani duygu ve düşün-
celerimizle davranış lar ımız 
arasındaki alan. Bir taneside 
hukuk alanı; insanlann ken-
di çevresiyle veyahutta başka 
insanlarla olan ilişkilerini dü-
zenleyen alan. Din deyince -
özellikle ba t ıdan gelen anla-
yışları söy lüyorum-insan ın 
duygu, düşünce bir de ibadet 
işlerini kapsayan bir m a n a 
anlaşılıyor. Müs lümanla rda 
din deyince; vahye dayalı bir 
anlam yüklemişler. Her ne 
kada r din; h u k u k alanını 
k a p s a s a bile sadece vahye 
dayalı anlayış lar s is temler 
din olarak telakki edilmiş. 
Vahye dayalı olmayan inanç-
lar Müslümanlarm kafasında 
din olmaktan çıkarılmış. Oy-
sa Kur'an'da vahye dayanma-
yan yani beşeri kaynaklı bir 
takım ilkelere dayalı hukuk, 
düşünce , ah lak a lanlar ın ı 
kapsayan bü tün bu sistemle-
re din denilmiştir. Mesela Hz. 
Musa Firavun'a gittiği zaman; 
Firavun 'un Kur 'an 'da geçen 

bir ifadesi var ki: "Bu adam 
bizim dinimizi bozmaya geldi" 
Hz. Musa'yı kendi dinini boz-
maya gelen bir bozguncu ola-
r a k g ö r ü y o r . B u r a d a 
Kur'an'da Firavun'un uygula-
mış olduğu haya t biçiminin 
din olarak telakki edildiği gö-
rülmektedir. "Sizin dininiz si-
ze benimki bana" derken o 
günkü Ebu Cehil'in hukuk , 
felsefe ve ibadet tarzlarının 
b ü t ü n ü din telakki ediliyor-
du. Kur'an İslam'dan söz etti-
ği zamanda Allah'ın dini ola-
r a k i f a d e e d i y o r d u ki 
"dinüllah" diye veyahutta "Bi-
zim size seçmiş olduğumuz, 
gönderd iğ imiz teklif "İs-
lam"dır diye ayrıca birçok 
yerde b u n u ayınyordu. O hal-
de din; ister beşeri kaynaklı 
olsun, ister ilahi kaynaklı ol-
s u n insanın duygu, düşünce 
ve ahlâk aJanmı kuşa t an bü-
t ü n bir sistemdir. Siyasi sis-
temler b u n u n sadece h u k u k 
alanı ile i lgenirken duygu, 
düşünce ve ahlak alam ile il-
gilenmezler. Din b u bakım-
dan siyasetide içine alan bir 
alandır. Din özde siyaset de-
ğildir a m a onu içine alır. 
Kur ' an 'da da b u a n l a m d a 
kullanılmaktadır. O halde di-
ne b u anlamı yüklediğimiz 
zaman dinsiz devlet söz ko-, 
n u s u olmaz. Bugünkü Türki-
ye'de uygulanan bir din var-
dır. Bu devletin dini vardır. 
Çünkü hukuk , felsefe, ahlak 
boyutları vardır. Kemalizmin 
b u g ü n b ü t ü n b u boyut lar ı 
vardır . Ve b ü t ü n b u alanı 
kapsayan bir din sözkonusu-
dur. Şimdi peki Ümmet mo-
delinde n e vardı r? Ümmet 
modelinde asl ında bir dinin 
egemenliği söz konusu değil-
dir. İster beşeri kaynaklı ol-
s u n ister vahye dayalı olsun 
herhangi bir dinin egemenliği 
söz konusu değildir. Çünkü 
orada demin ifade etmeye ça-
lıştığım gibi bireyler özgür 
iradeleri ile ortak noktalarda 
buluşmuşlardır . Ortak olma-
yan alanlarda da kendileri ge-
rek h u k u k alanında olsun ge-
rekse ahlak ve duygu düşün-
ce a l a n ı n d a o l s u n kend i 



inançlarını aynen uygulama 
hak ve yetkilerine aynı za- . 
m a n d a da gücüne sahiptir . 
Kurulu organ bu gücü onlara 
vermektedir. 

Bu an lamda bir yasama 
organı söz k o n u s u değildir. 
Sadece yü rü tme organı söz-
konusudur . Yüretme orgahı-
da Kur 'an 'm birçok yerinde 
geçen "İçinizde m a ' r u f u em-
reden münkeri sakındıran bir 
topluluk bulunsun" ayeti ke-
rimesinin ifadesidir. Yürütme 
organının b ü t ü n bireylerden 
o l u ş m a s ı g e r e k m i y o r . 
Kur 'an 'da ifade edildiği gibi 
sadece bir topluluğun bıanu 
üst lenmesi gerekiyor. Yürüt-
me organı seçimle oluşmak-
tadır. Ümmet modelinde in-
sanlar ın 3 a landa da seçme 
hakkı vardır. Kendi dinlerini 
bireyler kendileri özgürce seç-
tikleri için ayrıca kendi hu-
kuklar ımda kendileri seçiyor 
demekt i r . Din h e m ahlaki 
hem duygu ve düşünce alanı-
nı hemde h u k u k u kuşat t ığı 
için bir i n sanm kendi dinini 
seçmesi demek aynı zamanda 
kendi h u k u k u n u seçmesi de-
mektir. Demokrasilerde bile" 
bireyin kendi h u k u k u n u seç-
mesi hakkı yoktur. A3mca yü-
rü tme, yargı o rgan la r ımda 
kendi özgür iradeleri ile seç-
mektedir; Ümmet modelinde 
insanlar haklarını çok daha 
fazla alanda kullanmaktadır . 
Bü tün bireyler siyasetin mer-
kezindedir. Tabii bu son dere-
ce önemlidir. Bir diğer özelliği 
çok hukuklu çok dinlidir. Tek 
dinin egemenliği söz konusu 
değildir. Çok dinli çok hu -
kuklu topluluk meydana gel-
mektedir. Ben b u n a çok hu-
kuklu topluluk diyorum. Ço-
ğulculuk başka manada kul-
lanıldığı için onu ifade etmi-
yorum. Bugünkü model ise 
tek hukuklu modeldir. Hatta 
tek dinli modeldir. Dünyanm 
her tarafında uygulanan mo-
del tek dinli modeldir. Çünkü 
tek bir h u k u k paketi vardır. 
Bence Peygarnberlerin getirdi-
ği sistemlerin dışında tek hu-
kuklu tek dinli sistem uygu-
lanmıştır. Peygamberler bun-

ları o r t a d a n ka ld ı rmış la r , 
bunların yerine AUah'ın insa-
na yaradıhştan bahsetmiş ol-
duğu temel insan hakları ve 
insanın cüz'i irade s ın ı r lan 
içinde ka lmak şartıyla mut-
lak özgürlük temeli üzerine 
çok dinli siyasi modeli koy-
muşlardır . Bu model barışçı 
modeldir, devletiçi değildir. 

Ümmet modelinde yürüt -
me organının ana fonksiyonu 
halkın üzerinde bir takım ku-
rallar koymak değil. Halkın 
özgür iradesi ile o luş turmuş 
olduğu kura l lan uygulamaya 
koymaktır. Bu modelin uygu-
landığı yerlerde insanlar iç 
dünyalannda huzurludurlar . 
Çünkü kendi dinlerini seçebi-
liyorlar. Dış dünyas ında da 
h u z u r l u d u r l a r . Ç ü n k ü hiç 
kimse ile çat ışma içerisinde 
değildir. Bugüne kadar tekil 
hukuk sisteminin ortaya koy-
muş olduğu 3 önernli mahsur 
bu modelde ortadan kaldırıl-
mış o lmaktad ı r . Devletçi, 
baskıcı ve de çatışmacı olma-
sı gibi. Yürütme organı ve ya-
sama organı nasıl şekillenir? 
Bunlarla ilgili ayrıntılara gir-
mek i s temiyorum. Ç ü n k ü 
bunlar epeyce zaman alabilir. 
Ama ben b u r a d a iki model 
arasındaki temel farklılıklara 
değinmek -istedim. Daha da 
özetlersek biri insan hakları-
na dayanmaktadır. Diğeri in-
san haklarını çiğneyen biri-
nin diğeri üzerinde egemen 
olması anlayışına dayanmak-
tadır. Evet ben b u r a d a ko-
nuşmamı bitiriyorum. Soru-
lannızı bekliyorum. 

SORU VE CEVAPLAR 

. Soru : Konuşmanızda çok 
dinli çok hukuklu bir model-
den söz ettiniz. Ben bu kadar 
çok hukukun ve dinin birara-
da yaşamasını anlayamadım. 
Buna biraz açıklık getirirse-
niz memnun olurum. Böyle 
olunca kargaşa çıkmaz mı? 

Cevap: Şimdi, arkadaşlar 
ümmet le anarşiyi karıştır ı-
yorlar çoğu zaman; bu anar-
şiye götürür mü diye. Aslında 
ikisi arasında çok böyük bir 

fark var. Yani anarş i kişinin 
kendi hayaü üzerinde egemen 
o l m a s ı n d a n yola ç ıkmaz . 
Anarşi, gücü yetiyorsa eğer 
kiş inin ba şka l a r ı üze r inde 
egemen olma hakkım berabe-
rinde getirir. Yalnız b u r a d a 
bir başka devlet denilen otori-
teyi o r t adan kaldırır , b u n a 
müsaade etmez. Bireyin iste-
diği keyfi davranış lar ını bir 
h a k olarak verir. Ama biz bi-
rejdn keyfi davranışlarını de-
miyoruz. Birey kendi hayatı-
nın kurallarını koyma yetkisi-
ne sahiptir. B u n u n ke5rfilikle 
birleşen yam yoktur? 

— Peki bu ayırımı nas ı l 
yapacağız? 

— Onun için b u r a d a yü-
rütme organı şekilleniyor. Yü-
r ü t m e organının ma ' ruf ve 
münker dediğimiz iki önemli 
görevi vardır. Ma'ruf derken 
bizim an lamış o lduğumuz , 
hepimizin kabul etmiş olduğu 
kendi aramızda oluşturduğu-
muz ortak doğrular ortak gü-
zelliklerdir. Münkerde yine 
hepimizin kabul etmiş olduğu 
çirkinliklerdir. İşte bun la r l a 
ügili bir yürü tme organı şekil-
leniyor. Yürütme organı bizi 
zorlayarak b u yetkiyi almış 
değil, biz ona b u yetkiyi ver-
mişiz. Dolayısıyla kişilerin öz-
gür iradeleri ile kendi arala-
r ında yapmış olduğu sözleş-
melerin bağlayıcılıkları var-
dır. Anarşizm hiçbir z aman 
b u bağlayıcılığı kabu l etmi-
yor. Ümmet modelinde birey-
lere hiçbir sözleşme için zor-
lama yapılmaz. Ancak sözleş-
me yapıldıktan sonra o söz-
leşme bireyleri bağlar . Bu-
günkü devletlerin zorlanma-
s ından farklıdır bu . Çünkü 
bunlar hem bizim istemediği-
miz kural lar ı koyuyor, hem 
de zorla gireceksiniz diyor. 
Ümmet modelinde ise yürü t -
me organı bu şekilde değil ya-
pılan sözleşmelerin uygulan-
masında bağlı kal ınmasında 
bir zorlayıcılığı vardır. Bu yet-
kiyi biz ona zaten vermişiz, 
devretmişiz. 

Şimdi şu ak la geliyor? 
Efendim toplumu atomize mi 
ederiz? Yani mésala 60 mil-



yon in san va r sa 60 milyon 
h u k u k m u çıkar? Bu teşrik 
olarak akla geliyor ama pra-
tikte hiçbir zaman 60 milyon 
h u k u k çıkmaz. İnsanları öz-
gür bıraktığımız zaman öyle 
zannediyorum ki insanlar yi-
ne muayyen noktalarda kü-
meleneceklerdir . Ancak şu 
var; mesela her dinin mez-
heplari vardır. Bunlar farklı 
alt gruplardır. Bu h u k u k sis-
temini uyguladığımız zaman 
yeni yorumlara sistem her za-
m a n açıktır . H u k u k toplu-
m u n canlı organıdır. Hukuk 
kapılar a rkas ında böyle 3-5 
kişinin yaptığı olmaktan çı-
kar . H u k u k top lumun için-
den gelişir. Kendi h u k u k ya-
pınızı seçin dediğiniz zaman 
şimdiki insanlara , ya ateist 
olacaklar ya kemalist olacak-
lardır ya da m ü s l ü m a n ola-
caklardır. 

Farkh din anlayışları bi-
rarada bulunabilir. Mesai Hı-
rıstiyanlik dini için belki hır-
sızlığm tanımı yapılmamıştır. 
Benim için hırsızlık olan şey 
onun için olmayabilir. Dolajn-
sıyla bu hırsızlıktır diye daya-
tamayız. Yürütme organı bu 
topluluk arasında hırsızlık di-
ye bir olay görmez. Dolajnsıy-
la bir suçlu aramaz. Eğer bir 
suç d u r u m u olursa, suç hu-
k u k u n mensupları tarafmdan 
eğer gerçekten suç sûbut bul-
m u ş m u d u r ? anlamında yar-
gılama yapacaklar. Suç sûbut 
b u l m u ş s a kendi h u k u k u n d a 
ne varsa ona göre cezalandı-
rılacaktır. Kemalizmin ateiz-
min vs. bir din olarak görül-
mesi d u r u m u n d a Türkiye'de-
ki uygulama bir teokratik uy-
gulamadır. 

O halde tek dinli yapıdan 
çok dinli yapıya geçiş olması 
gerekir, i n s a n m mut lu luğu 
b u n u gerektirmektedir. 

Soru : İnsanlar çok dinli 
bir modelde içiçe nasıl yaşa-
yacak la r? Hukukla r ı nas ı l 
tanzim edilecek? 

Cevap: Şimdi as ı r lardan 
beri din de5dnce hep müsteh-
cenlik meselesi önem kazan-
mış. İslam'ın diğer konuları 
b i r t a r a f a a t ı lmış . H a t t a 

Kur'an'm birçok ayetinde ge-
çen şirk bile bu ağırhğmı kay-
betmiş Bunun yerine müsteh-
cenlik gelip dinin merkezine 
oturmuş. Bununla ilgili araş-
t ı rmalar gösteriyor ki Medi-
ne'de bırakm gayrı müslimleri 
müs lüman cariyeler; ki cari-
yelerin ör tünme durumu gö-
bekle diz arasmdadır, bu şe-
kilde gezmişlerdir. Bu örtür-
me ayetinin gelmesinden son-
rada olmuştur. 

Bir Eirada yaşayan insanlar 
arasında her zaman problem-
ler çıkabüir. Bu problemler iki 
kategoride ele ahnabilir. Bun-
la rdan bir tanesi haklı kim 
problemidir. Bir değende suç 
ve ceza problemidir. Suçlu-
n u n suçu sübu t bu lmuşmu-
dur problemidir. Suç eğer ce-
za h u k u k u kapsamına giri-
yorsa farklı ele alınır. Yok 
eğer h u k u k davası şeklindey-
se farklı ele alımr. 

Ortak mekan (birarada ya-
şama) problemimde Medine 
t o p l u m u n u iyice kafamıza 
yerleştirerek çözebiliriz. 

Bizim kafamızda herkes ba-
şörtüsüyle dolaşmahdır. 

— Kurandaki ör tünmeden 
önce "Gözlerinizi h a r a m d a n 
sakının" emri uygulamadığı-
mız için hep o kafamızda can-
lamyor. 

— Tabu yani şimdi bu kişi-
lere verilmiş ahlaki meseleler-
dir. Ahlak derken hep müs-
tehcenl ik aklımıza geliyor. 
Ahlak, b u değildir. Kur 'an 'm 
kastettiği manada bu değildir. 
Ahleiki insan lann düşüncele-
rini davramşlanna yansıtma-
sıdır. Bir de hukuk alanı var-
dır. Şimdi biz müslümanız di-
yoruz. Sözüm ona düşüncele-
rimizi, inançlarımızı davranış-
lanmıza yansıtmıyoruz da b u 
ahlaki zaafiyetimizi h u k u k u n 
k a p a t m a s ı n ı ist iyoruz. Bu 
yanlış t ı r . H u k u k u ah lak ın 
alanına sokmaya çalıştığımız 
zaman gide gide orda daha 
ahlaksız bir yapı oluşur. 

Soru : Bir insan hem İsla-
m m lisanmı kullamyor. Hem-
de biz namaz kılmayan Müs-
lümanız diyor. Biz bu anlayışı 
nasıl değerlendireceğiz. 

Cevap : Hayır biz öyle de-
miyoruz. Bir i n s a n ş u u r l u 
olarak müs lüman ım diyorsa 
b u n u n al tma imza atıyor de-
mektir. Onu kabul etmiştir. 
Eğer bilmiyorsa o maddeler 
suçlar cezalar ona tebliğ edilir 
ve u y g u l a n ı r . M e s e l a 
Kur'an'm yasakladığı pek çok 
şey vardır. B u n u suç olarak 
behrtmesine rağmen cezasını 
belirtmemiştir. İsraf ha ram-
dır. Bu bir suç tu r . Allah'ın 
sevmediği bir suçtur . Bu ah-
laki alana giriyor. Ama siz is-
raf m haram olmasından yola 
çıkarak ceza uygulamaya kal-
karsanız o zaman şirk toplu-
m u n u elde edersiniz. Maale-
sef ahlaki alanla h u k u k alam 
kanştınlrmş. O çürüyen ahla-
ki alan tedavi edileceğine - O 
da nedir? - ilimle irfanla yeni 
yorumlarla ahlak tanımlana-
cağına o eksiklik hukukla ka-
patılmaya çalışılmıştır. Kola-
yına kaçmışlardır . Eski hu -
kukçular görebildiğimiz 5 ta-
ne, had dediğimiz ceza getir-
mişler. B u n u n dışındada bir-
şey getirmemişlerdir. Birşey 
suç olabilir. Ancak karşıhğın-
da ceza bildirilmemişse ona 
ceza vermek şirktir. Mesela 
şirk en bü5rük suç tur . Ama 
onun cezası ebedi cehennem-
dir. Onun cezasmı uygulama 
yetkisi bizde değildir. O ba-
kımdan h u k u k alan, ile ahla-
ki alanını birbirine karıştır-
mamak gerekür. Tebliği engel-
lemez bilakis t am önünü aç-
maktadır. 

En son gelen ayetlerden bir 
tanesi "şimdi hak ve batıl açüc 
bir şekilde ortaya çıkmıştır." 
"Din de zorlama yoktur" İn-
sanlar serbes t olduğu yerde 
zaten imtihan edilemez. 

Haz. Süheyl Seyfioğlu 
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BÜROKRASİYE 
GENEL BİR BAKIŞ 

Nevzat PAKDİL 

Osmanlı devletinin 

batılılaşma döneminde, 

artan bir şekilde bürokrasi 

hakimiyeti hissedilir. 

Bürokrasi bütün bir 

asır boyunca padişah 

otoritesinin muhtemel 

bir güç kazanma 

ihtimalini yok etmeye 

• çalışmıştır. 

Sultan Abdulaziz'i 

hunharca katleden güç 

bürokrasidir. 

2. Abdulhamid 

bürokrasinin tasvibini 

alarak iktidar olmasına 

rağmen kendi otoritesini 

her şeyin üstünde tutması 

yüzünden bürokrasinin 

hiç bir zaman kınlamı-

yan'düşmanlığını 

kazanmıştır. 

Konumuza girmeden önce 
bir h u s u s u açıMarnakda fay-
da görüyorum. Ülkemizde 
meydana gelen fikri kargaşa-
m n başhca nedenlerinden bi-
r is i k a v r a m ka rgaşas ıd ı r . 
Kavramlara manalar yükledi-
ğim için dir ki eskilerin deyi-
miyle "masademe-i efkârdan 
(Fikirlerin çarpışması) Haki-
kat Şimşekleri" çıkmıyor. Bu 
bakımdan önce ne üzerinde 
konuş tuğumuz hakkında fi-
kir birliğine varmamız gere-
kir. 

Bürokras i değişik anla-
yışları ifade etmek için kulla-
nılmaktadır. 

Bizim bu rada bahsettiği-
miz bürokras i devlet yöneti-
miyle ügüi olandır. îfade et-
meye ÇEdışacağımız hususlar , 
şahsi tesbitlerimiz ve gözlem-
lerimizdir. B u n l a r m u t l a k 
doğrudur ve böyle olmalıdır 
gibi bir iddia içerisinde deği-

. liz. 
Konumuzla ilgili olması 

bakımından bazı kelimelerin 
ve kavramlarm sözlük anlam-
larına kısaca göz a tmakta ya-
rar vardır. 

Bürokrasi : 1. Vazifeliler : 
Belli bir kademelenme (hiye-
rarşi) ile dizilmiş vazifeliler, 
memurlar. 

2. Bir işin karmaşık bir 
şekilde, vakit ve emek israfı-
n a yol açarak yürütülmesi , 
kırtasiyecilik. - , 

3. Memurların meydana 
getirdiği sosyal grup. 

4. Bürokratların hakimi-

yeti. 
Bürokra t : 
1. Devlet vazifelisi me-

mur . 
2. Büroda çahşan kişi. 
Bürokrat ik : Bürokrsi üe 

ilgili, bürokrasiye has , kırta-
si. 

Bürokrasi kavramı devlet 
ö rgü tünün gelişmesiyle orta-
ya çıkrmştır, ancak günümüz ' 
top lumunda özel kesimde de 
büjrük ölçekli, bürokrat ik ni-
telikler gösteren örgütler or-
taya çıkmıştır. Örnek : Koç 
Holding, Sabancı Holding v.b. 
Bürokrasinin uluslararas ı ni-
teliğine örnek olarak. Birleş-
miş Milletler ve NATO'yu gös-
terebiliriz. • 

B ü r o k r a s i b i r ö r g ü t ü n 
programlar ın ı gerçekleş t i r -
mek için kullandığı insan gü-
cü, binalar, yöntemler ve oto-
rite sistemini bel ir tmek için 
kullanılan bir sözcüktür. 

Bürokras i sözcüğü belli 
bir örgüt lenme ve yönet im 
şeklini belirtir. Bürokras inin 
baş t a gelen özelliği büyüklü-
ğüdür. 

Duygusal ve kötüleyici bir 
terim olarak bürokrasi , kırta-
siyecilik, sorumluluk yüklen-
mekten kaçınma, işlerin ya-
vaş yürü tü lmes i anlamlar ım 
taşır. 

Max Weber b ü r o k r a s i 
kavrammı bilimsel an l amda 
ilk inceleyen sosyologdur. 

Yasal Egemenlik t ü r ü n e 
uygun olan idari yapıya, We-
ber "Bürokrasi" demektedir. 



Lenin devrim öncesinde 
bürokrasiyi devrimin ilk mü-
cadele edeceği ku rumla rdan 
biri olarak görmektedir. 

Marx 'a göre bürokras i , 
devlet gibi egemen smıfin top-
lumun diğer smıfları üzerinde 
egemenlik kurmas ın ı sağla-
yan bir araçtır. 

Marx komünis t bir top-
lumda bürokras in in gerekli 
olmayacağını ileri sürmekte-
dir. 

Burada, bürokrasi konu-
s u n d a ülkemizdeki mevcut 
s is teme göz a tmak ta fayda 
vardır. 

Ülkemizde Anayasal or-
ganlar şunlardır: 

1. Yasama (T.B.M.M) 

2. Y ü r ü t m e (Bakanlar 
Kurulu-Cumhurbaşkam) 

3. Yargı (Bağımsız Mah-
kemeler) 

T.C. Anayasas ın ın 12. 
maddesi herkesin temel hak 
ve hürriyetlerinin olduğu gibi, 
aynı zamanda ödev ve sorum-
lulukları da olduğunu amir-
dir. Buna karşılık devletin de 
görevleri vardır, (mad. 42-65) 

Toplumumuzda vatanda-
şın devlete karşı görevlerinin 
sınırlarını çizilmemiş bir ge-
nişl ik t a ş ımak tad ı r . B u n a 
karşı l ık devletin v a t a n d a ş a 
sağ lamas ı gereken h a k ve 
hürr iyet ler , Anayasa 'da da 
belirt i lmesine rağmen geniş 
ha lk kesimlerince bilinmez. 
Burada çok dikkat edilmesi 
gereken bir gerçek gizlidir. 
Devlet b u yükümlülükler ini 
imkanlar dahilinde yerine ge-
tirir! 

Mevcut bürokrat ik yapı-
mızın temel esasları ve zihni-
yetinde Tanzimatı başlangıç 
olarak kabul etmek yerinde 
bir davranış olur. 

Türk Kamu Bürokrasisi-
ne baktığımızda neler görüyo-
ruz. 

T.C. Osmanlı Bürokrasi-
sini olduğu gibi devralmıştır. 
O zaman şu soruyu cevapla-
yalım. Osmanlı Bürokrasis i 
nedir? 

Yükselme Döneminde üç 
temel dayanak vardır: 

1. Tımar sistemi 
2. Kul Sistemi 
3. Ulema 
1. Tımar Sistemi Osmanlı 

toprak sistemidir. 
, 2. Kul Sistemi esir ve kö-

lelerin özel bir eğitim sonra-
sında yönetimde ve orduda 
istihdam edilmesidir. 

Bürokrasi, bir örgütün 
programlarını gerçek-
leştirmek için kullan-
dığı insan gücü, bina-
lar, yöntemler ve oto-
rite sistemini belirt-
mek için kullanılan 
bir sözcüktür. 

KuUar iki kaynaktan sağ-
lanmaktadır: 

a) Savaş tutsakları ve pa-
ra ile satm alman köleler. 

b) Devşirme Yöntemi ile 
Kümeliden gönüllü o larak 
toplanan hıristiyan çocuklar. 

Bu çocuklardan yetenekli 
olanlar "Enderun" denilen sa-
ray okuUanna alınırdı. 

3. Ulema Sımfı 
a) Kadılar 
b) Müftüler 
c) Müderrisler 
Ulemanm başı Şeyh'ul-Îs-

lamdır. Padişahlar yapılacak 
işin uygun olduğuna dair fet-
va alırlardı. 

Devlet işlerini yürütmekle 
görevli bürokratlar doğrudan 
padişah ta ra fmdan atanırdı. 
Bürokrasi emirleri en süratli 
bir şekilde yerine getirirdi. 

Osmanlı Devlet yöneti-
miyle ilgili smıflar 

1. Mülkiye Sınıfı. 
Sad razamla r , Vezirler, 

Beylerbeyleri, Sancak Beyleri. 
Bunlar Enderunda yetiştiri-
lirlerdi. 

2. İlmiye Smıfı. 
Din, Yargı, Eğitim işleriy-

le bir kısım belediye işlerine 
bakan yöneticilerden oluşur-
du. 

3. Se3rf (Kılıç) iye sınıfı 

Komuta Kurulu ve Genel 
Kurmay dışmda kalan askeri 
smıflan ve örgütü kapsar. 

4. Kalemiye Sınıfı 
Devletin arazi v.b. kajat-

lannı tu t an ve haberleşmele-
rini yöne ten görevli lerden 
oluşurdu. 

Durak l ama ve gerileme 
dönemleri diye adlandır ı lan 
dönemlerde devlet eski haş-
metini kaybetmişti. 3. Selim 
döneminde ilk reform hare-
ketleri başladı . 2. Mahmud 
döneminde modern Osmanlı 
Bürokrasisinin temelleri atıl-
dı ve tanzimatla devam etti. 

Tanzimat fermanı, mut-
lak otorite kabul edilen padi-
şahın yetkilerinin sımrlandı-
nlmasmı öngörmektedir. Fer-
man kültürel çöküşün ifade-
sidir. 

Tanzimatla birlikte batılı-
laşma hareketleri hız kazan-
mıştır. Bürokras i Bürokrasi 
gücünü gitgide ar t ı rmış ve 
p a d i ş a h ı ka t l edecek güce 
erişmiştir. Tanzimat padişa-
h m otoritesi karş ısmda Batıcı 
bürokra t la ra görev ve ücret 
konusunda garanti veriyordu. 

Tanzimattan sonra ülke-
mizde üç öğretim k u r u m u -
n u n bürokrat ik elit tabakayı 
yetiştirdiği görülmektedir. 

1. Harbiye 2. Mülkiye 3. 
Tıbbiye. Ülkemizde yıllarca 
dillerde dolaşan "Önce Mülki-
ye Sonra Türkiye" deyişini 
hatırlıyalım. 

Osmanlı devletinin batılı-
laşma döneminde a r t an bir 
şekilde bürokras i hakimiyeti 
hissedilir. Bürokras i b ü t ü n 
bir asır boyunca padişah oto-
ri tesinin muhtemel bir güç 
kazanma ihtimalini yok etme-
ye çalışmıştır. 

Su l t an Abdulaziz'i h u n -
harca katleden güç bürokra-
sidir. 2. Abdulhamid Bürok-
rasinin tasvibini alarak ikti-
dar olmasına rağmen kendi 
otoritesini her ş e p n üs tünde 
tutması yüzünden bürokrasi-
nin hiç bir zaman kuılamıyan 
düşmanlığım kazanmıştır. 

Bürokras in in pad i şah la 
birlikte yönetimi Cumhuriye-
te kadar sürmüştür . Cumhu-



rlyet dış görünüşte halk ege-
menliği gerçekte bürokras i 
hakimiyetinin resmileşmesi, 
alenileşmesidir. 

Çok partili siyasi hayatla 
birlikte bürokrasinin hakimi-
yetini b a ş k a güç odaklarıyla 
paylaşmaya yanaştığı görül-
mektedir. 

Osmanlıda devlet amacı 
itibariyle kutsallık taşıyordu. 
Cumhur iye t döneminde ise 
devlet bizzat kutsalhğın kay-
nağı sa3rıldı. 

CUMURİYET DÖNEMİ 
Cumhur iye t i k u r a n l a r , 

ağırlıklı olarak Osmanh sivil-
asker bürokrasis idi r . Cum-
huriyeti ku ran kadro toplum-
daki girişimci sınıfın zayıflığı 
ve güçsüzlüğü nedeni ile bü-
rokrasi genel yönetimi dışın-
da temel sanayi, zirai teşeb-
büsleri örgütlemek, yönetmek 
ve alt yapı tesisleri kurma gö-
revinide yüklenmiştir. 

C u m h u r i y e t i n Kuru lu -
şunda söz konusu olan siya-
sal bir Cumhuriyet t i r . De-
mokratiklik esas almmamış-
ür. 

1929 buhranıyla birlikte 
ekonomide devletçilik politi-
k a s ı n a dönülmesiyle Türk 
bürokrasisi bü jmmüş ve güç-
lenmiştir. 

Bu dönemde bürokras i 
ha lk t an kopuk luğunu sür -
dürmektedir . Halka rağmen 
halk için sloganı yürürlükte-
dir. ' 

O dönemde devrimleri 
halka benimsetilmesinde bü-
rokrasi bir araçtır. 

1923-1950 aras ı bürok-
rasinin iktidan tartışılmaz bir 
konumdadır. 

1924-1950 arası T.B.M.M 
de bürokras in in temsili şu 
şekildedir. 
2. Meclis 3. Meclis 

%66 %61 
4. Meclis 5. Meclis 

%60 %65 
6. Meclis 

%50 
CHP b ü y ü k ölçüde bü-

rokratlardan teşekkül etmiş-
tir. 

Bu dönemde bürokrasi-

nin ücret ve özgürlük hakla-
r ında iyileşme s ü r m ü ş t ü r . 
Bürokrasinin saygınlığı art-
mıştır. Halkla bürokras in in 
arası açılmaya devam etmiş-
tir. 

Türkiye de cumhuriyetin 
kuru luşundan itibaren asker-
sivil bürokrasinin "öncü güç" 
ya da "zinde kuvvet" olarak 
tek iktidar odağı olduğu bu 
du rumun 1950'lere kadar ak-
samadan sürdüğü bilinmek-
tedir. 1950 den sonra bürok-
ratik iktidar kısmen kınlabil-
miştir. Bürokrat lar CHP'nin 
de desteğiyle ideolojininde ile-
risinde imtiyazlarını kaybet-
memek için direnmişlerdir. 

1960 darbesi ve sonrasm-
da gelişen olaylar bir anlam-
da bürokras inin halk adına 
hakimeyetini sü rdürme tavrı 
ile siyasi iktidarlann daha ge-
niş halk kitlelerine dayanan 
yönetim anlaşıyları aras ında 
ki açık veya gizli çatişmalarla, 
çekişmelerle yakından ilgili-
dir. 

İhtilaller anayasasmm ih-
lal edildiği iddiasıyla yapıl-
mıştır. Fakat iddia sahipleri 
t a ra fmdan kısmen ve tama-
men değiştirilmişlerdir. 

Seçilmemiş iktidar güçleri 
(Bürokrasi)'nin seçilenlere ve 
seçenlere karşı devlet ve mil-
let adını yapt ik lannm daya-
nağı nedir? 

Ülkemizde tek parti yöne-
timinin izleri halen çeşitii bi-
çimlerde sürdürülmek isten-
mektedir. 

Bürokrasi üzerinde bası-
nın tart ış ı lmaz bir etisi ve 
baskısı vardır. Aşağıda kl şu 
sözleri dikkatlice okuyalım. 
"Basın için dünyada beş bü-
yük kuvvetten biridir, dör-
düncü kuvvettir" derler. Bu 
söz Türkiye için geçerli de-
ğil... Hakimiyet, elbette "ka-
yıtsız şartsız milletindir... O 
başka. . . Ama birinci kuvvet 
Türkiye'de çrdu mu. Hayır... 
basındır.... İkincisi Ordu'dur. 
Çünkü orduyu ihtilallere ba-' 
sın hazırlar. Bürokrasi kendi-
sini güçlü hissetiği zaman ya-
saları dahi tanımıyacak dere-
cede pe rvas ı z l a şmak tad ı r . 

Yaptiklan insan haklarını ih-
lal dahi olsa farketmez. 1992 
Türkiyesi'nde her tür lü engeli 
aşarak üniversiteye giren kız-
larımızın başö rü tüsünden do-
layı okulllarına soku lmama-
ları başka neyle izah edilebi-
lir. 

Bürokrasinin karmakar ı -
şık yapısı bürokra t lar ı d a h a 
bir güçlü kılmaktadır. 1984'te 
ü s t düzey bürokrat lar ı yetiş-
tirmek için kuru lmas ı d ü ş ü -
n ü l e n Akademi son a n d a 
Cumhurbaşkam'n ın vetosuy-
la karşılaşmıştır. 

T o p l u m u m u z u n tepkisiz 
bir toplum olmasıda Bürok-
ras in in cüret ini a r t ı rmakta -
dır. 

B ü r o k r a s i n i n o l m a y a n 
yetkilerini ku l l anmas ına bir 
örnek de T.B.M.M'nin affet-
mediği s u ç l u l a r ı A n a y a s a 
Mahkemesi'nin affetmesidir. 

Askeri Yüksek Ş u r a ka-
rarları yargı denetimi dışın-
dadır. 

Bürokrat lar milletin hiz-
met inde olduklar ını u n u t a -
rak, memleket in asli sahibi 
gibi davranmaktadırlar. 

Kamu görevleri i s t ihdam 
aracı olarak düşünü lmek te -
dir. Bir kişinin yapacağı işi 
üç kişi yapmakta, bu hem za-
m a n kaybına sebebiyet ver-
mekte hemde memura gerçek 
bir ücre t ödenmesine man i 
olmaktadır. 

Türkiye'de devletin eko-
nomideki payı % 50'dir. Bu 
r a k a m AT ü lke l e r i nde % 
12'dir. 

Bürokratlar ekonomik der 
m o k r a t i z a s y o n a va r l ık l a r ı 
tehlikeye gireceği için karşı-
dırlar. 

Çarpık devlet yapısı ülke-
mize çok ağıra mal olmakta-
dır. ABD'de 5 k iş iden 4 'ü 
Türkiye'de 4 kişiden 1'i vergi 
vermektedir. 

Devlet, B a n k a l a r ı n % 
70'ine sahihtir. 

1992'nin 180 tr i lyonluk 
bütçesinin 100 trilyon, lirası 
ücretier için ayrılmıştır. 

Bürokrasi , Siyasi /iktida-
r a n n d a göz 3aımması sonucu 



b ü y ü k cinayetler işlemekte-
dir. Geçmişte 45 günde Lise 
mezunları öğretmen yapılmış-
tır. 

Bü rok ra s iye çek idüzen 
verebilmek için yapısını çok 
iyi t an ımak lazımdır, teşhis 
edi lmeyen h a s t a l ı k tedavi 
edilmez. 

Merkeziyetçi yönet imin 
bask ı s ına bir örnek; Okula 
tekerlekli arabayla gelen bir 
öğrenciden Okul idarisi Bede-
neğitimi dersine giremeyece-
ğine dair rapor ister. Durumu 
bir tu tanakla tesbit edip dos-
yasına koymak hakkı yoktür. 

Bürokras inin azaltılması 
ve hak imiye t in in kır ı lması 
ye tk i l e r in devredi lmesiyle 
mümkündür . 

Ülkemizde siyasiler sü-
rekli suçlanmış horlanmışlar-
dır. Halbuki siyasiler bürok-
rat iş yaparlar. Siyasiler suç-
lu, bü rokra t l a r suçsuz . Bu 
zihniyeti an lamak m ü m k ü n 
değildir. 

D e m o k r a t i k ü l k e l e r d e 
Par lamentonun ü s t ü n d e bir 
k u r u m yoktur. 

B ü r o k r a s i d e a t a n m a 
esastır . Garip, Ülkemizde si-
yasi m a k a m l a r a tamalar ın ı 
yaptıkları bürokrat lar ın por-
tokolde gersindedirler. O za-
m a n sormaya hakkımız yok-
mu Hakimiyet kimdedir? 

Bürokrasinin el atmadığı 
saha yoktur. Kendi kurdukla-
rı Vakıflarına, kendi imzala-
rıyla devletin binalarını kira-
lamalar ını nası l bir h u k u k 
uygulamasıdır. 

Devletin her tür lü fonki-
soynuyla küçülmelidir. 

1992 dünyasmda Deter-
j a n s a t a n bir devleti nası l 
açıklarız? 

TÜRK KAMU 
BÜROKRASİNİN 
ÖZELLİKLERİ 
1. Türk Kamu Bürokrasi-

si çok büyüktür . Memur sayı-
smdaki art ış her geçen gün 
hizmet üretmekten öte büyük 

bir yükü milletin sırtına bin-
dirmektedir. 

YİL MEMUR SAYISI 
1931 104115 
1970 655735 

2.Merkeziyetçi bir yapıya 
sahiptir. 

3. İşe almada yetenek ya-
rımda (sınav) kişisel ve politik 
görüşler ağırlık kazanmakta-
dır. 

4. Personel politikası kar-
makarışık bir yapı arzetmek-
tedir. 

Maaş, sözleşmeli, kadro 
karşılığı sözleşmeli. 

Yetenekli personelin özel 
sektöre geçmesi bürokraside 
giderek prestij kaybına sebeb 
olmaktadır. 

Devlet memurlarının özel-
likleri 

1. Devlet ve diğer kamu 
tüzel kişiliklerinde görev ya-
parlar. 

2. Genel idare esaslarına 
göre yü rü tmemes i gereken 
kamu hizmetüerlni 5rürütür-
1er. 

3. Memurların gördükleri 
aslî ve sürekli görevlerdir. 

M e m u r l a r a S a ğ l a n a n 
Haklar 

1. Güvenlik Hakkı 
2. Hizmet Hakkı 
3. Dava Hakkı 
4. İzin Hakkı 
5. Aylık Hakkı 
6. YoUuk Hakkı 
7. Diğer Sosyal Haklar 

ÇÖZÜM 
Buraya kadar genelde bü-

rokrasinin getirdiği sıkıntıları 
ortaya koyduk. Bu sıkıntıla-
rın çözümü nedir? Sistemin 
yapıs ından kaynaklanan sı-
kmtı lan bir tarafa bırakacak 
olursak çözüm yollarını şöy-
lece özetleyebiliriz. 

Bürokrat lar milletin ver-
diği vergilerle topluma hizmet 
etmek zorunluluğu olan gö-
revlilerdir. Burada esas olan 
topluma hizmettir. 

Madden ve manen toplu-' 
ma hizmet zorunda oldukları-
nı bilen insan la rdan müte-
şekkil bü rokra t l a r ın millet 
için bir sıkıntısı söz konusu 
olamaz. 

Kul hakkınm varlığını ka-
bul etmiş insanlann diğer in-
sanlara hizmetten başka bir 
gayesi olamaz. Helal ve ha-
r£un kavramlarmm gerçek an-
lamıyla kabul edildiği bir top-
lumda insanlann hizmet yan-
şında olacağı kesindir. 

Kavmin efendisi onlara 
h izmet edendir hak ika t in i 
kendisine düs tur edinmiş in-
sanlann dünyasında çahşma-
mak değil çalışmak esastır. 

Mevcut yapı içer is inde 
yapılacak hizmetlerden birisi 
k a m u persone l i say ı s ın ın 
azaltılmasıdır. Bürokra t larm 
yetkileri ve so rumlu luk la r ı 
artınlmahdır. 

Merkezi idarenin yetkileri 
daraltılmah, yerel yönetimler 
i m k a n ve yetki y ö n ü n d e n 
güçlendirilmelidir. 

Bürokra t l a r a r a s ı n d a k i 
ücret dengesizliği giderilmeli-
dir. Kalitesiz çok personel ye-
rine az personel çalıştırimalı 
ve yaşam seviyeleri yükseltil-
melidir. 

Devlet hayat ında son za-
m a n d a sıkça t ek ra r edilen 
şeffaf bir yönetim modeline 
geçilmelidir. 

Medya ve diğer yollarla 
toplum, haklar ı k o n u s u n d a 
aydınlatılmalıdır.. 

Sivil toplumun gerçekleş-
mesi yolunda vakıflar v.b. gö-
nüllü kur luş lann etkinliği ar-
tırılmalıdır. 

Sonsöz olarak ş u n u belir-
telim ki hak ve h u k u k u n bi-
lindiği ve uygulandığı bir or-
tam çözüm için tek alternatif-
tir. 
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KANA DOYMAYANLAR ÖZGÜR TUTSAKLAR 
20. yüzyılın in.sanlık yüz karası kayıtlarında Nazi barbarlı-

ğını dahi gölgede bırakan Bosna felaketi dünya kamuoyunun 
gözü önünde .sürüp gidiyor. Mazlum Boşnakların, insanlann 
temel hak ve özgürlüğünün koruması, küçük-büyük ülkeler 
arasında eşitlik, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, ta-
nınmış hudutların dokunulmazlığı gibi parlak ifadeler taşıyan 
avuç boyundaki B M Yasasını öne sürmelerine kulak veren 
yok. Gali-Vance-Owen 3'lüsünUn oluşturduğu sözde barış pla-
nı geçen yıl dünya ailesine üyeliği 180 kadar ülke tarafandın 
oybirliğiyle onaylanan Bo.sna'ya dilim dilim dağıtmasına kimse 
ses çıkartmıyor. Müslüman lider İzzetbegoviç yüzde 70'i Sırp 
işgalindeki ülkesinin paylaşılmasına, katliamlar dursun, açlık-
tan kınlan halkına acil yardım gelsin diye çaresizlik içinde "pe-
ki" demesi dahi Sıplan tatmin etmiyor. Uçar şair, yaşlı hippi 
görünümlü .soykırımcı Karadziç'e "Ne zaman duracaksınız? 
Vance Owen haritasını niye kabul etmiyorsunuz?" dediğimde 
tereddütsüz cevap veriyor: "Doğu ve güneyde bir iki düzeltme 
daha gerekiyor". Zagrep'teki BM Koruma Gücü'nün gönderdi-
ği son askeri harekât raporunu okuyorum, Sırp birlikleri doğu-
daki Müslüman bölgesi Srebrenica, Zepa ve Goradze'yi de 
bomba yağmuru altında kuşatmaya almışlar. Kuşatmayı yarıp 
geçen bir TV kamerası cılız bir ağaç dalını uzatan yaşlı bir 
Boşnak kadını gösteriyor. "Günlerdir ağaç dalı yiyorum herkes 
gibi, artık ağaç da kalmadı buruda" diyor. TV muhabiri ağlaya-
cak gibi: "Zepa'ya vardığımda başının yarısı el bombasıyla par-
çalanmış bir çocuk cesedi gördüm. Bu görüntü artık yaşam bo-
yu belleğimden silinmez". 

Bir Amerikalı gazeteci Cerska'dan bildiriyor: "Sırplar bir 
okula sığınmış çoluk-çocuklu 70 kadar köylüyü tank ve top 
ateşine tuttular. Sonra içeri girip yaralıİan süngüyle öldürdü-
ler". Sırpların Müslüman Boşnak halkına uyguladığı zulüm ve 
katliam hikayeleri sayfalar değil ciltlerden taşacak uzunlukta. 
Temel İnsan haklan, egemenlik ilkeleri, devletler hukukuk gibi 
kendi yazdıkları ilkeleri inkar eden sözde uygar Batı'nîn lider-
leri Sırp kasapları emellerine ulaşıncaya kadar Avrupa göbe-
ğindeki bu insanlık yüz karasına göz yumucaklar. Bosna fela-
ketinden bizim de alacağımız çok ders var. 

Doğan ULUÇ 22.3.1993 Hürriyet 

AMERİKA'ya ayak bastığımın haftasında Manhattan' ın 
işlek bir yol kavşağında otobüs bekleyen orta yaşlı bir adam 
hırpani görünüşlü biri tarafından gün ortasında bıçaklanarak 
öldürülmüştü. Kuyruktaki yolcuların feryadı üzerine köşe ba-
şındaki polisler tarafından kanlı bıçağı elinde yakalanan cani 
istifini bozmadan "10 cent istedim, yok deyince öldürdüm" di-
ye itirafta bulunmuştu. Tek bıçak darbesiyle ölen posta memu-
runun kimliğini öğrenmek için boşaltılan ceplerinde yalnızca 
iki kâğıt dolar çıkmıştı. İş dönüşü otobüs bekleyen postacı bel-
ki de 10 centi olmadığı için bozuk para gibi harcanmış, hiç uğ-
runa kurban gitmişti. Ağır cürümler Yeni Dünya toplumunun 
kara yazgısı.Cinayetten ırza geçmeye, silahlı soygundan cinsel 
tecavüze kadar çeşitli suçlar hakkında tutulan istatistikler akıl 
almaz rakamlara ulaşıyor. 

. AMERİKA'da yıllanmış eş-dost ve tanıdıklann bize ilk 
öğütleri can ve mal güvenliği üzerine oldu: "Kapına asgari üç 
kilit taktır. Yolda üzerine doğru gelen kimseyle gözgöze gel-
me. Yürürken tipini beğenmediğin birini gördüğünde karşı kal-
d ı n m a geç. Para isteyene muhakkak birşeyler ver. Central 
Park'a ancak gündüz ve bir arkadaş grubuyla gezmeye git. Ara-
bayla yanlışlıkla Harlem'e saparsan dört kapını da kapa, tam 
gaz çık oradan. Anahtarlarını kaybedersen tüm kilitlerini he-
men değiştir". Öğütleri ilkin fazlaca abartılı bulup ciddiye al-
mamış hatta "Yahu sanki düşman işgalinde bir şehirden, kurta-
n lmı ş bölgelerden bahsediyorsunuz" diye yanıt vermişt im. 
Takvimleri eskitmeye başladığımda Yeni Dünya'nın şatafat , 
renk ve refah görkemi arkasındaki.çehresini tanıma farsatını 
buldum. Amerikalı can ve mal korkusunda adeta bir "Tutsak 
Toplum" yaşamı sürdürüyordu. Cadde ve sokaklarda uzaktan 
kumandalı oyuncaklar, radarla yönünü bulan uçaklar gibi yal-
nızca önüne bakarak yürüyen insanları, misafirliğe gittiğim ev-
lerde de kilit kilit üstüne kapıları gördüğümde dostlanmın beni 
korkutma niyetiyle konuşmadıklarını anladım. Yılda iki milyo-
na yakın arabanın çalındığı Amerika'da ağır suçların 15 milyo-
nu aştığı polis istatistiklerinde belirlenince ben de Yeni Dünya 
sakinlerinin aşın ihtiyatlı yaşantısına ayak uydurmanın yalnız-
ca akılcı değil tek yol olduğu kanısına vardım. 

Doğan ULVÇ 8.3.93 Hürriyet 

NE DEDİ, NE Y A Z D I ? 
i ' • ^ İstanbul'da, hatta İstanbul'da bile değil Tünel -Le-

vent-Beşiktaş üçgeni içinde yaşayan bir grup insan türü var . Bu 
. insan türü basını, sinemayı, reklamcılık kesimini yönlendiriyor. V e 

bu kesimlerin anlattıkları ile Türkiye'nin büyük gerçeği arasında 
hiçbir İlişki yok. Türkiye'yi bilmiyorlar, tanımıyorlar, anlamıyorlar... 

Bence Türkiye'yi sevmiyorlar. Reklamlarda anlattıkları gibi 
bir Türkiye görmek istiyorlar. Bence Türk aydını kaçak güreşiyor. 
Memleket in i sevmiyor , sevmediğini aç ıkça söylemiyor. Eğer 
memleket in i sevse Güney Doğu'daki hastaneler imizde doktor 
olur. Bence Anadolu'daki barajları yapan aydınlar gerçek aydın." 

Attila İ l h a n / 2 7 . 2 . 9 3 / H ü r r i y e t 

; , ; T Ü R K İ Y E , yabancı dil öğrenimine ö n e m vermek ile yabancı 
dilde öğrenim v e r m e k kavramlar ını birbirine karıştırmış: bir ülke 
olarak, korkunç bir dil kargaşasına ve sonuçta tiksindirici bir kişllik-

' sizliğe doğru sürüklenmektedir. Bîr ulusun dili üniversitelerinde ge- ' 
lişlr; bir ulusun genç kuşakları üniversitelerde kimlik edinir. Dil işe, 
kimliğin ta kendisidir. 

: Oysa , yabancı dilleri iyi öğretmek ve öğrencileri yabancı dil-
lerde kaynak kullanabilir duruma getirmek yerine, "Tarzanca" biçi-
minde d e olsa yabancı d i l d e s ö z d e üniversite öğretimi yapmak yü-
zünden, bu saçmasapan tutku yavaş yavaş eğitim sisteminin alt 
basamaklanna, oradan d a sokaklara, çarşı lara dökülmektedir. 
- ! V K^ kendi kişiliğine bunca kasteden başka bir toplum 
gerçekten zor bulunur. Eski sömürgeler dışında. • 

' Mümtaz Soysal / 1 4 . 3 . 9 3 Hürriyet 
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Kur'anî Kavramlar : (VII) 

KÜFÜR VE FÜCUR 
Mustafa AYDIN 

KÜFÜR: 

Kur'an-ı Kerim'de kefera, kef-
fera, ekfere, küfr, küfran, kâfir (ço-
ğulları: Kâfirûn, kâfirîn, küffâr, ke-
favir), kefereh, kefûr, keffâr ve ke-
faret şekillerinde yaklaşık 680 yerde 
geçmektedir. Bu kelimeler genelde 
iki kökte toplanır: Kefera'dan küfr, 
keffera'dan tekfir Birinci yani küfr 
sözlükte inkâr etmek, reddetmek, 
inanmamak, nankörlük etmek ma-
nasını taşır. İkincisi yani tekfir ise 
örtmek, gizlemek, kapatmak anlam-
larına gelir. 

Kur'an, kavramı bu iki anlamda 
da kullanmıştır. Meselâ «Allah'a 
inanıp iyi ameller işleyenlerin, Rab-
leri tarafından Muhammed'e indiri-
len gerçeğe inananların günahlarını 
örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.» 
(Muhammed/2), "Eğer sadakaları 
gizleyerek fakirlere verirseniz bu si-
zin için daha iyidir. Çünkü Allah da 
sizin günahlarınızdan bir kısmını 
kapatır." (Bakara/271) ayetleri tek-
fir (örtme) haline örnektir. Yine 
"keffaret" bir ibadet, bir telâfi şekli 
olarak bu konuda gayet açık bir mi-
saldir. 

Şu ayetler ise küfrün inkâr et-
me, nankörlük etme ve inanmama 
manalarına işaret etmektedir: "Küf-
redenlere gelince onları uyarsan da 
uyarmasan da bir, çünkü onlar inkâr 
edenler (inanmayanlar)dır" (Baka-
ra/6), "Kahrolası insan ne kadar da 
nankör (küfürcü)dür." (Abese/17), 
"(Süleyman) Rabbim, şükür mü 
edeceğim küfür mü (nankörlük mü) 
edeceğim diye beni sınamak istiyor" 
(Neml/40). 

Ancak Kur'an-ı Kerim küfür 
kelimesini özel olarak kavramlaştır-

mış ve ona bazı nitelikler kazandır-
mıştır. Buna göre küfür artık yalın 
haliyle ortaya bir inkârcılık değil, 
imanın (yukarıda geçtiği gibi vahye-
dileni derûni bir biçimde benimse-
menin) tam karşıtıdır. Bir ayette 
"Kim imanı küfürle değiştirirse şüp-
hesiz o, dümdüz yolu sapıtmıştır" 
(Bakara/143) buyrulmaktadır. De-
mek ki küfür, imanın olmadığı yer-
deki genel tavırdır. İnanç, düşünce 
ve eylem düzeyinde bir tavırdır. 
Böylesi bir tavır içinde bulunan 
kimseye ise "kâfir" (inkârcı, inan-
mayan) denir. 

Burada vurgulanması gerekli 
nokta, bilgi düzeyinde bir iş (inkâr) 
değil, onun kalbî/hükmî bir karşı ta-
vır olmasıdır. "Kâfir, senin Rabbına 
karşı olandır" (Furkan/55) ayeti bu 
noktayı işaretlemektedir. Esasen 
Kâfirûn Sûresi mümin ile kâfiri ayı-
ran çizginin din olduğunu, din farkı-
nın ise ibadette yani Allah'a karşı 
gösterilecek (olumlu-olumsuz) ta-
vırda olduğunu belirtmektedir. 

Aslında küfür de Kur'an'da gör-
düğümüz pek çok kavram gibi yalın 
bir olgu değil, bir süreçtir. Vahyedi-
lene zihin, kalp, dil, tutum ve davra-
nış itibariyle itiraz etme biçimleri-
nin eksenini oluşturmaktadır. 
Kur'an-ı Kerim bu olumsuz süreci 
işaretlemek ve tasvir etmek üzere 
küfrün yanında şirk, fücûr, fısk, ni-
fak, fitne, fesat, kibir, istiğna, vb. 
gibi yaklaşık bir düzine kadar keli-
me kullanmıştır. (İnanma kutbu için 
de aynı şey söylenebilir: Mümin yö-
rüngesinde müttekî, muhsin, fakîh, 
vb.). Şüphesiz bu küfür çevresinde-
ki olumsuzluk basamaklarının çoğu-
nun sonu Cehennem olmakla birlik-
te, anlam itibariyle birbirlerinden 
az-çok farklılıklar gösterirler. 

Meselâ bunlardan kibir ve istiğna, 
Allah'ın huzurunda gösterilmesi ge-
rekli tevazuun çiğnenmesinden do-
layı böyle bir noktaya gelirken; 
fücûr, ameldeki bir kayıtsızlıkla, so-
nunda küfürle paralellik gösteren bir 
noktaya ulaşmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim, olumlu olum-
suz inanç ve eylem biçimlerini o ka-
dar incelikli ele almıştır ki benzeri 
bir din, felsefe ya da hayat görüşü 
gösterilemez. Geçmişte, işaretlenen 
bu noktalarda yeterince yoğunlaşıla-
madığı veya öğretimin kolaylaştırıl-
ması yoluna gidildiği için müslü-
manlar bu inanç ve eylem kalıpları-
nı (mümin, kâfir ve münafık gibi) 
yalın bir kaç biçime indirgemişler-
dir. Halbuki Allah, bu inceliklere 
önem verdiği için zengin bir anlatım 
kullanmış ve insanlara ameli hedef-
ler göstermiştir. Meselâ hangi eylem 
bir nifaktır ve sürdürüldüğünde in-
sanı küfre doğru götürür? Bunun bi-
linmesi şüphesiz önemli bir iştir. 
Yani burada yalnızca küfür (veya 
kâfirlik) ile anlatılıp bitirilemeyen 
bir incelik vardır. 

Küfür, kişinin kalben, bir zoria-
ma olmadığı halde lisanen, ya da 
kalp ve lisan, tutum ve davranışla 
Allah'ın hükmünü reddetmedir. Ba-
zen bu konuda yanlış bir ele alışla 
kâfir "Allah'ı bilmeyen" sanılmakta-
dır. Kur'an-a iyi dikkat edildiğinde 
görülür ki kâ f i r Al lah ' ın 
ilâhlığını/hükmünü örten, görmez-
likten gelendir. Meselâ şeytan (İb-
lis) Allah'ı en iyi bilenlerdendir. 
Ama kibriyle Allah'ın emrini red-
dedmiş, kâfirlerden olmuştur (Baka-
ra/34). Yine Firavun Allah'ın varlı-
ğına ve yaratıcılığına inanmakta 
ama onun Rablığını (hükmünü) red-
detmektedir (Naziat/24). O, Mısır'da 



yürürlükteki düzenin en temel 
hükmî/ahlâkî yasalarını koymanın 
kendi hakkı olduğunu söylemekte-
dir. Daha dikkat çekici bir örnek 
bizzat Kur'an'm indiği toplumdur. 
Cahiliye Arabi bir varlık (ontolojik) 
olarak Allah'ın varlığını bilmekte-
dir. Ancak onun hükmü inmeye baş-
layınca itiraf etmiş ve küfrü ortaya 
çıkmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir 
sıfat belirtilmemişse küfür, vahyedi-
leni inkâr etmek demektir. Ancak 
bir sıfatla karşıtı bir mana kazanabi-
lir. Meselâ bir ayette "Sen kendileri-
nin sana ve senden önce indirileni 
iman ettiklerini ileri sürüp tağutun 
önünde mahkemeleşme isteyenleri 
görmedim mi? Halbuki onlar tağuta 
karşı kâfir olmakla emrolunmuşlar-
dır." (Nisa/59) buyurulur. Yani mü-
min, Allah'ın hükmüne ters düşen 
şeylerin inkarcısı olmak durumun-
dadır. 

Kur'an'a göre kâfirliğin sonu 
cehennem'dir. "De ki küfrünle biraz 
yaşa, sen ateş halkındansın." (Zü-
mer/8). İşin nihai sonucu budur. Ne 
var ki böylesi tehlikeli bir yolu seç-
miş kişi çoktur, "Andolsun ki biz 
Kur'an'da insanlara her çeşit misali 
türlü biçimlerde anlattık, ama insan-
ların çoğu inkârda direttiler." 
(İsrâ/89). 

Kur'an açısından mümin-kâfir 
ayırımı sırf bir ahiret ölçüsü değil-
dir, öncelikle dünyadaki bir tavırİa 
ilgilidir. Mümin, irhanın önündeki 
örtüyü (küfrü) kaldırmakla (gücü 
oranında uğraşmakla) yükümlü kı-
lınmıştır. "Kâfirlere bçyun eğme ve 
bu Kur'an ile onlara karşı büyük bir 
cihat aç." (Furkan/52) buyrulmakta-
dır. Demek ki cihat, küfrü eritmeye 
yönelik bir çabadır ve yegâne kay: 
nağı/dayanağı Kur'andır; sözlü anla-
tım veya fiilen savaş işin teknik ay: 
rıntılarıdır. 

Küfür, (iman-düşünce ve ey-
lem) çerçevesinde vahyedilene karşı 
gösterilen olumsuz tavırlar sürecinin 
en somut İDİçimidir, dedik. Yani in-
sanı olumsuzluğa götüren basamak-
ların nihai noktasıdır. Söz konusu 
basamaklarını bu nihai noktasını be-
lirlemek ve özellikle kişilere yönelt-
mek beşer için her zaman kolay ol-
mamaktadır. Çünkü bunlann bir kıs-
mı insanlan küfür kategorisine sok-
maktan çok, ona götüren yolları 
açıklayarak uyarmaya yöneliktir. 

Bununla birlikte somut olarak küfrü 
ifade eden işlemler vardır: Hükmî 
olanın kalbî-fiilî reddi açık bir ölçü-
dür. En azından dünyevi olarak da 
böylesi genel bir mümin-kâfır ayırı-
mı yapmak, İslâm'ın dünyevi şekil-
lenişi için gereklidir. Çünkü İslâm'a 
göre pek çok sosyal ilişki inanma 
düzeyinden sonra gelir. 

Yukanda inanç, düşünce ve ey-
lem çerçevesinde, olumlu-olumsuz 
işlemlerin geniş kapsamlı bir süreç 
oluşturduğunu, ancak herbirinin 
kendi içinde (bulunduğu basamakta) 
bir anlam taşıdığını söylemiştik. İşte 
küfür eksenindeki bu olumsuz olgu-
lardan birisi fücûr'dur. Şimdi de onu 
açıklamaya çalışalım. 

FÜCÛR: 
Fücûr kelimesi Kur'an-ı Ke-

rim'de fücûr, inficar ve tefcir kalıp-
larında yaklaşık 20 yerde geçmekte-
dir. Bunlar da iki genel kategoride 
toplanabilir: a) İnficar-tefcir, b) 
Fücûr. Birinci grup fışkırmak ve fış-
kırtmak; ikincisi ise suç işlemek an-
lamına gelmektedir. Meselâ birinci 
(tefcir) manada şu ayet ömek verile-
bilir: "Dediler ki yerden bize bir göz 
fışkırtmadıkça (tefcir etmedikçe) sa-
na inanmayız." (İsra/90-91). Fakat 
dini/beşeri bir zaaf olan fücûr onun 
ikinci anlamıdır. 

Arapça (F.C.R.) kökünden ge-
len ve sözlülükte açmak anlamına 
gelen fücûr terim anlamı itibariyle 
suç işlemek, sapıtmak, saptırmak, 
yoldan çıkmak anlamlarına gelmek-
tedir. (Sözlük anlamıyla irtibatı ola-
rak ahlâki olanın üzerine açıp çirkin 
bir biçimde ortaya koyma irnajını 
vermektedir.) Kur'anda nasıl küfür 
iman karşıtı olarak kullanılmışsa 
fücûr da takva'nın (arınmanın) kar-
şıtı olarak kullanılmıştır. "Allah nef-
se (insana) fücûr ve takvanın (yol-
dan sapmanın ve arınmanın) ne ol-
duğunu ilham etmiştir." (Şems/8). 
Yani iyilik ve kötülük ölçüsünü Al-
lah, hem bir hikmet olarak insanın 
tabiatına yerleştirdi hem de hüküm 
ile onu takviye etti. Burada ilham, 
"içten ve dıştan uyarılmayı" ihtiva 
etmektedir. 

Buna göre insan iyilik ve kötü-
lük yapma (takva ve fücûra gitme) 
noktasında ortada bir denge nokta-
sında bulunmaktadır. İsteyip seçtiği-
ni yapabilecek mükemmellikte yara-
tılmıştu: (Tîn/4). Genel ve yanlış bir 
kanaatta olduğu gibi insan salt kötü-

ye eğilimli değildir. Ne var ki "İn-
san devamlı suç işleyerek (fücûrla) 
ilerisini berbat etmek ister. (Meselâ 
alaylı bir tavırla) kıyamet günü ne 
zaman diye sorar." (Kıyamet/6-7). 

Ayetlerden anladığımıza göre 
fücûrun amelî bir yönü vardır, yani 
kişinin çıkış noktası mutlak inkâr 
değildir, amelde bir kayıtsızlıktır ve 
üstelik kişisel bir tavırdır. Bu haliy-
le küfürden bir derece farkı göster-
diği gibi bu hatayı mutlaka topluma 
yansıtma çabasında olan fitne ve fe-
sattan da bir farklılık göstermekte-
dir. Bir ayette "Yoksa biz inanıp iyi 
iş yapanları yeryüzünde bozgunluk 
yapanlar (fesatçılar) gibi mi tutaca-
ğız. Yoksa korunanları (muttekîleri) 
yoldan çıkanlar (facirler) gibi mi tu-
tacağız" (Sâd/28) buyrulmuştur. Ya-
ni fasit ve facir arasında bir fark 
vardır. Yalnız fücürün kişisel yönü 
ağır bassa da bir kötü örneklik teşkil 
etmektedir." (Nuh dedi ki) Allahım 
sen onları hayatta bırakırsan onlar 
kullarını saptırırlar (fücûr doğurur-
lar) ve ahlâksızlığa sebep olurlar." 
(Nûh/27). 

Ne var ki kişisel ve ahlâki olan 
bu düşüklük, facirleri (kendilerine 
bir çeki düzen vermezlerse) küfre 
doğru sürükler. Esasen yukarıdaki 
kavramlarda iman ile amelî arasında 
kesin ayırımların yapılmadığını gör-
dük. Çünkü göreli bir sınıflandırma 
ile ameli diyebileceğimiz bir işlem, 
köklü bir tavır olarak aynı zamanda 
bir iman konusudur. Burada da 
fücûr bir noktadan itibaren küfrün 
sınırları içindedir facırin sonu (yeri) 
cehennemdir. Kafir ve facir yanya-
nadır. Yüzleri kapkaradır (Abe-
se/42),"ve şüphesiz o facirler yakıcı 
bir-ateş içindedirler." (İnfitar/14). 

Kur'an-ı Kerime bir bütünlük 
içinde bakınca görürüz ki facirlerin 
amelî kayıtsızhğı, hükmî olanı ihlâl 
etmeleri, biraz da onların ahirefi 
önemsememelerinden kaynaklan-
maktadır. Onun için "Facirlerin iş-
lemleri (kitabeti) siccîn denen bir 
kitapta yazılmıştır" (Mutaffifîn/7-
10). 

Sonuç olarak denilebilir ki 
fücûrun çıkış noktası amelidir ama 
bu ameli kayıtsızlık, sahibini, kendi-
ni düzeltip takva kutbuna yöneltme-
diği sürece orada kalamaz. Bu yol 
onu küfre doğru götürür. Onun için 
mümin kendisini küfre yöneltecek 
süreçlerden ve bu arada fücûrdan 
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ÖNCE ONLAR GİnÎLER • • • 

Lokman YILDIRIM 

Tarihe sığmayan bütün zamanları arkalarında bırakan, güneşi kucaklayan; 
Bosna, Filistin, Keşmir, Azerbeycan ve bütün aziz şehidlerimize... 

Üzerimize yağmur yağmur dökülen anla-
tımsız duyguların ağlamaklığı ve İnsanlığm 
umut lanna , özlemlerine parlak ve renkli düş-
lerine doğan j ^ c e şehidlerin hasret i sel olur 
içimize. Sevdalarmı yüreklerimizde taşıdığımız 
o Gündüzlerin hasret gerdanı takılır boyunla-
rımıza. Bitmeyen u fuk la ra m a h s u n gözlerle 
bakıp yıkılmaz umut la r la hasre t in devasını 
aranz. Müjdeci yarınlara sevinç gö^aş lany la 
çağlayacağız. İsmet Özel'in ifadesiyle: 

Ağlamadan 
dillerim dolaşmadan 

yumruğum çözülmeden gecenin karşısmda 
şafaktan utanmayıp uttmdırmadan aşkı 

üzerime yüreğimden başka muska takmadan 
konuşmak istiyonun 

Allah Tebarek ve Teala'ya sonsuz hamd ve 
Sena; yegane önderimiz Hz. Muhammed Mus-
tafa'ya pak Ehl-i Beytine, güzide ashabma sa-
lat ve selam olsun. İslam'ın, Kur'an'm ve hz. 
Resul-i Ekrem'in takipçilerine; Allah yolunun 
gayretli erlerine; küfre, şirke, zulme, emper-
yalizme, tuğyana, fitne ve fesada karşı sava-
şan soylu islam mücahitierine, Tur-i sinamn, 
Kudus-ü Şerifin, Bosna 'nm yiğitlerine; Filis-
tin'in kah raman müs lümanlannm şanh Ciha-
dma ve aziz şehidlerine SELAM olsun... 

"Hakkı bir zalime ihtar o sene şâhane ci-
had! 

En büyüktür dedi Peygamber-i pakize ni-
had. /MJÜdf 

Hak ve batıl sınırsız ve bü tün cepheleriyle 

topyüken savaş halindedir bugün; Bosna'da, 
Filistinde b ü t ü n coğrafyalanrmzda. Çürümüş-
lüğe, kokuşmuşluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, 
esarete, zulüm düzenine karşı, evrensel düz-
lemde toplumsal kur tuluş müdaceleleri verili-
yor bugün: "Fitne kalma)ancaya ve din tama-
men Allah'ın oluncaya kada r onlarla sava-
şın..." (Enfâl: 39). Allah (C.C)'a yönelmenin, 
sevgi büincinin, adaletin, adil bir toplumsal 
sistemin, özgür bir geleceğin gerçeldeşmesi 
özleminin savaşımıdır bu : "Yoksa siz, Allah 
içinizden cihad edenleri ayırdetmeden ve sa-
bırları belirlemeden cennete girebileceğinizi 
ml sandınız?" (Al-1 İmran sûresi: 142). 

Şehadet büyük hedefidir mücahidin. Bu 
hedef uğruna bü3^k çabalar gösterir. B u n u n 
için cihadı kuşamr, cemre olup toprağa dü-
şer, b a h a n , zaferi müjdeler . Su olur, p m a r 
olur çağlar yüreklerimize. Nefes olur, dolar ci-
ğerlerimize; koşarız u z u n soluklara. Sevgili 
olur demir a tar gönüllerimize. Nur olur ışık 
verir hülyalarımıza. Beraber güneşe jmrürüz; 
Filistin'de, Bosna'da, Kafkaslas'da; Beraber 
dövüşürüz. Ölümü sojoınarak ebediyeti gi}^-
nlriz: "İman edip salih ameller işleyenleri al-
tmdan ırmaklar akan, İçinde ebedi olarak ka-
lacakları cennetlere yerleştireceğiz." (Nisa 
Sûresi: 122) 

Nur yüzlü sevdalan, umut l an çagınr, on-
lar. Güneş karanlığa doğar, siyah örter, kal-
kar umuüanmızdan . Sancaklar dikerler kav-
galanmıza, jrûreklerimize. Onlar, o n u r yüklü 
şafaklar; şehidler... Gökteki yıldız gibidirler 
hiç sönmezler." Allah yolunda öldürülenlere. 



"ölüler" demejdn; hayır, onlar diridirler, ama 
siz farkmda değilsiniz." (Bakara Sûresi: 154)._ 

Gözlerime bağdaş ku runca şehidler tarif-
siz hasret in sağanağı yağar üzerime. Yüreği-
me ü ş ü ş e n sevda k u ş l a n olurİEir, ağlarım. 
Hüzünler, hasretler bü5^r yüreğimde, yalnız-
laşınm. Marşlarımız, şarkılanmız, sevda tür-
külerimiz vuru lmuş bizim. Bağrımızda acıyı, 
hasreti , tenimizde sancıyı duyarız. Hasretler 
büyür yüreğimizde. Sonzuzluğa susarız. Ko-
şarız, geç kalırız; Erdem Beyazıt'in ifadesiyle; 

Onlar gittiler 
Yalnız bir yemin kaldı aramızda 
Ben şimdi bu yanda 
Kasılmış bir çıplak kurşun gibiyim 
Namluda. 

Onlar gittUer 
Topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında 
Ben şimdi bu yanda 
Gerilmiş bir an gibijdm 
Doğumla ölüm arasında. 

Onlar gittUer 
Gelen zamandan bir haber gibiydiler. 

Ben şimdi bu yanda 
İçilmiş bir and için bekleyenim 
Kurulmuş saat gibi. 

Onlar gittiler 
Giderken bir muştu gibiydiler. 

Onlar Giderken deli dolu sevda oldular; 
içimtede, yol oldular, hasre t oldular; umutla-
rımızı, sevdalarımız ayaklandırdılar. Koşanz... 
Aynı n a m l u d a k i ku r -
şunlar gibi; Karanhkla-
n sökeduran şafaklara, 
cennetlere, u m u t l a r a , 
yarınlara... Bizi de alır-
lar koyunlarma, kucak-
laşınz. Sonra yeni yep-
yeni, u ç s u z bucaicsız 
cenne t i duyar ız . Ak-
pak umutlarımızın ye-
şereceği o n u r l u ülke 
bir kez daha ufkumuz-
da tüllenir. Alabildiğine 
y u m u ş a k bir tü l gibi 

Yağmurun toprakla kucaklaştığı gibi kucakla-
şınz yeniden. Yüreğimize ü ş ü ş e n sevda tü r -
küleri beste olur dilimizde. Alnımızda hüzün-
ler uçar o zaman. Alıp götürürler asnrüığı. Bir 
gül açar gönlümüze, sevdalarımıza. Kanat çır-
parız sonsuzluğa, uzaklar en yakın olur bize. 
Seviniriz... Umutlarımız ka lkan olur ölüme. 
Gideriz; ufukları ardımızda bırakarak. Kolka-
la, yürek yüreğe. Nur yüzlü sevdalara.. .Rab-
bimize: 

"Rab'leri onlara karşılık verdi:" Ben, siz-
den erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zâyI et-
meyeceğim. Hep birbirlnizdensiniz. Göç eden-
ler, jrurtiarmdan çıkarılanlar, yolumda işken-
ce edilenler, vuruşanlar ve öldürülenler.. . El-
bette onlan ırmaklar akan cennetlere sokaca-
ğım. (Yapüklarma), Allah ka tmda bir karşılık 
olarak (onlara bu nimetleri vereceğim). Karşı-
lıkların en güzeli AUah katındadır." 

. - (Âl-i imran : 195) 

., • AllaVı bizleri b iümsiz ebedi-
Şehadet büyük hedefidir mûca- Hkte olan cennetiyle m ü k a -
, „ 1. J X- - • t . " "1 fatlandırsm... hıdın. Bu hedef uğruna buyuk 
çabalar gösterir. Bunun için ciha- Allah bizleri, i m a n m par lak 
, , 1 j. ~ kanat lan ile yüce ruh la r ale-

dı kuşamr, cemre olup toprağa ayd ın l ığ ına doğ ru 
düşer, bahan, zaferi migdeler, uğursun . Bu u ç u ş bizi yüce 
su olur, puu^r olur çağlar yürek- ^^'Si^lT^aîeS'Sda 
lerimize. Nefes olur, dolar ciğerle- toplasm... 

rimize; koşanz uzun soluklara. .„ , ,. , . . , ^ Allahım bizleri aziz Islaımn 
Sevgili olur demir atar gönülleri- büyüleyic i b a h ç e s i n e , b u 

s a r a r benliğimizi. Bir ^¡^e. Nur olur ışık verir hüluala- b a h ç e n i n ılık me l t emine , 
— — 1 , 1 — => par lak aydınlığına, o n u r l u 

nmaza Beraber güneşe yürürüz; özgürlüğüne, ve d ü n y a ile 
Filistin'de, Bosna'da, K q / J c a s - ^ ^ e t i kapsayan u f u k geniş-
lar'da; Beraber dövüşürüz. Ölü- ^ ^ S l S u z a f S r y ^ değU 
mü soyunarak ebediyeti giyiniriz mi -" (Hud: 81) 

arme gibi kucaklar he-
pimizi. Biz b ü t ü n ü y l e 
onun, o da bü tünüy le 
bizim olur. Henüz tam-
mamış olduğumuz lez-
zetlerin, ak ikliminde 
dolaşır, cennet yamaç-
l a n n d a seyahat ederiz. 
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ETNİK I I Z M 

Çev.: Kâmil Bilgin ÇİLEÇÖP 

Sauaş sonrasından bu yana 
görülmemiş bir ırkçı şiddet dalga-
sı Almanya'yı sarmış durumda-
dır. Bilanço: 1992 yılı içinde 17'si 
ölüm ile sonuçlanan 1800'ü aşkın 
yabancı düşmanlığı saldırısı. Ne 
varki Almanya bu olayların vuku 
bulduğu tek ülke değildir. Bal-
kanlar "etnik arındırma" içinde 
yokolup giderken italya'da, is-
veç'te, Fransa'da, Benelûks Ülke-
lerinde yabancı düşmanlığı ve 
yanlızca kendinden olanlarla bir-
likte yaşama arzusu giderek yük-
sek sesle ifade edilmeye başladı. 
Aşan sağcılar önemli mesafa ka-
tederken, neonazi çeteleri eylem-
lerini güpegündüz yapmaktan çe-
kinmezler, Yoksa bütün bunlar 
Avrupa'nın üstünde dolaşan kara 
bulutların bir gölgesi mi? Sosyo^ 
log ve tarihçi Nicolaus Sombart, 
bizleri tehdit eden gerçek tehlike-
lere dikkatleri çekmekte. Çağlan 
birbirine kanştirmakta İsrar eder-
sek eğer bu tehlikeleri görmemiz 
neredeyse imkansızlaşır. Sosyo-
log, Almanya'nın evrimini süzgeç-
ten geçirirken, bu arada. Alman 
aleyhtarlığı üzerindeki bazı inatçı 
şüpheleri de yıkar. 1863-1941 
ydlan arasmda yaşayan meşhur 
iktisatçı Wenner Sombart'ın oğlu 
olan Nicolaus Sombart, uzun se-
neler Avrupa Konseyi Kültürel İş-
ler direktörlüğünü yaptı. "Berlin 
Gençliği Günlüğü" adlı eserinde 
bizlere 30'lu yılların aydınlık ve 
ince bir keşfini yapar. Yaşamak-
ta olduğumuz bu anda "global bir 
devlet buhranı" gizlidir ona göre. 

Şimdi sizlere sosyolog ve ta-
rihçi Nicolaus -Sombart ile L'Exp-
ress dergisinin mülakatım sunu-
yoruz. 

L'Express: A v r u p a ' n ı n 
birçok ülkesi bugün yabancı 
düşmanlığının ve aş ın sağın 
adeta yeniden dirilmesine ta-
nık oluyor. Fakat şiddet ey-
lemlerine sadece Almanya'da 
rastlıyoruz. Bunu nasıl izah 
ediyorsunuz. 

Nicolaus Sombart: Sözü-
nü ettiğiniz olaylar, Almanla-
rm büyük çoğunluğu gibi be-
ni de derin bir şaşkınlığa şev-
ketti. Lakin vicdanlarımızın 
sızlaması bir mana ifade et-
memektedir. Tarih yoksa tek-
rarlanıyor mu? Bizi düşündü-
ren tek ve aynı soru bu işte. 
Olup biteni tam olarak anla-
yamadığımız için insamn ken-
di kendine bu soruyu sorma-
mas ı neredeyse imkans ız . 
Dazlakların ortaya çıkardığı 
b u yeni olay karş ıs ında uy-
gun tahlü araçlanna sahip ol-
mak gerekir. Onları araştıra-
cağımıza, daha önceden bili-
n e n şema la ra başvuruyor , 
nazizmin, faşizmin izini sürü-
yoruz. Diyelimki böyle yap-
makla va tandaş ın basiret ini 
kuvvetlendiriyoruz. Fakat hu-
dutlar ım t am kuşatamadığı-
mız bir tehlikenin gerçek yü-
zünü nasıl değerlendireceğiz? 

L'Express : Sizce bu tehli-
kenin ağvrhklı özelimi nedir? 

N,S. : Bir kere, her şey-
den önce, şiddet eylemlerinin 
failleri kimlerdir, bunu çok iyi 
görmek lazım. Şehir hayatım 
yüksek oranda sekteye .uğra-
tabilecek kapasite de bir kaç 
yüz kişi, hiçbir endişeye yol 
açmaz. Bu insanlann belirgin 

özellikleri, herhangi bir siyasi 
doktrine sahip olmamalandır. 

L!Express : Ama yine de 
içlerinden küçük bir kesimi 
aşın sağ ve neonazi eğitimi al-
mışlar. 

N.S. : Siyasi bir Program 
veya en azından ujmmlu bir 
s t ratej i geliştirmeleri müm-
k ü n m ü ? Hiç sanmıyorum. 
Dazlakların yaptıkları şiddet 
için şiddettir. Bana göre onlar 
da; birer hu l igahdı r (sakak 
serserileridir). Devrimci Rus-
ya 'dan mi ra s k a l a n terim, 
ekonomik ve sosyal istikrar-
sızlığın h ü k ü m sürdüğü or-
tamlarda terör estiren gençlik 
çetelerini tarif eder. Eski Do-
ğu Almanya da görülen duru-
m u n ta kendisi. Demokratik 
gelenekleri olmayan iflas et-
miş bir ülkenin piyasa ekono-
misinin kurallanyla birdenbi-
re karşı karşıya kalması. Ba-
ş ından sonuna kadar b ü t ü n 
bir haftayı part i ve parti ku-
ruluşlanyla bir zamanlar dolu 
dolu geçiren bu gençler kendi 
baş l anna kala kalırlar. Üstü-
ne üst lük ar tan işsizliğin kır-
bacını sır t larmda hissederler. 
İstenmeyen kişiler oldukları 
inancmdadırlar. 

L'Bxpress : Ya da ikinci 
smıf Alman vatandaşları 

N.S. : Tamamen. Bü tün 
hırçmhklanm da şu sloganda 
dile getiriyorlar: "Yabancılar 
dışarı" "Yabancılar" ne anla-
m a geliyor? Hayat ı zehir 
edenler mi? Sanki yirmi sene-
den beri Almanya'da yaşayan 
göçmen işçi veya devletten 



ayhk Edan mülteci onlann ya-
şadığı zorluklarm müsebbibi-
dir. Fransa 'da, İtalya'da, Da-
nimarka'da, Benelüks ülkele-
rinde duynlan bu tür iddialar, 
öyle kalsalar, sadece üzücü 
bir bayağılık olurdu. Faka t 
Almanya'ya gelince, d u r u m 
farklılaşıyor. Polis ve yerel 
otoriteler ki; b u n d a n üç sene 
öncesine kadar mutlak otorite 
sağlıyorlardı , olaylara göz 
y u m m a k l a s u ç l a n ı y o r l a r . 
Kendilerini çevreleyen h ınç 
yumağının baskıcı tedbirler 
a lamayacak kadar farkında-
lar. Adalet sistemine gelince o 
da kötü işliyor; baş tan aşağı 
değiştirilmesi gerek! Tabii bü-
t ü n bun la r suçu affettirmez. 
Ben sadece benzer olayları 
nasıl meydana gelebildiklerini 
açıklamaya çalışıyorum. 

L'Express : Eski Federal 
Cumhuriyet aynı zamanda 
ırkçı saldırıların yeridir. Bu-
nun bulaşıcı etkisi olabilir mi? 

N.S. : Şimdi bu rada da, 
toplum bojoıtunda bir yaban-
cı düşmanlığıyla sarsı lan Al-
manya'nın büyük bir demok-
rasi buhran ı yaşadığına alala-
cele hükmetmek yerine, ko-
nuya daha yakından bakalım. 
Batı da sizin iyi işleyen ve 
d ü n y a d a en iyi işleyen - ve 
dünyada en yönetilen dev-
letlerden biri olduğu h u s u -
sunda şüphe götürmeyen bir 
demokrat ik devletiniz vardı; 
sosyal barış, büjmme, benzeri 
olmayan bir refah seviyesi... 
İşte bu devlet birdenbire 17 
milyonluk bir n ü f u s u n so-
rumlu luğunu üs t lenmek zo-
runda k â d ı . Bu insanlar ya-
şadıkları siyasi, iktisadi, ve 
içtimai meselelere çok hızlı 
çözümler getirilmesini bekli-
yorlardı. Batılı yur t taş lar ın ı 
menf i yönden e tki lemeden 
beklenenlerin gerçekleşmesi 
tabikl m ü m k ü n değildi: büyü-
me hızı düşer , kredi almak 
zorlaşır, k amu güvenliği sü-
ratle azalır. Genel bir karma-
şa ortamı içinde her toplum 
birbirini tesiri al tma alan ön-
görülmemiş bir genel atmos-
fer hakim olur: hiç kimse ne-

ye dayanacağını bilemez du-
ruma düşer. Bir de buna , iş-
lenen suçlarda siyasi bir kalıp 
bulma eğilimindeki tarihi re-
feranslarm tahrif ettiği politik 
tarüşmalar eklenir. Açık olan 
bir şey varsa o da bundan alü 
ay öncesine kadar akla gel-
meyecek olan bir takım dav-
r a n ı ş l ^ n bugün ortaya çıkti-
ğıdır. İşte b u siyasi kargaşa 
neticeleri Alman toplumu için 
çok pahalıya mal olacak bir 
kuvvet gösterisine davetiye çı-
karmaktadır . Bir yandan va-
tandaşlar ı diğer yandan hü -
kümet kararlılıkla ve akıllıca 
hareket etmelidirler. 

L'Express : Bu şiddet 
olaylarının politik bir takım 
sonuçlan olabilir mi? 

N.S. : Elbette. Ama neler? 
Kimse bilmiyor şu anda. Eh, 
mademki 30'lu yıllarla karşı-
laştırmamız isteniyor, öyleyse 
yapalım bunu . Haddi za tmda 
eğer 1932 senesinde ülkede 6 
milyon işsiz olmasaydı Hitler 
iktidara gelemeyecekti. Dün-
yada yaşanan ekonomik kriz-
le doğrudan bağlantılı olan 
bu rakam o zamana göre tam 
bir kabus demekti. 1918 sa-
vaş sonrası Almanya'ya ülke-
nin yeniden iman için b u de-
rece dayatı lmasaydı bun la r , 
daha hafif atiatilabilirdi. % 70 
oranında doğru bir tespit. Her 
ne kadar benzer hiçbir yanı 
b u l u n m a s a d a b u g ü n k ü du-
rumla münasebe t k u r m a y a 
çalışma gajTetleri işte bura -
dan doğuyor. Geriye kalan % 
30'a gelince kl b u n u n günü-
müzdeki muadillerini bulmak 
neredeyse imkansız, bence te-
meli teşkil eder; ve tamamen 
ideolojik kökenlidir. 

UEKpress : Yani? 
N.S. : Biraz da.ha gerilere, 

19. yy. başlar ına gidelim. O 
devirlerde Almanya şüphesiz 
birlikten uzak ve biraz da ge-
cikmiş bir ülkeydi. Ama b u n a 
mukabi l evrensel saiklerinl 
Fransız ihtilalinin fikirlerine . 
borçlu olan Avrupa'nın dere-
beylik düzeni içinde ileriye 
doğru atılmış bir ülkeydi. Ani-
den hareket duruverdi. 

L'Express : Ne zaman? 
N.S. : Bismarck'la birlik-

te. "Ticari yaklaş ım" lehine 
u n u t u l d u ğ u san ı l an "askeri 
ruh" yeniden doğar Almanya 
da. Avrupa'nın göbeğinde Al-
manya gerilemeye başlar . Kan 
ve toprağı m u t l a k değerler 
olarak alan "etnik fundaman-
talizme" sanlır . Kendilerini di-
ğer ha lk lardan farlı addede-
rek husus i bir kimlik iddiası-
m n peşine düşerler. Hürriyet, 
eşitlik, kardeşlik, parlamente-
rizm, insan hakları b ü t ü n b u 
i thal fikirlere ne iht iyaçları 
olabülrdi ki? Açıkça alay edi-
yorlardı: müh im olan" Alma-
nın hak lan idi." Bu evrim sü-
recinde en b ü y ü k mağlub li-
beral burjuvazi idi. 

L'Express : Diğer ülkeler-
de olduğu gibi hakim sınıf du-
rumuna giremedi mi? 

N.S. : Hayır Liberal bu r -
juvazi, Almanya'da ne siyasi 
olarak hürriyetini kazanabildi 
ne de devlet k o n t r o l ü n d e n 
kurtulabildi. Politik ihtirasla-
r ından vazgeçtiği gibi va tan-
taşlık h a k l a n n d a n da feragat 
etti. Monarş ik devletin-Mo-
narş ik devlet Alman halkına 
en uygun rejim olarak görülü-
yordu-dizginlerini elinde tu-
tan askeri aristokratik ve feo-
dal oligarşinin boyunduruğu-
na girdi. Ona üniversite, ede-
biyat, bilim gibi şaheserler çı-
kardığı s aha l a r ı b ı rak t ı la r . 
1848 bu r juvaz i devr iminin 
başansızhğı hiçbir zaman aşı-
lamayacakt ı r . 1789 fikirleri 
t amamen gözden düşürü lü r ; 
bu düşüncelerin genellikle Al-
m a n yahudi le r i t a r a f ı n d a n 
üstlenip savunulmuş olmalan 
yahudi aleyhtarhğmm 3rüksel-
mesinde etnik ağırlığını his-
settirecektir. Daha da garibi, 
toplumun büyük bir bölümü, 
içeride gelişen sosyal-demok-
ratiar ve liberal güçlere, dışa-
n d a ise dış düşmanla ra karşı 
farklılığını v u r g u l a m a k için 
devrimin evrensel mesa j ına 
kati bir muhalefet sergilemek-
ten geri durmaz . Sonra Al-
manya Birinci Dünya Savaşı-
n a girer. Savaşı kaybeder . 



Onun için bu tü r askeri mağ-
lubiyet değil milli bir felaket-
tir. 

L'Express : Ne manada? 
N.S. : Kültürel kimlikleri-

nin aşağılandığı, reddedildik-
leri hissine kapıldı Almanlar. 
Versailles ant laşmasım "yüz-
karas ı" savaş ın so rumlusu 
tu tu lmalar ı yeterli gelmediği 
gibi bir de 'cumhuriyet daya-
yaülır Almanya'ya. Clemence-
av ve Wilson kendilerini, sa-
dece savaşm galipleri gibi de-
ğil, aynı zamanda gerçek bir 
doktrini, demokrasiyi ve onun 
evrensel değerlerini Alman-
ya'ya taşıyan kişiler olarak ta-
nı t ı r lar , Oysa mona r ş iden 
cumhuriyete geçiş bir hürri-
yet açılımı getiremezdi, zira 
Alman dehasıyla uyuşmayan 
bir yam vardır. İşte bu nokta-
da yahudi aleyhtarlığı önemli 
bir ivme kazanır. 

Bü tün kötülüklerin ve Al-
manya 'dak i adaletsizliklerin 
sorumluluğu veya öyle hisse-
dilir abes bir amalgam içinde 
"yahudi zekasıyla" özdeşleşti-
rilir. O, "batı medeniyetinin" 
temsilcisidir . Demek ki Al-
manya bu düşüş t en efsanevi 
düşmam "yahudi" yi yok ettiği 
takdirde ancak ve ancak kur-
tulabilecek ve ayağa kalkabi-
lecektir. Bü korkunç düşünce 
giderek revaç bulur . Mitlerin 
fan tazmalan işte b u sabit fi-
kir etrafında gelişir. Yahudile-
ri bertaraf etmeyi isterken as-
l ında Almanya 'nın tahribini 
hazırladığı çok geç anlaşılır, 
Hitlerin. Bugün bir kriz döne-
mi geçirdiğimiz inkar edile-
mez. içinde b u l u n d u ğ u m u z 
d u r u m u n gerçekçi bir izahını 
yapmak için holiganların ba-
ğırış çağınşlarmda, söylendiği 
gibi, "yahudi"nin yerine "göç-
men işçiyi" o tu r tmak yeterli 
değU. Herşey birbirine kanştı-
n l sm istemiyorum. 

L'Express : Sizce yeni 
neslin tarihle arası nasıl? Ba-
zılarının iddia ettiği gibi geç-
miş Almanya'nın bir tabusu-
mudur? 

N.S. : Bir masa l bu! Al-
manya 'n ın geçmişiyle karş ı 

karş ıya kalmayı reddediyor 
olmasını söylemek katiyyen 
m ü m k ü n değil. Bozgunun ka-
bullenişi, nazi rejiminin canlı 
karekterinin tanınması, savaş 
sonrası devletin kurucu efsa-
n e s i n i o l u ş t u r d u . Oysa 
1918 'de b u r a d a 1945 'de 
Fransa 'da bildiğimiz gibi dev-
let b u n u n tam aksine yalan 
üzerine bina edilmiştir. 

L'Express : İşbirliğini en-
gellemek için öne sürülen, di-
renen ulus yalanı? 

N.S. : Bunu diyen sizsi-
niz. Evgan Kogan'un "SS Dev-
leti" adlı eseri 1946'da yaym-
lanır ve en çok sa tan kitap 
olur. Alman basım nazi siste-
minin gerçeğini gün b u g ü n 
ortaya çıkarmak için kendini 
verir. Bu ülkede demokratik 
müesselerin kurulması . Wei-
mar Cumhuriyeti 'nin zayıflık-
larım yaşamış ve benim ailem 
gibi nazi rejim kurbanlarının 
yanında yer almış. "Anayasa 
babalarının" ifadesiyle birle-
şir. Bu dışarıdan yapılan bir 
aşı değildi, b u n d a hiç şüphe 
yok. Ama Almanları dünyanm 
geri kalan kısmından bir asır 
boyunca tecri t eden Avru-
pa'ya ve evrenselliğe ters kök-
tenci sapmanın son bulma-
sıydı. 

L'Express : Kamu bu 
köklü değişkilği nasıl karşıla-
dı? 

N.S. : Bu sefer Alman-
ya'da Fransa gibi büyük bir 
ülkedir. İktidara gelen Adena-
ver t o p l u m u n u n önemli bir 
b ö l ü m ü n ü görmemezl ikten 
gelerek demokratik bir devle-
tin işletilemeyeceğini farke-
der. İşleri veya meziyetleri iti-
bariyle nazi düzeninin hizme-
tinde bu lunmuş olan askerle-
ri, idarecileri, m e m u r l ^ , işçi-
leri yok sayamazdı. İşte b u 
j ^ z d e n bir nevi sessizlik paktı 
kurulur. 

L'Express : Hangi esas-
lar üzerinde? 

N.S. : Özgeçmişlere pek 
bakılmıyordu, beklenen sade-
ce demokratik devlete sada-
katle, bağhlıkdı. Beklenen ol-
du da. Bu sessizlik, 1945 çö-

zülmesinden sonra doğan ve 
okulda, üniversi tede öğreti-
lenlerle yaş l ı lar ın dilsizliği 
a rasmda bölünen neslin siya-
si şuu ra ermesinde aykın bir 
şekilde kolaylık sağlamıştır . 
Bu boşluk Almanya'da 1968 
öğrenci hareketinin gelişmesi-
ne yol açtı. Savaş sonras ınm 
devletinin karşı dayanaklarım 
Marx'tan ziyade Marcus 'dan 
alan anti-kapitalist, anti-bur-
juva, solcu bir muhalefet akı-
mı doğdu. Bu isyamn eski Al-
m a n geleneği içinde hiç de 
köktenci bir yam>yoktu. Aksi-
ne evrensel olma iddiasmday-
dı. Kahramanları da üçüncü 
dünyanm bü jmk simalarıydı. 
O günden beri Alman tarihi 
üs tüne açılan kamu tartışma-
sı bitmedi. Muazzam bir bi-
limsel aydınla tma çalışması 
onu takip etti. Dolayısıyla Al-
manların tar ihl inden kaçmak 
istedikleri nası l düşünülebi -
lir, anlayamıyorum. Savaşm 
hemen akabinde b u temizlik 
harekatınm yapılmamış olma-
s ından hayıf lanabi l i r belki 
ama asıl olan ortadaki bir ha-
klkatm kabuUenilmesidir. Ta-
bi bu kolay olmuyordu. Ben 
Batı Almanya'dan bahsediyo-
rum. 

L'Express : 18 yaşında 
bir neo-nazi nedir? 

N.S. : Hakkm gaspedildiği 
hissine kapılarak-anlaşüabilir 
bir duygu- bir çıkış noktası 
arayan ve b u uğurda anlamı-
m daha çok kötü bildiği eski-
nin sembollerini kul lanan za-
vallı bir t ip. B u n a karşıl ık 
yaptığı terör eyleminin netice-
sini de bilmiyor'değil. Ve bu-
n u kullanıyor. 

L'Express : Peki ama ne 
istiyor bu genç? 

N.S. : Demokra t ik bir 
devletin yapamayacağın ı ve 
ona Fransa 'da söylendiği gibi 
"milli tercih" hakkı tanıyorsak 
güçlü bir devlet. Onunla ya-
kından ilgilenecek, sınır kapı-
larım kapatacak ve "yabancı-
ları" s ü r ü p a tacak bir devlet 
hep aynı nakarat . . . 

L'Express : Bu neo-nazi, 
milliyetçilik akımlarının Avru-



pa'da yeniden dönüşünün bir 
belirtisi olabûir mi? 

N.S. : îylllliyetçilikten söz 
etmeliyim. İlgili, ilgisiz birçok 
olaym ona bağlandığı b u te-
ma çok kullanılmıştır . Eski 
Yugoslavya'da savaşın, iki ay-
rı devlet .kurma h u s u s u n d a 
Çek'lerin ve Slovak'ların al-
dıkları kararlar ın sorumlusu 
o.... Fransa 'da referandum sı-
ras ında da kendini gösteren 
Maastricht'e muhalefet dalga-
sının so rumlusu yine o. Al-
manya'da olanlar da dahil bu 
gibi olayların şüphesiz ortak 
bir yanları var. Fakat bu mil-
liyetçilik değildir. 

L.Express : Öyleyse ne? 
N.S. : Bunu keşfetmek 

için bu olayları daha geniş bir 
tahlil 'e tabi t u t m a k gerekir. 
Bu h u s u s d a müsaadenizle bir 
s a p m a y a p m a k is t iyorum. 
Dünyanın siyasi yapı lanma-
s ında üç seviye vardır; bir 
devletler topluluğu, sonra bu-
gün artık kesinkes gerekli ve 
vazgeçilmez hale gelen devlet-
ler ü s t ü kuruluşlar ; nihayet 
en aşağı seviye'yi ifade eden 
aşiretler. Egemen devlet en 
modern bir düşünceydi . Va-
tandaşlar ın siyasi iradesinin 
bir ifadesi olan b u düşünce 
etnik aidiyetin ü s tüne çıkar. 
1815'de yapüan Viyana kong-
resinden sonra dünyanın dü-
zeni kendi a ra la r ında eşit, 
egemen devletler düzeni hali-
ne girer. Birinci Dünya Sava-
ş ı 'ndan son ra Avrupa aynı 
model üs tüne yeniden yapıla-
nır. Bu a rada devletler ege-
menliğinin üs tünde , bugüne 
kadar görülmemiş olan, bir 
takım uluslararası siyasi mü-
esseseler kuru lmaya başlar . 
Diğer bir yenilik ise "azınlık 
haMannm" ihdas edilmesidir. 
1945'den sonra devletler üs tü 
bir proses uygulamaya konur: 
devletler topluluğu dünya ça-
pında bir teşkilata kavuşur İti 
o da Birleşmiş Milletler'dir. 

L[Express : Bu tabii, dev-
letlerin var olmasma bir engel 
teşkil etmiyordur herhalde! 

N.S : Bereket versin ki öy-
le. Fakat sağlam bir devlet ge-
leneğinin varolduğu bilinen 

batı ülkelerinde karmaşık bir 
gelişim gözlemlenir, devlet ilk 
kuru luş gayesine uygun ola-
rak mükemmelleşir ve koru-
yucu devlet haline gelir. Ne 
var ki a3nıı zamanda da zayıf-
lar. 

Vatandaş daha bir bağım-
sız ve d ^ a bir talepkâr olur. 
Fiziki emniyetinin ona sağ-
lanmış olmasını yeterli bul-
maz. Mal varlığının, sağlığı-
nın, yaşlıhğmın.... teminat al-
tma alınmasmı bekler. Devlet 
kendinden beklenenleri yeri-
ne getirmek için demokratik 
müesseselerini daha bir has-
sas kılar. B u n u n l a birlikte 
üstlendiği yeni sorumluluk-
lar, sahip olduğu geleneksel 
araçlar ını çok a şmak tad ı r . 
Batı 'da pa radoks şu radad ı r 
ki; devlet ona vazife olarak in-
san haklarını deruhte eder-
ken za3aflamaktadır. Ajmı dö-
nemde eski totaliter blok için-
de devlet yapıları bir bir çö-
ker. İzlenmesi için gerekli 
olan altyapı haz ı r l anmadan 
bir yönetim modelinin daya-
tıldığı gelişme yolundaki ülke-
lerde ise devlet yapısı toz olur 
gider. Ve biz şimdi, bana göre 
yaşadığımız b ü t ü n buhranla-
rm ana sebebi olan global bir 
devlet krizi içinde bulunuyo-
ruz. Bu kriz, devletin vatan-
daşlarına karşı olan sorumlu-
luklarını, u lus lararas ı teşki-
latlar çerçevesinde yerine ge-
tirmeye çağrıldığı taahhütleri-
ni masaya yaptırmaktadır. İş-
sizlikten, göçmenler politika-
s ından olsun, veya mesela 
Yugoslav çatışmasında müda-
hale prensibinden olsun ne-
den konulursa konulsun hep 
gerisinde devlet s i s teminin 
yetersizliğini belirtmektedir. 

L'Express : Sizin bu du-
rumu düzeltecek bir formülü-
nüz var mı? 

N.S. : Size b u n u tek bir 
kelimeyle ifade edesdm; fede-
ralizm. Daha evvel sözünü et-
tiğim üç seviye a rasmda mü-
esseseleşmiş bir bağ kurmaya 
ve aşırı kutuplan, evrensellik-
le aşiretciliği ba r ı ş t ı rmaya 
muktedi r dünyan ın yegane 
teşkilatlanma ilkesi işte bu-

dur. Kaldı ki, Avrupa Birliği, 
Federal bir yapının eskizleri-
rinden başka bir şey değildir. 

L'Express : Ama şimdilik 
bütün bunlar sadece bir ütop-
ya. 

N.S. : Siz b a ş k a bir çö-
züm görebiliyor m u s u n u z ? 
Bugünün en kayıp verici ko-
nusu , aşiretci iht irasların ve 
etnik fundementa l i zmin ka-
barmasıdır . Almanya'nın da-
ha önceleri h a k iddia ettiği gi-
bi, halkların, gerçek veya ha-
yali o lsun ilk kaynak la r ına 
geri dönmeyi arzulamalandır . 
Politik t a n m m a adına is tenen 
"etnik temizlik" i n san ın ev-
rensel m a n a s ı n a t e r s düş -
mektedir. Balkanları k ınp ge-
çiren işte b u . Faka t sanayi-
leşmiş ülkelerin b u tehlike-
den uzak kaldığını sanmaym. 
İtalya'da ortalığı kasıp kavu-
ran mafya şiddeti aynı .olgu-
d a n kaynaklanıyor . Hemen 
hemen her yerde pa t lamaya 
hazır etnik odaklar var: Korsi-
ka, Bask lann ülkesi ayaklan-
mak için devletin en k ü ç ü k 
bir gevşekliğini kol lamakta-
dırlar. Ya İrlanda'ya ne deme-
li? 

L'Express : Aşiretçiliğin 
bu derece canlı kalmasını 
sağlayan kozları nelerdir? 

N.S. : Ailelerin, k lan lann 
kardeşliği, karşıhklı dayanış-
ma, sadakat ve devletin a rük 
sağlayamadğı dil, din, kül tür 
birliği. Dünyanm her tarafın-
da aynı b i r medeniyeti kur -
mak için b u farklılıkları yok 
edebileceğini bir tek bolşevik-
1er veya ultrajakobenler hayal 
edebilirlerdi. Bu imkansızdır. 
İnsanlık sonsuz saj^da aşiret 
topluluklanndan oluşmuştur . 
Faka t ilerleme ter iminin bir 
manas ı varsa o da insanlığm 
b u noktada kalmak istemejd-
şindendir. Eğer tekrar b u se-
viyeye geri dönmek isteniyor-
sa b u gericiliğin dik â lâs ı 
olur. Almanya'nın d u r u m u n -
da ben bir ka rmaşa görmüyo-
rum. O geleceğini seçmiştir. O 
da Avrupa'dır. 

L'Express 1 Ocak 1993 
Sayı: 2164 



BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE BELGE 

K E Ş M İ R 
- Yüzölçümü : 

- Nüfusu : 

- Müslüman % : 

• Hindu-sih % : 

•Dili : 

- Başkenti : 

- Önemli Şehirleri : 

222.236 Km2 

5.400.000 

68 

32 

Keşmirce 

Cammu, Srinagor 

Cammu, Muzafferabad 

Keşmir ilk miladî yüzyıllarda A-şokıı imparatorluğuna bağlı 
bir bölgedir. M.S. 520'li yıllardan sonra bölge Eftalit (Akhun) 
Devleti hakimiyetine girdi. 

10. Yüzyı lda Gaznel i Mahmut Keşmire hakim olan 
Şâdilcri ortadan kaldırdı. Fakat bölgeyi tamamen kontrol aUına 
alamadı. Keşmirde mahalli krallıklar 14. yüzyıla kadar varlık-
larını korudular. 1101 de kral Haşra İslamiyeti kabul edecek 
budi.st tapınaklarını yıktırdı. Bundan .sonra Keşmir halkı yavaş 
yava§ i.slamlaştı. 

1334 te Afganlı bir Sultan olan Şah Mirzâlî Şemsül A'zam 
unvanı ile Keşmirde İslami bir idare kurdu. 

1551 yılında Keşmir Bâhür İmparatorluğuna dahil edildi. 
Nadir Şâhin (1756) Keşmir'i İrana katmak için bölgeye gir-

mc.si Keşmirde yeni bir kargaşa devri başlattı. 
Aynı yıllarda Ahmet Şâh Dürrânî Keşmiri ele geçirdi ve 

Babûr hakimiyetine ,son verdi. 
Durrâni ler devrinde Keşmir başarıyla idare edilemedi. 

1819 yılında Racit Sing bölgeyi sih krallığına bağladı. Bundan 
sonra Singler % 94'ü müslüman olan Keşmir; ilk dönemler sih 
krallığı desteğiyle daha sonra da ingiliz askeri desteğiyle yö-
netmeye devam ettiler. 

1846 da İngilizler Glüb Sing'i Keşmir'e Mirâce atayarak bir 
anlaşma yaptılar. H. Lavvrence'in bu düzenlemesine göre sihler 
ingilizleri tanıyacaklar ayrıca İngiltereye vergi vereceklerdi. 
İngilizler işte bu statüyü devam ettirebilmek için Keşmir Müs-
lümanlanna karşı % 6'lık bir Hindu azınlığı iktidarda tuttular. 
Bu dönemde sih idaresine karşı müslümanlarm bütün i.syanları 
ingiliz askeri desteği ile bastırıldı. 

Hindistan bağımsızlık mücadcIesi neticesinde 15 Ağustos 
1947 de İngiliz-Hint hnparatoıiuğu Dominyon şeklinde ikiye 
ayrıldı. Hindistan ve Parislan devletleri kuruldu. 

Bu bölünme Keşmir .sorununu yeniden alevlendirdi. Hindu 
olan Mihrace'nin Ke.şmiri Hidistana bağlama kararı vermesi 
müslümanlarca kabul edilmedi. Zaten bir asırdan fazladır İngi-
liz askeri tahakkümü ile Hindu idarecilere katlanan müslüman 
halk bu olaya şiddetle karşı çıktı. 

Hindistanla Pakistan arasmda bu sebepten çıkan savaş 

1949 yılına kadar sürdü. Bu savaşta Pakistan Keşmirin batı 
kısmını ele geçirdi (Âzad Keşmir). 

BM'nin araya girmesiyle sorunun çözümü görüşmelere bı-
rakıldı. BM'nin gözetiminde yapılan görüşmelerde Keşmirin 
kaderini tayin Keşmir halkına bırakıldı. BM 1949 yılında Keş-
mirde referandum yapılması için bir karar çıkarttı. 

1949 yılında Pakistan tarafında kalan Azat Keşmir dışında-
ki Keşmir'in Hindistan işgalindeki büyük bölümünde (Cammu 
Keşmir) Hindistan yanlısı bir kukla hükümet kuruldu. Bu hü-
kümet 1952 yılında Keşmirde Mihraceliği ilga ederek Hindis-
tan Cumhuriyetine bağlandığını ilan etti. 

BM'nin 1949 da aldığı referandum kararı bu güne kadar 
Hindistan tarafmdan yaptırılmamış BM de buna göz yummaya 
devam etmiştir. 

Keşmirde Hindistanın kurduğu bu kukla hükümetin kararı 
ne Pakistan ne de Keşmir halkı kabul etmemiştir. 

Bu gelişmelerden sonra Pakistan Hindistan ile iki defa da-
ha savaştı 1972 yıhnda bir ateşkes anlaşması yapıldı. Fakat Pa-
kistan Hindistanın Cammu Keşmiri işgalini kabullenmedi. 

Bugünde Keşmirde müslümanlar Hint zulmüne ve işgaline 
karşı bağımsızlık mücadelelerini devam ettiriyorlar. Siyasi an-
layışları farklı da olsa bir çok müslüman grub müslüman ve 
bağımsız bir Keşmir için savaşıyor. 

Amanullah Han önderiiğindeki Keşmir Cihadı 90'lı yıllar-
da daha bir alevlendi. Hint zorbaları Keşmir 'e yüzbinlerden 
oluşan askeri yığınak yaparak işgalini tahkim etmeye çalışıyor. 

Keşmir müslümanlarınm bağımsızlık taleplerine akla gel-
meyecek işkence ve zulümlerle karşılık veriliyor. Binlerce 
müslüman zindanlara doldurulup işkenceden geçiriliyor. Müs-
lüman kadınlar ve kızlar adice tecavüzlere maruz kalıyorlar. 

İslam dünyası ise bu en şehid zülûmler karşısında Keşmir 
müslümanlarını kendi kaderine terketmiş görünüyor. Müslü-
manların Keşmirle ilgilenmelerinin zamanı çoktan geçiyor. İs-
lam kardeşliğinin sözde kalmaması dileğiyle rabbimizden Keş-
mir müslümanlarına hayırlı zaferler nasib etmesini niyaz edi-
yoruz. 

ÜMRAN 
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Güney Asya'daki Bosna: 

K E Ş M İ R 
Dr. Ghulam Nâbi Fai 

(Keşmir-Amerikan Demeği Başkan Yard.) 

Bili Clinton 20 Ocak 1993'de, dış politi-
kada acil karar lar verilmesi gereken bir dö-
nemde, ABD başkanlığını devraldı. 

Keşmir Sorunu, Clinton'un gecikmeden 
karar vermesi gereken 45 yıllık bir hadise! Bu 
güne kadar, Hindistan tarafından binlerce ki-
şi katledildi ve katledilmeye devam ediliyor. 
Bu insanlar ın tek suçu. Birleşmiş Milletler 
karâr ımn uygulanmasını ve bu uygulamanın 
denetimi al tmda serbest bir referanduma fır-
sat verilmesini istemeleri. 

Yugoslavya'daki silahlı çarpışmalar sade-
ce Doğu Avrupa uluslarını ve Büyük Balkan 
Sahasını etkilerken, Keşmir krizi Güney As-
ya'nın tamamım tehdit ediyor. Eski Sovyetler 
Birliği'nde silahsızlanmaya karşı takmılan ta-
vır, küresel ve bölgesel huzur için ümit verir-
ken, Keşmir nedeniyle devam eden Pakistan 
ve Hindis tan aras ındaki düşmanl ık sadece 
bölgeyi değil, b ü t ü n dünyayı nükleer tehdit ile 
karşı karşıya getiriyor. 

. Şu anda Keşmir BM için tartışmalı bölge 
(disputed territory) konumundadı r . İngilte-
re'nin çekilmesi ve sömürge döneminin sona 
ermesini müteakip yeni kurulan Pakistan ile 
Hindistan'ı birbirenden ayıran bir bölge ola-
rak doğdu. BM bölgenin s ta tüsünü değerlen-
direrek 1948 ile 1949 jallarmda üs t üs te iki 
kez aynı k a r a n aldı. Buna göre, bölge için son 
karan , yapılacak olan bir referandum belirle-
yecekti. Bu karar lar Hindistan ve Pakistan, 
hemde Amerika tarafmdan kabul gördü. 

BM karar ım destekliyor görünmesine rağ-
men Keşmir'i "a5n:ılmaz parça" (integral part) 
diye niteleyen Hindistan, bölgeyi sürat le ve 

BM kararlarına aykırı bir şekilde ilhak etti ve 
kontrolü altına eıldı. 

Bugüne kadar Pakistan ve Hindistan ara-
sında Keşmir yüzünden iki savaş oldu. Anlaş-
mazlığın sonucu olarak iki bölgesel güç, BM 
ateşkes hatt ının iki tarafına ağır silahlarla yı-
ğmak yapmış durumda. İs t ihbarat ka5Tiakla-
rma göre, bir taraf ta nükleer gücünü hızlı bir 
şekilde geliştiriyor. 

Hindistan ve Paklstan'm silahça üs tün lük 
k u r m a yarışının faturası , fakir bırakı lan iki 
top lumun kaynaklar ının israfı göz önünde 
bu lunduru la rak hesaplanabilir. Fakat b u fa-
turanın Keşmir ha lkma ödetilen fiyatı ise he-
saba dahi gelmez. 

Keşmir'li, BM kararlarıyla kendisine tanı-
n a n referandum hakkmı kuUanmak için mey-
dana çıkınca, Hint otoriteleri ona terörizmin 
diliyle cevap verdi. Keşmir halkım kontrol altı-
na almak için buraya 500.000'in üzerinde as-
ker sevkedildi. 

Yeni Delhi hükümet inden de tasvip gören 
bu güçler, halkı terbiye (!) etmek için her tür-
lü çareye başvurdular : 13 yaş ın üzerindeki 
birçok Keşmir'Uyi tutukladılar, işkence ettiler, 
onlara ait pekçok şe3d tahrip ettiler. Kadınla-
n n ırzlarına geçtiler. Dışardan gelen ilaç ve ja-
yecek yardımını engellediler. 

Bu beyanlar meşhur insan hak lan organi-
zasyonlar ı (Uluslararas ı Af ö rgü tü . Asla 
Watch, Freedom Hause and the Bureau ol 
Human Rights of the United Sta te Depart-
ment of State) t a ra fmdan belgelerle ispatlan-
dı. Gerçeğini ifadeden aciz kalan b u beyanla-
rın çoğunu tahayyül etmek dahi korkunç. Bu 



konuda New York Times, Washington Post, 
, Cable News network ve Indepentdent of Lon-
don gibi haber kaynaklan da ayntili haberler 
yaymladilar. 

Asia Watch ve insan. Hakları Hekimler 
Birliği 1993'ün başlarında Hind emniyet güç-
lerinin yaptıkları i n san halkları ihlallerini 
dünya kamuojmna bildirdiler. İlan edilen ra-
pora göre, Hindliler, cenaze törenlerinde si-
lahsız insanlara ateş ederek birçok insanm öl-
mesine ve yaralanmasma sebeb oluyorlar. Ya-
rah insanlann tedavisine izin vermiyorlar. Ba-
zı köyleri de tümden ateşe veriyorlar. Raporda 
korkunç bir olay da yeralıyor: Hint güçleri, 
kan-koca bir aile5a dükkânlanna kapatıyor ve 
üzerlerinden kilitliyorlar. Daha sonra da dük-
kanı ateşe vererek bu çifti diri diri yakıyorlar! 

George B u s h Amerikası 'mn politikaları 
bölgede nükleer silahsızlanma için beşli bir 
konferans yapmaya yönelikti. Fakat bu çalış-
malar başarı l ı olamadı. Zaten, Keşmir krizi 
sebebiyle, Hindistan ve Paris tan 'm arasının 
jaımşaması da m ü m k ü n değildi. Keşmir krizi-
ni bir çözüme bağlamadan Güney Asya'da 
nükleer tehdit korkulanm azaltmak ta müm-
k ü n değil. 

Bush hükümetinin bir diğer bÜ5Kik yanlışı 
da, Keşmir halkını b ü t ü n görüşmelerin dışın-
da tu tmas ı oldu. Bunda da en büyük etken 
Amerika'nın 1972'de yapılan Simla Antmaş-
masını gözönünde bu lundura rak Keşmir ko-
n u s u n d a en iyi çözümün Hindistan ve Pakis-
tan arasında yapılan ikili görüşmelerle sağla-
nabeliceği inancıydı. (Simla Antlaşması 3. Ha-
ziran 1972'de Gandi ile zülfikar Ali Butto ara-
smda imzalandı. Bu antlaşmaya göre: Keşmir 
so runu dahil,, meseleler üzerinde ikili görüş-
meye vanlacak. Ateşkes hatt ı Keşmir kontrol 

ha t tma dönüştürülecek.) 
Şu kesinlikle bilinmeli ki, Keşmir için ka-

rar verme hakkı sadece Keşmir halkına aittir! 
Batı dünyası, Keşmir'in bağımsızimın ta-

nmması için daha ne kadar kan dökülmesini 
bekliyor? 

Clinton hükümet i bir an önce so runun 
çözümünü bulmalı. Zaten zaman Keşmirli'nin 
aleyhine işliyor. Çünkü her geçen gün Hint 
zulmü ar tan boyutlarla sürüyor. Bağımsızlık 
için de çözümün savaşmak olduğu fikri, bil-
hassa gençler arasmda, hızla yayılıyor. 

ABD, Keşmir politikasmda 
köklü değişiklikler yapmalı: 
1. Keşmir'in Güney Asya'daki nükleer si-

lahlanma so rununun aynimaz bir parçası ol-
duğunu kabul etmeli ve bu İkisini birbirinden 
a3n:ı düşünmemelidir. 

2. Keşmir, Pakistan ve Hindistan arasın-
daki her görüşmeye kat ı lması gereken bir 
üyedir. Görüşmeler üçlü yapılmalıdır. 

3. Keşmir'deki kat l iamları du rdurmas ı 
için Hindistan'a baskı yapümah. Yapılan ticari 
ilişkiler ve dış yardımlar insan hak lanna gös-
terdiği saygıyla orantılı olmalı. 

4. Keşmir için son karar ı Keşmir halkı 
vermeli. Kalıcı bir çözüm için halkın özgür ve 
demokratik referandum isteği kabul edilmeli. 

5. BM 1948 ve 1949'da kararlaştırdığı, re-
fe randum yapılması gereği, her tür lü çözüm 
için temel prensip olmalıdır. 

6. Amerika, tarafları müzakere masasına 
oturtmak için yoğun çaba sarfatmeli. 

Geçen yıl. Başkan yardımcısı 
Albert Gore Keşmir'de kaüia-
mın durdurulması için çıkarı-
lan yasa t a sans ım destekledi. 
Onun, Keşmir için verdiği bu 
destek, Clinton-Gore hükü-
metinin bölgeye yönelik politi-
kalar ı aç ı s ından sevindirici 
bir durum. 

Sonuç olarak ş u n u söyleyebi-
liriz: Keşmir'deki zulüm hem 
insani, hem de bölgenin gele-
ceği açıs ından çok tehlikeli. 
Keşmir, konum olarak ta Gü-
ney Asya için her an çekilebi-
lecek nükleer bir silahm tetiği 
durumunda . 

Çeviren: Şakir Altıntaş 
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İslâm'ın Doğru Anlaşılmasında 
Tarihin Önümüze Çıicardıgı Bazı Engeller 

Mustafa AYDIN 

Günümüzde İslâm'ın 

anlaşılması noktasında 

iki türlü engel vardır. 

Bunlardan Birincisi 

kendi tarihi birikimimiz-

den gelen engeller, 

şartlandıncılar, 

sınırlandırıcılar; 

İkincisi Batıdan gelen 

pozitivist ve genel çerçevede 

modemiteye dayalı 

engellerdir. 

Burada yapmak 

istediğimiz kısaca, 

Kur'an ve sünnet 

çıkışlı bir İslâm 

anlayışına yöneldiği-

mizde bize olumsuz 

yönde etkide bulunabi-

lecek bazı süreçler 

hakkında bilgi 

vermektir. 

Günümüzde îslâm'm an-
laşılması noktasında iki türlü 
engel vardır. Bunla rdan Bi-
rincisi kendi tarihi birikimi-
mizden gelen engeller, şar t -
landıncılar, sınırlandırıcılar; 
İkincisi Batıdan gelen poziti-
vist ve genel çerçevede mo-
demiteye dayalı engellerdir. 
Konunun b u şekilde ortaya 
konuşu ilk bakış ta gelenek-
selcilik ve modemizm ikilemi-
nin gündeme getirilişi ve özel-
likle de gelenekselciliğin eleş-
tirilişi gibi görünüyorsa da 
amacımız bu değildir. Burada 
yapmak istediğimiz kısaca, 
Kur 'an ve sünne t çıkışlı bir 
İslâm anlayış ına yöneldiği-
mizde bize olumsuz yönde et-
kide bulunabilecek bazı sü-
reçler hakkında bilgi vermek-
tir. 

Düşünce disiplinlerinde 
ilginç noktalardan birisi, ob-
jenin kendisi, açıklama biçimi 
ve tekniklerinden çok yakla-
şım tarzıdır, önümüzde duran 
bir nesneye herkes bir açıkla-
ma /yo rum getirebilir ve yön-
tem ve teknikleri aynı olan in-
sanlar benzer açıklamalar ya-
pabilirler. Pozitivizmin getirdi-
ği "bilimsel" de denen açıkla-
ma biçimi b u n u n en somut 
örneğidir. Ancak "yaklaşım" 
dediğimiz daha alt seviyedeki 
bir tavır farklı ise bu açıkla-
malar d a h a değişik olabilir. 

Mesela bilgide "doğru" önemli 
değil, "yararlı" önemlidir, di-
yen bir yaklaşım a5nnı objeden 
farkh bir sonuç çıkarabil ir . 
Gerçi bu pratiklerde de böyle-
dir, meselâ parayı herşeyin 
ü s t ü n d e determine eden bir 
güç kabu l edenlerce paraya 
d ö k ü l e m e y e n b i r ş e y i n 
(meselâ şeref, namus , vb.nin) 
bir kıymeti yoktur. 

D ü ş ü n c e t a r i h i n d e söz 
konusu ettiğimiz kü l tü r üni-
telerinin, özeUikle din, hukuk , 
siyaset, vb. gibi a lanlarda za-
manla bir bakıma paradigma 
diyebileceğimiz, t a r t ı şmas ız 
kabul edilen ve genelde içinde 
bu lunu lan d u r u m u yönlendi-
ren, dışarıya çıkılmadığı süre-
ce etkisi farkedilemeyen bügi-
de ve tavı rda b a ş a t ilkeler 
doğmaktadır . Meselâ Bat ıda 
h u k u k sisteminde "cezalandı-
rıcı" h u k u k , "caydırıcı" h u -
kuk, "tedavi edici" h u k u k i il-
keleri böylesi birer paradig-
madır lar (bir b a ş k a deyişle 
doktrindirler). Bir çağda bun-
la rdan hangisi hak imse hu -
kuk düşünces ine karakter ine 
o vermiştir. Meselâ caydıncı-
lık ilkesine inanı lan bir dö-
nemde t ü m h u k u k kura l l an 
b u n a uydurulmaya çalışıirmş, 
söz konusu ilkenin teırtişılma-
sı bi le d ü ş ü n ü l m e m i ş t i r . 
Onun içindir ki bir yüzyıldır 
bir mut lak adalet ilkesi olan 



kısasa h u k u k çevreleri bir il-
kel h u k u k ilkesi gözüyle bak-
maktadırlar. 

Söz konusu ettiğimiz ilke-
ler veya öncüller fert ve top-
lum bilincine konu olan bi-
lim, sanat , hukuk , siyaset ve 
din a lan la r ın ın t a m a m ı n d a 
kendini gösterir. Meselâ dinin 
algılanışı /pratikleri ortadaki 
kendi somut öncül ve daya-
n a k l a r ı n a r ağmen o temel 
yaklaşıma göre ilerler. Oluşu-
m u n içinde dinin pek çok ob-
jesi yer aldığmdan gelişmenin 
ekseni veya çizgisi üzerinde 
kimse durmaz. Esasen bu sü-
recin d ı ş ından bakmayı ge-
rektirecek bir zamana kadar 
böylesi bir ihtiyaç da duyul-
maz. 

Bu açıdan bakınca dinin 
algılamşmı yönlendiren para-
d igman ın (dinin özündeki 
ahlâkiliğe rağmen) "ontolojik 
bir tavır" olduğunu görürüz. 
Yani dinin (Özellikle de bir se-
mavi dinin) iki algılanış biçimi 
vardır: Birincisi, (felsefi bir 
deyimle) gnoseolojik/ahlâkî, 
ikincisi ise ontolojik/teolo-
jik ' tir. Çıkış noktas ı ah lâk 
olan birinci anla5aşa göre (ki 
genelde dinin doğasının gere-
ği budur) din bir hayat tarzı-
dır, onun hedefi üahi emirle-
rin yaşanmasıd ı r . Amaç Al-
lah'a ibadettir, insana düşen 
ilâhi buyruk la r l a bü tün leş -
mekt i r . Kosmik dünya b u 
ahlâki tavrın tabir caizse bir 
fonudur , yani onun ü s t ü n e 
d ü ş ü n m e de nihai bir amaç 
değildir, hükmî olanın des-
teklenmesine yöneliktir. 

Ontoloj ik t aban l ı olan 
ikinci anlayışa göre ise dinin 
hedefi Tanrı'yı bilmek, evreni 
anlamak, onunla kâinat ara-
s ındaki bağlantıyı kurmak , 
insanın varlık olarak ondan 
mesafesini göstermek, ya on-
tolojik çerçevede çok ileriye 
götürülmüş bir tenzihle arayı 
açmak ya da (daha yaygın ya-
pıldığı biçimiyle) mesafeyi ka-
pa ta rak , Allah'ın kendisiyle 
(emirleriyle değil) bütünleşe-
bilmenin (bir ve beraber ola-
bilmenin) yolunu aramaktır . 
Yani b u n a göre dindarlık, in-

sanın, Allah'ın mevcudiyeti 
karşısında kendine makul bir 
yer bulabilmesidir. 

Demek ki s o r u n dinin 
hangi eksende anlaşılacağı-
dır: Ahlâki mi ontolojik mi? 
Bir başka deyişle kozmolojik 
ağırlıklı bir d ü n y a görüşü 
mü, değer ağırlıklı bir hayat 
tarzı mı? Hemen belirtelim ki 
ahlâk eksenli olan din (ki bu 
noktayı aşağıda kısaca açıkla-
yacağız) çoğukere ontolojik 
eksenli anlaşılmış, b u r a d a n 
da bazı sorunlar doğmuştur, 
meselâ dinin ruhani çerçeve-
de anlaş ı lması yaygın hale 
gelmiştir. 

Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'e 
bü tünce bir eğilimle yaklaştı-
ğımızda görü rüz ki İs lâm 
ahlâk eksenlidir . İnsan b u 
dünyaya Allah'a ibadet için 
gelmiştir. Kozmik alemin ilâhi 
çerçevesini b i lmek /an lamak 
için değil, Allah'ın emirleriyle 
bütünleşmek için vardır. Tabi 
b u n a göre din; insana ibadet 
tarzını (ilâhi kaynaklı ferdi ve 
sosyal çerçevede gerçekleşe-
cek bir ahlâk sistemini) gös-
termek için gönderilmiştir. 

Kur'andaki b ü t ü n ayetler 
ele aldığı t ü m olgu/olay ve 
varhklan ahlâki açıdan ortaya 
koymuştur . Meselâ kıssalar 
geçmiş kavimlerden bahşedi-
yor, ama birer tarihi belge de-
ğil. Bazı ayetler somut sosyal 
kurallar ortaya koyuyor ama 
günübirl ik bir h u k u k değil. 
Ay, g ü n e ş ve yı ldızlardan 
bahseden ayetler var (Mesela: 
Yer ile gök bitişikti biz bunları 
ayırdık gibi) ama bunlar bir 
astronomi değü. Fiziki-kimya-
sal olaylardan bahsediş bir fi-
ziksel bakış değil. İlimden fı-
kıhtan bahsediş, salt bir epis-
temoloji kurmak ve ha t ta in-
sanın çevresinde tecrübi ma-
hiyette bilgiler toplamasının 
yolunu göstermek için değil-
dir. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim 
böylesi yaklaşımların olamı-
yacağım veya meşru sa3nılma-
yacağını belirtmez. Üzerinde 
d u r d u ğ u şey, h ü k m î / ş e r ' î / 
ahlâkî olandır, b ü t ü n izahlar 
hep pna döner. Çünkü dinin 
odaklaştığı yer burasıdır. Yer 

ve göklerin tasviri bile b u 
ahlâkın kaynağını vurgula-
maya, kudre t i sınırsız olan 
Allah'a dayandığını perçinle-
meye yönelikt ir . D ü ş ü n c e -
iman ve eylemlerle ilgili olum-
lu , ya da o lumsuz bir tavrı 
gös teren b ü t ü n kav ramla r 
İslâm'ın bu ahlâki çerçeve ile 
olan irtibatının göstergesidir. 
(Kur 'anda iman , k ü f ü r ve 
amel tarzlarıyla ilgili kavram-
lar ın ın çokluğu gerçek ten 
dikkat çekicidir). 

Daha açık belirtmek gere-
kirse ahlâk'tan kastımız takva 
ve fücür aras ındaki bir den-
gede yaratılmış insan doğası-
nı iyiye yönlendirmek üzere 
buyru lmuş i l âh i / hükmî ku-
rallardır. Ahlâk, insamn baş-
t a Allah'a, son ra kendine , 
çevresindeki in san ve diğer 
var l ık lara ka r ş ı i l işkisinde 
sergilediği iman-ey lem-dü-
şünce beızında gösteren tavır-
larıdır. Tavır diyoruz çünkü 
yalnız iman değil nice zihni ve 
ameli süreç kalbi bir işlem 
(yani s ı radan bir hareket de-
ğil, t u tum ve davranış düze-
yinde) ele alınmaktadır. Buna 
göre meselâ ilk bakış ta zihin-
le yapılabilecek bir iş görülen 
fıkhetme, aynı zamanda kalbî 
bir iştir, bazıları olaya kalbi 
boyu t t a yak la şmad ığ ı için 
İslâm'ı anlayamamaktadır. Yi-
ne bazı ameller, çıkış noktası 
k ü f ü r o lmamas ına r ağmen 
sonucu kü fü r ile bitmektedir 
(fücür gibi). 

Evet ahlâk İslâm'ın üçlü 
(bütüncü) yapısının nihai he-
defidir. Çünkü Tevhid inancı 
bir kaynak, ahiret bir müeyyi-
dedir. Kulluk, Allah'ın emirle-
rinin yaşanmas ında kendini 
gösterir. İşte b u çerçeveye biz 
teolojiden veya salt eskatoloji-
den ayırabilmek için ahlâkî 
diyoruz. 

Ne var ki tarihi gelişimin-
de İslâm'ın algılanışı genelde 
(ahlâki değil) ontolojik boyut-
ta olmuştur. Yani İslâm anla-
yışı bir varlık felsefesi olarak 
gelişmiştir. İslâmı anlayışın 
iki tipik yo rumcusu sayılan 
sufîlik ve kelâm baş ta olmak 
üzere b u d u r u m u t ü m dini 



disiplinlerde ve prototip dene-
bilecek davranış tarzlarında 
görmek m ü m k ü n d ü r . Meselâ 
bu aç ıdan Süfi için önemli 
olan Tanrı'yı ontik bir vakıa 
olarak kendi içinde keşfetmek 
(yakalamak), bir vecdle arayı 
kapatmak, ontolojik bir birlik 
sağlamak, daha ıhmiı bir de-
yişle mesafeyi azal tacak bir 
ç a b a iç inde b u l u n m a k t ı r . 
Süfiliğin üs t düzeydeki en be-
lirgin felsefesi Vahdet-i Vü-
cut, Allah'la varlık arasındaki 
ont ik birliği ileri sü r e rken 
Kelâmcı aradaki açıklığı gös-
termeye, Allah' ın varlığını 
nesnel dünyada bulduğu bazı 
delillerle i spa t lamaya çalış-
maktadır . Bazı hadis ehli ve 
fakih bile Allah'ı tenzih eder-
ken farkına varmadan yer yer 
bir teşbihe ulaşmışlardır. 

Tabi münferi t olarak bazı 
ayet ve hadislerle desteklene-
bilecek ve; süreç te İslâm'ın 
ahlâki boyutu da büyük çap-
ta kaybolmuştur . (Bütünlük 
kuru lmaz ve bazı yorumlara 
da gidilirse pek çok düşünce 
sistemi İslama onaylaülabilir). 
Daha önemlisi şimdi Kur'an'ı 
ve Sünnet ' i ele alıp okuyan 
bir mümin onlara bu temel 
pa rad igma aç ı s ından bak-
maktad ı r . Ç ü n k ü konu la ra ' 
yüzyıllardır böyle bakılagel-
miştir. 

Şüphesiz amacımız geç-
mişi kara lamak değildir. Biz 
şahsen en olumsuz gelişmele-
rin (ya da bu gün öyle' sandı-
ğımız birikimin) bir iyi niyet 
ü r ü n ü o lduğundan k u ş k u -
muz yok. Tüm bunlar zama-
nına göre ijd niyetle yapılmış 
bir gerçekleştirmelerdir. Eleş-
tirilerimiz bu gün o birikimi 
bü tünüy le bir çıkış noktas ı 
sayıp s aymamak la ilgilidir. 
Demek istediğimiz tarihi biri-
kimden yararlanılsa da çıkış 
noktası Kur'an ve sürmet ol-
malıdır. Tarihi paradigmalar 
on lann önüne getirilmemeli-
dir. 

Şimdi ontolojik gelişme-
nin biraz da sebep ve sonuç-
lar ından bahsedelim. Kanaa-

tımızca b u yaklaşımın sebebi 
genel olarak kül türe l etkile-
şimler ve özellikle Yunan fel-' 
sefesinin ontolojik tavrıdır. 
Hemen belirtmeliyiz ki İslâm 
düşüncesi henüz akidenin şe-
killeniş dönemlerinde (2. jmz-
yılın b a ş l a r ı n d a n i t ibaren) 
Hind ve İran'ın yanında Bi-
zans'la etkileşmiştir. Bu dö-
nemde varhğım canlı biçimde 
sürdüren (özellikle İskenderi-
ye, Antakya, Harran, Gonde-
ş a p u r okullar ı aracılığıyla) 
fikri öge Yunan felsefesidir. 

Bilindiği gibi yunan felse-
fesi ontoloji eksenli bir dünya 
görüşüdür . M.Ö. 6. y ü ^ ı l d a 
yaşayan Thales' ten günümü-
ze kadar felsefe genelde bir 
varlık düşüncesidir . Konu da 
varlığın sebebi, dereceleri ve 
işleyiş tarzıdır. B u n u n içinde 
ahlâk genelde dış lanmışt ı r . 
Dolayisiyle de en idealist fel-
sefeler (Platon'un ideler dün-
yası , A u g u s f i n u s ' u n Tanr ı 
Devleti, Dekart 'm varlık felse-
fesi, vb.) birer varlık derece-
lenmesi olarak karşımıza çı-
karlar. Meselâ Hemlenistiğin 
en somut verilerinden birisi 
olan Yeni Ef la tuncu görüşe 
göre (ki daha sonra dini anla-
şılar üzerinde en çok etkili ol-
m u ş bir felsefedir) varhk, en 
üstte Bir'in (Tanrının) en altta 
maddenin yer aldığı ve arayı 
daimonlar denen Nous/logos, 
ruh, cisim gibi arabasamakla-
rm oluşturduğu bir varlık hi-
yerarşisi meydana getirmek-
tedir. Bu idealist/dini felsefe-
nin ikinci önemli konusu in-
sana bir yer bulmaktır. Buna 
göre de insan bir ü s t basa--
maktaki r uh t an bir pay (par-
ça) almış cisimdir. İnsan için 
yapılacak şey, bizatihi çirkin-
lik olan maddeden kur tu lup 
r u h u n asıl kaynağı ile temasa 
geçmektir. Bu da mistik bir 
tecrübe ile olur. Biz de daha 
sonra bu hiyerarşik varhk ta-
s a r ı m ı ve d in a n l a y ı ş ı 
Kur 'an 'm bazı ayetlerine de 
atıfta bulunularak sürdürele-
cektir. Söz konusu ettiğimiz 
ontolojik eğilimin felsefe kay-
naklı o luşuna bir delilimiz de 
aynı eğilimin Hristiyan dün-

yas ında da gerçekleşmiş ol-
masıdır. Meselâ IV. yüzyılda 
yaşayan ve Patristiğin en bü-
j ^ k d ü ş ü n ü r ü sayılan Augus-
t inüs "İnsan, dini bilgilerini 
vahyedi lmiş k u t s a l k i t ab ın 
yanında kendi r u h u n da dev-
şirebilir" diyordu. Yine 13. 
yüzyılda Skolast iğin b ü y ü k 
üs tad la r ı Alber tus Magnus , 
ve Aquino'lu Thomas hep, en 
üs t te Allah'ın yer aldığı, aşa-
ğıda maddeye kadar inen bir 
varlık h iyerarş is i ku rmaya , 
insanın dindarlığını da bu hi-
yerarşi içinde yerini bilmeye 
bağlamış lardı . Halbuki din 
ahlâki bir tavırdır . Allah'a 
ibadet yoludur. Tüm eksenle-
rine rağmen Protes ten Etik 
(Ahlâk) b u klas ik Hrist iyan 
öğretisini aşabildiği yerde bir 
varhk gösterebilmiştir. 

Benzetmemizi mut laklaş-
t ı rmayalım a m a 12. ve 13. 
yüzyıla gel indiğinde İs lâm 
dünyasındaki din anlayışı te-
mel paradigma itibariyle Batı-
dan çok farklı değildi. Tanrıyı 
içinde bir olgu olarak tasarla-
yan süfi, Augustunus'tgm; hi-
yerarşik bir varlık felsefesini 
somut laş t ı ran kelâmcı, Tho-
mas ' t an (tavır itibariyle) çok 
farklı değildir. 

Gelehm b u yaklaşımın so-
nuçlarına. Ontoloji, bir bakı-
ma metafiziktir, bir başka de-
yişle teolojidir. İş, bir felsefe 
olarak soyutlaştırıldıkça, nes-
nel/reel ilişkiler içinde kendi-
ni gösterecek olan ahlâk,' din 
adına yerini bir ruhaniliğe bı-
rakniış t ı r . Ç ü n k ü ah l âk ve 
h u k u k bir farklılaşma temeli-
ne dayanırlar . Halbuki özel-
likle süfilik ontolojik birlik 
adına (Tanrı-kul birliği adına) 
b u temeli sarsmışt ı r . Meselâ 
b u n a göre i n s a n ı n Allah'a 
ibade t e tmes i demek olan 
ahlâki eylemin de, b u n u n bir 
müeyyidesi olan ahirete (Cen-
ne t ve cehenneme) Kur 'anî 
çerçevede bir yer bu lmak im-
kansız hale gelmiştir. 

Hemen yanlış anlaşı lma-
ması için belirtelim ki şüphe-
siz dinin manevi (aşkın-ruhâ-
ni) bir yönü vardır ve hiç kim-



se onu madd i ve ha t t a sırf 
rasyonal bir düzleme indirge-
yemez. Ama b u manevilik in-
s amn gerçekçi hayatmm için-
dedir. Meselâ insan, işine dua 
ile başlar; bu, işini verimli de 
kılar, a m a o d u a herşeyden 
önce bir ibadettir. Allah'a kar-
şı onu kendisi yerine getirir. 
Ama bi r i le r in in sa l t dua , 
eden, birilerinin dua ettiren 
d u r u m u n a düş tüğü yerde bir 
ruhanilik vardır. 

An lad ığ ımız k a d a r ı y l a 
İslâm tar ihinden dini anla3rış 
ontolojik çerçeveye çekildikçe, 
onun ad ına bir ruhanil ik de 
gelişmiştir. Hayat ın normal 
süreçlerinin dışında belli bir 
yer ve zamanlarda geçerli (ha-
tim indirme, mevlid okutma 
gibi) tipik eylemlerde kendini 
gösteren (cenaze telkini, ıskat 
işleri, 40. 52. geceler gibi) öl-
dükten sonra bir başkası ta-
ra fmdan gerçekleştirilebilecek 
ve çoğu tabir caizse ruhan i 
uzmanlıklara dayah törenlerle 
or taya konubi len bir İslâm 
anlayışı ortaya çıkmıştır... 

Ş ü p h e s i z b u n l a r da 
ahlâkidir a m a Kur 'an 'm in-
sandan istediği, iradeli bir bi-
çimde hayat ta , normal dina-
mik süreçler içinde hükümle-
rin düzenli bir biçimde yaşan-
masıyla gerçekleşen, olağan-
üs tü lük le re yer b ı rakmayan 
bir ahlakiliktir. Küfür süreç-
leriyle devamlı hesap laşan , 
arman, korunan, iman cephe-
sini sürekli inşa halinde tu-
tan bir müminliktir. Bu anla-
yışta birileri, birilerine kendi-
si haya t t a iken yapmadığını 
yapıverme yetkisine sahip de-
ğildir. Bu ikisini birbirinden 
ayırabilmek için biz b u n a t üm 
ahlâki g ö r ü n ü m ü n e rağmen 
ruhanilik diyoruz. 

Burada cevaplandırılması 
gerekli bir önemli nokta da 
İslâm gibi toplumsal şartların 
ü r ü n ü olmayan bir dinin algı-
lanışmın, kültürel etkileşme-
lerin bileşkesinde doğmuş bir 
paradigma ile sınırlanmasıdır. 
Hemen ş u n u belirtelim ki bir 
s istem ne kadar yüksek de-

ğerler ihtiva ederse etsin, kav-
ranmas ı top lumsa l /kü l tü re l 
düzeylere bağlıdır. Tabir caiz-
se o bükülmez değildir, bir 
plastitesi vardır. Ama ne ba-
ha sma olursa olsun, nasıl al-
gılarsak algılayalım bizi yuka-
rı doğru sürüklemez. (Batının 
ilerlemesi, Osmanlının çökü-
şü tipik örneklerdir.) Kur'anî 
iyi an lamanın şart ı onu bir 
b ü t ü n l ü k içinde kavramak, 
hele boyutları belli toplumsal 
şar t lara indirgejap vakıaları 
onda doğrulamaya kalkışma-
maktır . Geçmişte b u (tabir 
caizse) perakendeci anlayış 
fazlaca yaşanmış görünüyor. 
Bilindiği gibi her eğilim (ekip, 
grup) Kur'an ve sünnet ten bir 
delil göstermiştir. Ne var ki 
bu deliller Kur'an'm bütünlü-
ğünde değü, grupların kurgu-
sunda manalandınlmıştır. 

K a n a a t ı m ı z c a İ s l â m ' ı 
Kur 'an 'm bü tün lüğü açısm-
dan yeniden kavramak için 
yakalayabileceğimiz ilk para-
digmalardan birisi yukar ıda 
da vurgulamaya çalıştığımız 
gibi konuyu ahlâk ekseninde 
ele alabi lmektir . Bu radak i 
"ahlâkilik" ferdî ve sosyal t üm 
boyutları içine alabilecek ge-
n iş l ik ted i r . İ n s a n ı n fikrî , 
imanî ve fiilî t üm melekeleri-
nin devreye girdiği ve özellikle 
çevresinde yansıttığı komple 
bir yaşama biçimidir. Kayna-
ğını Allah'tan alan ferle haya-
ta katılan bir tavırdır. 

Meselâ b u tavrı "sosyal 
düzen" ile özdeşleştiremeylz. 
Evet İslâm'ın bir sosyal şekü-
lenişi de vardır (ki b u n u ben 
bir kitap konusu olarak ele 
aldım) a m a bu, İslâmî tavrm 
b ü t ü n ü değildir. Yani tavrm 
b ü t ü n ü sosyal 'a indirgene-
mez. Ne yazık ki tarihi yakla-
şımm ontolojik eksenli açıkla-
malarına karşılık yüzyılımız-
dak i m o d e r n i s t eğil imler 
İslâmî algılayışı sosyal olana 
salt dünyevi yansımalara in-
dirgeyip işin a h l â k i / h ü k m i 
taraf ını yahnlaş t ı rmaktadı r -
1ar. Evet islâm başlıbaşma bir 
hayat nizamıdır. Ama bu dü-

zen kalbini zihnini Kur 'anî 
yönden merkezüeştirmiş insa-
nın yapabileceği bir gerçek-
leştirmedir. Daha sade bir an-
latımla takva yo lunu t u t u p 
fücurla savaşan bir müminler 
topluluğu sonunda bir devlet 
ihtiyacıyla karşı laşabi l i r ler . 
Ama başlangıçtan yöneldikle-
ri hedef devlet değildir. 

Muhatap olduğu hükümle 
iç inde b u l u n d u ğ u h ikme t 
dünyasının nihai olarak asmı 
güç ve iradede toplandığım 
anlayan müs lüman b u temel 
ahlâki yaklaşımı özümledik-
ten sonra ister devlet inşa et-
sin ister bilim yapıp varlıktaki 
smırlan keşfetmeye (doğasına 
Allahm yerleştirdiği kura l lan 
anlamaya) çalışsın ister tica-
ret ya da zenaatkârhk yapsın, 
hep bir ahlâki eylem (ibadet) 
içindedir. 

E s a s e n m ü s l ü m a n 
Kur'an'daki ayetleri ahlâk ek-
seninde anlamadığ ı sürece 
bazı şeyleri çözemeyecek. 
Meselâ Kur 'an ile bilimi öz-
deşleştirme garabetine düşe-
cek. Çünkü b u düşüncen in 
temelinde rölatif bir doğruluk 
taşıyan bilim gö rüşünün bir 
ahlâk ilkesinden daha doğru 
ve geçerli olduğu yanlış görü-
şü yatmaktadır. Kur'an göreli 
bir doğruluk demek olan bi-
limle uzlaşmak zorunda değil-
dir. Müs lüman y a h u t t a onu 
salt ruhan i hedeflerle özdeş-
leştirecek. Salt dini denen bir 
alanla dünyevi olan bir a lan 
farkı gözetecek. En basitinden 
günlük h a y a t m m önemli bir 
k ı smım verdiği meslekiyle 
bağdaşt ı ramayacak. Mesleki 
işlerine başladığı zaman müs-
lümanlığı bir tarafa bıraktığı-
nı varsayacak. Müslümanlık 
dediği şeylerle ilgilenirken de 
mesleğini ihmal etmiş olacak. 
Müslüman İslâmi günlük ha-
yatıyla bar ış t ı r ıbi lmesi için 
onu on to lo j ik / ruhan i değil, 
ahlâki çerçevede anlamak zo-
rundadı r . B u n u n bir b a ş k a 
yolu gözükmüyor. 
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İslam Dünyasında 
SİYASİ MEZHEPLER -II-

3. VEHHABİLİK 
3.1. Vehhabiliğin Doğuşu ve 
Gelişimi: 
Vehhabilik, İslam dünyasmda, özellikle Arap Yarı-

madasmda akide ve ibadetlere karışan bidatlere karşı 
mücadele etmek amacıyla ortaya çıkan ve daha sonra si-
yasi bir hüviyet kazanan aşırılaşmış bir sünni-selefı ha-
rekettir. Temel görüşleri itibariyle selefi hareketin bir 
uzantısı durumundadır. 

Selefiye hareketi, hicri 4. yüzyılda Hanbeli" ekolü-
nün bir kanadı tarafından başlatılmıştır. Bunlar, Allah'ın 
sıfatları ile ilgili müteşabih ayetlerin lafzi manaları ile 
kabul edilmesi gerektiğini, bu ayetlerin yorum ve tefsi-
rinin yapılamıyacağını, kabir ziyaretinin tevhid inancına 
aykırı olduğunu savunmuşlar, bu yüzden Hanbeli ule-
masının muhalefeti ile karşılaşmışlar, Eşarilerle de şid-
detli tartışmalara girmişlerdi (58). 

Selefiliğin asıl büyük sistemcisi, 13. yüzyılda yaşı-
yan ibn Teymiyye olmuştur. İbn Teymiyye, Hanbelili-
ğin geleneksel çizgisini de aşarak yeni fikirler ve yo-
rumlar üretmiş, kendisinden sonra gelen bütün selefi ha-
reketlerin ana fikir ve ilham kaynağı olmuştur. 

İbn Teymiyyenin Allah'ı vasfeden ayetleri lafzi an-
lamlan içinde kabul etmesi, kendisine karşı olan ulema 
tarafından teşbih ve tecsim suçlamasına neden olmuş, 
Hz. Peygamberin kabri de dahil olmak üzere kabir ziya-
retini caiz görmemesi tepkilere yol açmıştır. Vahdeti 
Vücutçu tasavvuf hareketini sert biçimde eleştirmesi ise 
tasavvuf çevrelerinin düşmanlığını çekmiştir (59). 

İbn Teymiyyenin İslam dünyasındaki en önemli et-
kisi, İslami hayatta görülen siyasi, ahlaki ve itikadi yoz-
laşma karşısında gelenekçi, sünni müslümanhğın bün-
yesinin derinliklerinden gelen güçlü bir tepkiyi ifade et-
mesi olmuştur. Bu tepki, taklit ruhu içinde zihnî bir tem-
belliğe düşerek donuklaşan, İslamın dışından sızan 
inanç ve düşünce tortuları ile akidesi bulanan, ancak yi-
ne de canlılığını tamamen kaybetmeyen bir bünyenin 
doğal tepkisidir. 

Sünni İslam dünyasının hakim güçleri, bünyede bü-
yük bir sarsıntı doğuran bu patlamayı bastırmak için bü-
tün ağırlıklarını koymuştur ve statükoyu korumuşlardır. 

' Ancak bünyede tekrar birikmeye devam eden bu 
dinamik ruh, 17. yüzyılda Hindistanda tekrar su yüzüne 
çıkmış, 18. yüzyılda Murtaza ve Şevkani ile fikri bir di-
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riliş dönemine girmiştir. Daha sonra Vehhabi hareketi 
ile aşırı boyutlar da kazanarak. Harici idealizmine ben-
zeyen şiddetli bir patlama ile yeniden yüzeye çıkmıştır 
(60). • 

Vehhabiliğin kurucusu Muhammed ibn Abdülveh-
hab, 1703-1792 yılları arasında Arap Yarımadasında ya-
şamıştır. İbn Abdülvahhab'ın babası Hanbeli fakihlerin-
dendi, kendisi de dini ilimleri babasından öğrendi ve 
Hanbelilerin sayılı alimlerinden biri durumuna geldi 
(61). Eserlerini okuduğu ibn Teymiyyenin etkisinde kal-
dı. 

İbn Abdülvahhabın yaşadığı dönemde Arap Yarım-
adasında şahısları kutsallaştırma, mübarek sayma ve on-
ları ziyaret suretiyle Allah'a yaklaşma istediği gibi din-
den olmayan bidatler oldukça yayılmış, genel bir dini ve 
ahlaki yozlaşma ve gevşeme hakim olmuştu. İbn Abdül-
vahhab, itikadi ve ameli konularda dinden olmıyan bi-
datlerle mücadele etmek ve İbn Temiyyenin sistemleş-
tirdiği selefiye hareketini diriltmek için faaliyete başla-
dı. İslam dünyasını çeşitli bölgelerini dolaşarak fikirleri-
ni yaymaya çalıştı. Muhammed ibn Abdülvehhab İbn 
Teymiyenin fikirlerine önemli bir katkıda bulunmamış, 
sadece önün görüşlerini aşırılaştırmış ve katılaştırmıştır. 
O, bidat kavramının sınırlarını genişletmiş, itikad ve 
ibadet alanının dışında kalan adet ve gelenekleri de bi-
dat sınırı içine almıştır. Halbuki İbn Temiyye, akide ve 
ibadetlere kınştınlan bidatlere karşıdır. 

İbn Abdülvehhab yalnız davetle yetinmiyerek bi-
datleri ortadan kaldırmak ve emr bil marufu yerine ge-
tirmek için silahlı mücadeleyi gerekli görmüş, muhalif-
lerinin mal ve canını mübah saymıştır. Bu konuda Hari-
ciler lafziliği savunarak zahiriler gibi düşünmektedir. 
İbn Teymiyenin yasak gibi düşünmektedir. Nassların 
yorumlanmasında da mutlak bir kabul ettiği şeyleri o, 
küfür ve şirk kabul etmiştir. Bunun sonucu olarak da 
kendisine muhalif olan herkesi küfürle suçlamış, müslü-
manlann birliğini sağlamaktan çok fitne çıkarmıştır(62). 

İbn Abdulvehhabın batıniliğe bir tepki olarak dar 
ve katı bir şekilde nassların zahirine bağlı kalmasına, 
esas seri kaynak olarak sadece kitap ve Sünneti kabul 
etmesine karşılık, ictihad konusunda diğer fıkıh ekolle-
rinde görülmeyen bir esnekliğe sahip olduğunu görüyo-
ruz. Bu, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevzi'de de 
görülen bir ictihad anlayışıdır. Söz konusu ictihad meto-



dunda, dört fıkıh ekolünde görülen nasslara sıkı sıkıya 
bağlı ve nassların illetine dayalı anolojik kıyas yerine, 
çok daha esnek olan maslahat esasına dayalı ictihad esas 
alınmaktadır. Böylece hakkında nass bulunmayan konu-
larda ictihad kapısı sürekli açık tutulmakta, ortaya çıkan 
yeni problemlerin çözümü için şeriatın genel amacına 
uygun düşecek ve nassların ruhuna aykırı olmayacak 
tarzda hükümler çıkarılmaktadır. Halbuki diğer fıkıh 
ekollerinde ictihad kapısı teorik olarak açık bulunması-
na rağmen pratikte kapalı bulunmaktadır. Selefi hareke-
tin ictihad konusunda getirdiği bu esneklik ve kolaylık 
ona büyük bir dinamizm kazandırmış, Hindistan ve Orta 
Doğuda görülen ıslahatçı, modernist ve dirilişçi İslami 
akımlar hep selefi kaynaktan fışkırmıştır (63) 

Fikirlerini yayarken çeşitli tepkilerle karşılaşan ibn 
Abdülvehhab, Ernir Muhammed bin Suud ile anlaşıp 
onun himayesine girdi. 1744 de ibn Suud'a kızını vere-
rek akrabalık bağlarını kurdu. Böylece Suudi Emirliği-
nin temeli atılmış oldu. 

Faaliyetlerine hız veren ibn Abdülvehhab, Osmanlı 
Padişahı 3. Selim'e de mektup yazarak davette bulundu, 
ibn Suud ile cihadlara girişti. 15 yıl içinde Necid, Asir 
ve Yemenin iç kısımları Vehhabi oldu. 

İbn Suud 1766 da ölünce oğlu Abdülaziz daha aktif 
bir Vehhabi taraftarlığı yaparak mezhebi kılıçla yaymı-
ya çalıştı. Hicaz ve Irak'a saldırdı. Mekke emirleri de 
tam bir karşılık olarak Vehhabileri kafir saymaya, hac 
için gelen Vehhabileri topraklarına sokmamaya başladı-
lar. Mekke Emirleri İstanbul'a da durumu bildirdiler, fa-
kat Osmanlı Devleti çeşitli karışıklıklarla meşgul oldu-
ğu için onlarla ilgilenemedi ve Vehhabiler gittikçe güç-
lenerek Mekke Şerifini de yenmeye başladılar. Nihayet 
Mekke Şerifi onlarla anlaşma yapıp Mekke'ye gidip gel-
melerine izin verdi. 

Vehhabiler iki yıl sonra Taifi ele geçirdiler ve 
Mekke üzerine yürüdüler. Suud bin Abdülaziz deve 
üzerinde Mekke'ye girdi ve "yalnız Allah'a tapın, putları 
kırın" diye halka hitabetti (64). Suud bin Abdülaziz 
1806 da Medine'yi de ele geçirerek ne kadar türbe ve zi-
yaret yeri varsa kubbelerini yıkmış, yalnız halkın yalva-
rışları üzerine Hz. Peygamber'in kubbesine dokunma-
mıştır. Hutbelerden Padişahın adını kaldırmış ve Vehha-
bi olmayanları kafir saydığı için Kabe'yi ziyaretlerini 
yasaklamıştır. Mekke ve Medine'deki Osmanlı kadıları-
nın görevine son vermiş, kendi mezhebinden, yeni kadı-
lar tayin etmiştir (65). 

Sonunda Osmanlı devleti Vehhabilerin üzerine Ka-
valalı Mehmed Ali Fasayı gönderdi. Mehmed Ali Paşa-
nın orduları 1812 de Medine'ye, 1813 de Mekke'ye gir-
di. Vehhabi liderleri İstanbul'a gönderilerek idam edildi. 
Diğer hakimiyet noktaları da kırıldı ve 1818 den itiba-

ren Mehmed Ali Paşanın yönetimine girdi(66). 
1840 yılında, Mehmed Ali Paşa isyanından sonra 

Hicaz ve Necd Mısır etkisinden çıkarılarak Osmanlı 
otoritesini kabule zorlandı. 

Kuzey Necd bölgesinde hakimiyetini kurmaya baş-
lıyan ve Osmanlı Devletine karşı sadık olan Raşidi aile-
si, Suud ailesine karşı kuvvetli bir rakip haline geldi ve 
iki aile yıllarca savaştı. 1891 yılında Suudiler Kuveyte 
kaçmak zorunda kaldılar ve 1902 yılına kadar burada 
yaşadılar. 1902 yılında Suudi lideri Abdülaziz bin Suud 

sürpriz bir hücumla Riyad'ı yeniden ele geçirdi. Raşidi-
lerin hakimiyeti sona erdi. 1913 de Suudiler Hasa'yı ele 
geçirdiler. İbn Suud I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler-
le bir anlaşma yaparak bağımsızlıklarının tanınmasını 
sağladı, ayrıca anlaşmaya göre İngilizler ona ayda 5000 
sterlin vereceklerdi. Fakat Hicaz'da Şerif Hüseyin ile 
aralarında çatışma çıktı ve uzun süre devam etti. 1927 
de İngilizlerle yapılan anlaşma sonunda ibn Suud kral 
oldu. (67). Böylece Suudi Arabistan Krallığı kurulmuş 
oldu. 

3.2. Vehhabiliğin Temel Görüşleri: 
Vehhabiliğin başhca görüşleri şunlardır. 
a. Tevhid: İbn Abdülvehhaba göre Tevhidin üç 

prensibi vardır; bunlardan birisi Allah'ın isim ve sıfatla-
rında birlik, diğeri Rablıkta birlik olan Allah'ın her şeyin 
Rabbi olduğunu bilmek ve ikrar etmek, üçüncüsü ise 
Uluhiyette birliktir. Uluhiyette tevhid ibadetlere, dua ve 
nezirlere şirk karıştırmamaktır. Allah'tan başkasından 
yardım dileyen, Allah'tan başkası için kurban kesen ve 
nezirde bulunan kimse kafirdir. Herhangi bir şeyi Allah 
ile kul arasında vasıta veya mürşid kabul etmek küfür-
dür. Amel imana dahildir, amelleri yerine getirmeyen 
imansızdır. 

Tevessülü terkederek Allah'ı birlemeye ameli tev-
hid denmektedir. Bunu yerine getirmiyen müşriktir, ma-
lı ve canı helaldır(68). 

b. Bidat: Kur'an ve sünnet dışında dine giren her 
şey bidattir. Bidatlerden itikad ve ibadetlere girenler kü-
für, ahlak ve adetlere girenler sapıklıktır. Türbeler yap-
mak, adak adamak küfürdür. Peygamberlerin hırkasını 
ve sakalını ziyaret şirktir. Ali evladını masum saymak, 
Şiilerin Berbela ve Necifı ziyaretleri şirktir. Mehdi, Hı-
zır ve İlyas sağdır, gelecektir demek, tarikata girmek ve 
rabatı yapmak şirktir. Ameldeki dört mezhep ahkam çı-
karmada Kur'an ve Sünnete dayanırsa kabul edilir, an-
cak itikadde mezhep olamaz. Kur'an'm batini manası ol-
duğunu söylemek, onu inkar etmek ve dinle oynamaktır. 
Vakıf müessesesi batıldır, sigai'a, kahve ve nargile ya-
saktır. Kabir ziyareti sapıklıktır(69). 

c. Şeri deliler: Kur'an kesin delildir. Kütüb-i Siste-
nin dışındaki şianın, kelamcıların, mutasavvıfların da-
yandıkları hadisler kesin olarak mevzudur. Kur'an ve 
sünnete dayanan icma ve ictihad muteber, bunların dı-
şındakiler muteber değildir. Ahkam çıkarmada akla ve 
yoruma yer yoktur. Taklit küfürdür. Nassların sadece 
zahiri alınır. Müteşabih ayetleri te'vil etmek küfür-
dür(70). 

d. Emri bil-Maruf ve Nehyi ani'l Münker: Bidatçi-
lere karşı cihad farzdır. Bidatçi muhaliflerin kanı ve ma-
h helaldir(71). Günümüz Suudi yönetimi Vehhabiliğin 
bu görüşlerini uygulamada yumuşatmış, idealden yok-
sun bu kişilerin elinde Vehhabi yönetimi, gittikçe laik 
bir çizgiye kayan ve bölgede A.B.D. çıkarlarının temsil-
cisi durumuna gelen bir aile monarşisine dönmüştür. 

C- İSLAM DIŞI MEZHEPLER 
Bu mezheplar, mezhep tarihçileri tarafından İslam 

mezhepleri ile birlikte ele alınmakla beraber, İslamla 
ilişkileri sadece görünüştedir. Bunlann tümü, özü itiba-
riyle İslamla ilişkisi olmayan ilkel ve sinkretik (devşir-



me) diye durumundadır. Güçlü bir akide, dünya görüşü 
ve sosyal sistem getiren îslamm karşısmda bir alternatif 
olma gücüne sahip olmayan bu fırkalar dikkatle gizle-
dikleri bulanık, belirsiz, şekiLsiz akideleri ile müslüman 
zümrelerin içine sızarak gizlenmeyi başarmışlardır. On-
ların yaşamasını sağlayan en güçlü yanları çok iyi ör-
gütlenmeleri olmuştur. 19. yüzyılda İslami yönetimlerin 
çökmesi ve İslam dünyasının Batının hakimiyet alanına 
girmesinden sonra bazıları gerçek kimlikleri ile ortaya 
çıkarak Batı emperyalizminin himayesi altında bağımsız 
bir din olduklarını ilan etmekten çekinmemişlerdir. 

Bu mezheplerin açık ve belirgin bir akideleri yok-
tur. Ortak yanlan düşünce ve hareket metodlarıdır. Ço-
ğu ilkel dinlerle neo-platonist ve gnostik felsefelerin dü-
zensiz bir karışımından ibarettir. Bu karışıma yerel halk 
inanç ve gelenekleri ile hurafe ve batıl itikadlar da ek-
lenmiş, genellikle yeterli İslami bilinç düzeyine ulaşa-
mıyan ve İslam öncesi akidelerin tortularını henüz bi-
linçlerinden atamıyan cahil halk grupları üzerinde etkili 
olmuşlardır. 

Bu hareketlerin bir bölümü heterodox halk tarikat-
ları şeklinde ortaya çıkmıştır. Kurdukları yıkıcı yeraltı 
örgütleri ve etkin propaganda çalışmaları ile İslam dün-
yasındaki sosyal ve siyasal istilcrarsızlıklarının en önem-
li kaynağı olmuşlar, sürekli olarak anarşi ve huzursuz-
luk tohumu ekmişlerdir. 

Bu fırkaların günümüzde hala yaşıyan veya etkisi 
günümüze kadar süren en önemli temsilcilerini kısaca 
inceleyeceğiz. 

1- İSMAİLİLİK 
1. İsmailiğin Tarihi Gelişimi 
İsmaililik, batini hareketlerin, devlet kurmayı da 

başarmış ana gövdesi durumundadır. Bu yüzden çoğu 
zaman Batınilik denilince İsmaililik akla gelir. Bu hare-
ket İmamiyye lirkasının aşırılaşmış birkoludur. 

İsmaillilik gizli bir hareket olduğundan gelişimi 
hakkındaki bilgiler açık değildir. 760 yıllarında muhte-
melen Şİİ cemaat içinde ihtilalci düşünceye sahip müfrit 
unsurlarla ılımlılar ara.sındaki anlaşmazhk kesin bir şe-
kil aldı ve müfrit unsurlar 6. İmam Cafer Sadık'ın büyük 
oğlu İsmail'in çevresinde toplanddar. Bu yüzden Cafer 
Sadık ile oğlu İsmail'in arası açıldı ve kendisinden sonra 
İmamete küçük oğlu Musa Kazım halef gösterildi. Daha 
sonra İsmail öldü(72). 

İmam Cafer Sadık'ın 765 yılında Vefatından sonra 
müfrit unsurlarla ılımlılar arasında fiili bir bölünme ol-
du. Aşırılar İsmail'in oğlu Muhammed'in çevresinde 
toplandılar. Hareketin imamı Muhammed olmakla bir-
likte örgütleyicisi ve ideologu, İsmail'in yakın arkadaşı 
Ebul Hattab'dır. (öl. 775) İsmaililik hareketinin temelle-
rini atan Ebu'l Hattab'ın ölümünden sonra oğlu Meymun 
el-Kaddah ile, Kaddah'ın oğlu Abdullah örgütsel yapıyı 
ve İsmaili akidesini geliştirmişlerdir(73). Şii kaynaklara 
göre ise Meymun el-Kaddah ve oğlu, bu tarihten yüz yıl 
önce yaşamışlardır ve batini değilclirler(74). 

İhtilalci bir yeraltı örgütü şeklinde kurulan İsmailli-
ğin yöneticileri, günümüz masonluğuna benzer bir hiye-
rarşi zinciri ile birbirlerine bağlı bulunuyorlardı. Örgütte 
gizli imama bağlı baş dai onun altında çeşitli dereceler-
deki dailerden meydana gelen bir vekiller heyeti bulu-

nuyordu(75). Hareket, teşkilatlanma yapısına uygun in-
ce bir davet teksiğine sahipti. Beş dereceye sahip olan 
mezhep, yedi kademeli bir davet çalışması yapıyordu. 
(Bu kademeler Fatımiler döneminde dokuza çıkarılmış-
tır). Davetin ilk aşamasında bilgisiz kişilere yaklaşılı-
yor, ibadete teşvik edici sözler söyleniyor, davranışları 
ve tepkileri dinlenip itaate alıştırılıyor; davetin ikinci ve 
üçüncü aşamasında batılın teviller yapılarak kişi şüphe-
ye düşürülüyor, davetin dördüncü aşamasından sonra 
mezhebin birinci derecesi başlıyordu. Bu aşamada ha-
ramların mübah olduğu ve şeriatın kalktığı söyleniyor-
du. En üst derecede bulunan dai mezhebin bütün sırları-
na vakıf olmaktaydı(76). 

İsmailliliğin akidesi gelişip olgunlaşırken, İslamla 
olan ilişkisi de daha açık bir şekilde koptu. Mezhep yö-
neticileri birçok aşırı görüşlü ihtilalci grubu biraraya ge-
tirerek ortak bir akide ve metod çevresinde birleştirme-
ye çahştılar. Aynı zamanda bu mezhep; bir çok batini 
grubun çıktığı bir ana kaynak durumunda oldu. 

İyi örgütlenmiş daileri ile bütün İslam dünyasına 
dağılarak yoğun bir propaganda faaliyetine girişen İs-
maililik, başlangıçta iki ana kola ayrıldı. Bir khsmı İs-
mail'in oğlu Muhammed'in öldükten sonra geri dönece-
ğine (rec'a) inanmışlar, kıyamete yakın gelecek Mehdi 
nazarıyla onu beklemeye başlamışlardır. Bu Karamita 
ismini almıştır. Diğer kısmı ise, İsmail'in oğlu Muham-
med'den sonra imameti kesiksiz bir zincir olarak devam 
ettirmişlerdir. İsmail'e kadar olan yedi imam açık, ondan 
sonrakiler gizlidir. Daha sonra Fatımi devletinin kurul-
ması ile yine açık imamlar gelmektedir(77). 

Çöl bedevilerinin İsmaili propagandasının etkisi al-
tına girmesi sonucu meydana gelen Karamita, ilk defa 
Bahreyn'de 899 da ortaya çıkmıştır. Kısa zamanda yayı-
lıp güçlenerek İrak ve Suriye'de isyan ve terör hareket-
lerine girişen Karamatiler, hac kafilelerine saldırarak 
binlerce hacıyı kılıçtan geçirip mallarını yağmaladı-
lar(78). 

Karamatiler Irak ve Suriye'de çıkardıkları isyanlar-
da başarılı olamadılar, ancak Bahreyn'de Seksen yıldan 
fazla sürecek bir devlet kurmayı başardılar ve burasını 
bir saldırı ve terör merkezi haline getirdiler Onlann en 
fazla yankı uyandıran saldırıları Mekke baskını olmuş-
tur. 929 yılında Mekke'yi basan Karamatiler, bir çok ha-
cıyı öldürerek mallarını yağmaladılar, Kabe'nin içinde 
bile katliam yaptılar, cesetlerden bir kısmını zemzem 
kuyusuna attılar Kabe'nin örtüsünü parçalayıp aralarında 
paylaştılar, Hacer-i Esved'i yerinden sökerek alıp götür-
düler. Fatımi halifesi Ubeydullah'ın olayı sert bir şekilde 
eleştirmesi üzerine daha sonra Hacer-i Esved'i eski yeri-
ne koydular(79). 

Karamatilerle İsmaililer arasında bir ilişkiler zinciri 
olduğu sanılmaktadır. Ancak karanlıkta kalan bu ilişki-
lerin mahiyeti bilinmemektedir. 

Karamatilerin Bahreyn'de ortaya çıkmalarından kı-
sa süre sonra İsmaili daileri Kuzey Afrika'da büyük ba-
şarı gösterdiler. Bunun üzerine gizli İsmaili imamı 
Ubeydullah açığa çıkarark 909 da el-Mehdi unvanı ile 
kendisini halife ilan etti. Böylece Fatımi devleti Tu-
nus'ta kurulmuş oldu. 

Fatımi Devletinin ilk dönemlerinde İsmaili akidesi, 
İhvan-ı Safa ismi verilen bir grup felsefeci ve tabi ilimci 



tarafından daha ince, sistematik ve edebi bir şekle so-
kuldu. Hareketin akidesi Pytagoras mistisizminin de et-
kisiyle panteist bir yönde geliştirildi. Ortaçağın mason-
ları da denen ve dereceli yapısı ile gizli bir cemiyet şek-
linde faaliyet gösteren İhvan-ı. Safa, Bağdatm Büveyhi-
lerin hakimiyetine girmesinden doğan serbest ortamdan 
da yararlanarak Basra ile Bağdat arasındaki alana yayıl-
dı ve halkın inancını kademe kademe değiştirme çalış-
masına girdi(80). 

Daha sonra Fatımi Devlet doğuya doğru yayıldı ve 
973 de halife Kuiz yeni idare merkezini Kahire'de kur-
du. İslam dünyasında yegane meşru siyasi iktidar oldu-
ğunu iddia eden Fatımi hilafeti en parlak devrinde Mı-
sır, Suriye, Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika ve Sicilya'yı 
içine alıyor, Bağdattaki halifenin hakimiyetini tanımıya 
devam eden doğu ülkelerinde pek çok dai ve taraftarı 
bulunuyordu. Fatımiler tarafmdan, mensup oldukları fır-
kanın fikri merkezi olarak kurulan Ezher Cami-medre-
sesinin, Kahircdeki dini hiyerarşi zincirinin başı olan 
Dai el-Duat (propaganda nazırı)ın idaresi altında yetişen 
pek çok dai ve ajan Irak, İran, Orta Asya ve Hindistan'a 
giderek, yeni fırkayı yayma, istihbarat yapma ve örgüt-
lenme işlerinde çahştılar(81). 

Fatımilerin bu parlak başarıları bazı ciddi krizleri 
de beraberinde getirdi. İmparatorluğun ihtiyaçları, ilk 
devirlerin müfrit ihtilalci akide ve görüşlerinde bazı dü-
zeltmeleri ve yumuşamayı gerekli kılmış, fırkanın bo-
zukluğuna hükmen aşırılar arasında çözülmeler başla-
mıştır. Fatımilerden ilk yüz çevirenler Bahreyn Karama-
tileri oldu. Karamatiler önceleri Mısırın fethine yardım 
etmişken, sonra Fatımilerle ilişkilerini keserek Muiz'in 
ordularıyla çarpıştılar. 

1021 de yeni bir bölünme oldu. Hakim bi-Emril-
lah'ın, bedenine Allah'ın hulûl ettiğini, kendisinin Al-
lah'ın zuhuru olduğunu iddia ettikten sonra kaybolması 
üzerine; onun ölmediği, beklenen imam (imam-ı munta-
zar) olduğu fikrini ortaya atan ve liderlerinin adına iza-
feten Dürzi ismini alan bir İsmaili grubu Fatımilerden 
ayrıldı ve Hakim'in halellerini tanımadı(82). 

İsmaililerdeki en önemli bölünme, Muntasır'ın 
uzun hilafeti (1036-1094) zamanında başladı. Bu dö-
nemde Fatımi halifesi mutlak otoritesini yitirmiş, gücü 
artan komutanların ve ordunun hakimiyeti karşısında 
sembolik bir lider durumuna düşmüştü. Halkın çoğunlu-
ğu İsmaili değildi. Ordu komutanlarının çoğu İsmailili-
ğe karşı idi. Fatımiler ihtilalci ve saldırgan ideolojilerin-
den uzaklaşarak gittikçe Sünniliğe yaklaştılar. Doğuda 
çok faal olan İsmaililer bu yüzden memnuniyetsizlikle-
rini bildirdiler ve muhalefete başladılar. Muntasırın ölü-
münden sonra Hasan Sabbah ve doğu İsmaililerinin ço-
ğu Fatımi Devletinin yeni adayı Mustali'yi tanımıyarak 
kardeşi Nizar'a biat ettiler(83). Komutanlar, daha ılımlı 
ve uysal olan Mustali'yi tercih ettiler ve Nizar'ı ortadan 
kaldırdılar. Bunun üzerine doğu İsmaillileri Fatımi Dev-
leti ile ilişkilerini kestiler. 

Gittikçe gücünü kaybeden Fatımi Devletinin 1171 
de silinmesi üzerine Mostali taraftarları merkezlerini 
Yemene taşıdılar. Hindistandaki taraftarları da Gucerat'ı 
merkez yaptılar. 1591 de birbirlerinden kopan bu grup-
ların Yemende bulunanlarına Süleymaniler, Hindistanda 
bulunanlarına Daudiler denmiştir. Daudilere bugün 

Bohra denmektedir(84). 
Mustali taraftarları, Fatımi devrinin ana akidelerini 

devam ettirmişler ve zamanla sünni akideye çok daha 
yakın hale gelmişlerdir(85). 

Nizari kolu mensupları ise, İhvan-ı Safa tarafından 
sistemleştirilen ilk İsmaili akidesine bağlı kalmışlar ve 
Alamut kalesini merkez yapmışlardır. Bunlara Haşha-
sinler de denmiştir. 

Alamut İsmaililiğinin en önemli yeniliği, fırka düş-
manlarının sadık teröristler tarafından öldürülmesinin 
dini bir görev olarak kabul edilmesi dir(86). 

Açık tarihi 1090 yılında Hasan Sabbah'ın Alamut 
Kalesini ele geçirmesi ile başlıyan Alamut İsmaililiği, 
başlarındaki şeyhe bağlı olarak dai, fedai ve müfidler-
den müteşekldl bir hiyerarşi zinciri içinde örgütlenmiş-
ler ve İran ve Suriyede bir çok kaleyi ele geçirmişlerdir. 

1256 da Alamut Kalesi Hülagu tarafından uzun bir 
kuşatma sonucu ele geçirilerek İsmaililer kılıçtan geçi-
rildi, kale yıkılarak yerle bir edildi. Diğer kaleler de 
Moğallar ve Baypars tarafmdan zaptedildi. Doğu ismai-
liliği etkisini yitirerek küçük bir cemaat haline geldi. 
Bunların bir kısmı Suriyede yerleştiler, İran ve Orta As-
yada varlığını sürdürenler ise Hindistana geçerek Hoca-
lar-ismini aldılar. Hocaların bugünkü liderine Ağa Han 
denmektedir(87). Bunlardan bir bölümü Ağa Handan 
koparak Sünn i l iğe yaklaşmışlardır(88). 

1.2. İsmaililiğin Temel Görüşleri: 
İsmaililik, nasslan yorumlamadaki aşırılığı ve bu 

yorumlardan aşırı sonuçlar çıkarması ile Oniki İmam Şi-
iliğinden ayrılır. Oniki İmam Şiiliğinin nassların zahiri 
ile batını arasında bir denge kurmasına karşılık, İsmaili-
lik tamamen keyfi yorumlarıyla naslann zahirini hemen 
hemen tümüyle ortadan kaldırmıştır. 

Onlara göre her zahirin bir batını vardır ve batın za-
hire üstündür. Zahir, batına varmak için kırılması gere-
ken bir kabuktur, yorum (te'vil) bu amaca ulaştırır. Yo-
rum yolu ile gerçek anlam elde edilir. Sadık mürid ger-
çek anlam olan manevi anlama özünü ve davranışlarını 
uydurursa şeriat artık onun için kaldırılmış demektir. Bu 
manevi anlam için rehber, imamın kendisidir. İmamın 
talimi dışında hiç bir kaynaktan doğru şekliyle din öğre-
nilemez. Bunun sonucu da, ebedi olan imam ve imame-
tin, geçici olan, belirli bir zamana bağlı bulunan Pey-
gambere ve Peygamberlik görevine karşı üstünlüğü-
dür(89). 

İsmaililiğe göre risalet-nübüvvet-velayet çemberi-
nin en iç halkasını meydana getiren velayet, peygamber-
liğin de kaynağıdır ve ona üstündür. İmamet görevi de 
her zaman için peygamberlik görevinden önce gelir. 
Peygamber bir şeriat tebliğcisi (natık) olarak, dai görev 
ve rütbesindedir, insanları imana çağırır. Bu çağrı, teb-
liğ ettiği şeriatın batini anlamıdu-(90). 

Onlara göre Allah bir imam tayin etmek zorunda-
dır. Mezhebin başı olan İmam, mezhebin asil reisi İsma-
il vasıtasıyla Hz. Ali soyunun dini yanılmazlığına sahip-
tir, masumdur ve ilahi ilhama mazhardır. Bazı durum-
larda imam bu gücünü başka bir şahısa manevi bir şekil-
de intikal ettirebilir. Böyle durumlarda bu şahıs tam an-
lamıyla olmasa bile, kısmen imamın manevi gücüne sa-
hip, güvenilir bir kimse veya vekil oluyordu(91). 



Nizari İsmaililerinin akidesine göre ilk nur doktri-
nin gereği olarak ilahi irade imamlar vasıtası ile baba-
dan oğula intikal eder. İlk Nur'dan yani Allah'tan mutlak 
insan sudur eder. Bu insan, yaratılmış alemin zirve, nok-
tasını meydana getiren imamdır(92). 

İsmaili akidesi temel unsurları itibariyle, yeni-efla-
turicu felsefenin, manilik ve hristiyan zahidliğinin bir 
kanşımı olan gnostisizm ile eski Ön Asya-Hint-İran din-
leri ve Harran Sabîliğinin batını tevillerle İslamileştiril-
miş bir şeklidir. Buna Pytagorasçı sayılar mistisizmi de 
eklenmiş, yedi sayısına kutsal bir anlam verilmiştir. 
Alemin düzenini ve tarihi olayları bu sayıya göre tertip-
lemişlerdir(93). 

Böylece, oldukça bulanık, uyumsuz ve gevşek bir 
akideler kanşımı meydana geliyor, bir yumuşak ideoloji 
olarak her ortama kolayca intibak ediliyordu. Mezhebin 
faaliyet gösterdiği coğrafi ve kültürel bölgelerde yerel 
akideler ve hurafeler de batini tevil yoluyla bu akideye 
eklenerek daha renkli ve zengin inanç karışımları doğu-
yordu. 

İsmaili adikesine göre Allah yaratıcı bir kudrettir. 
Ondan aktif bir kudret olan Akl-ı Küll meydana gelmiş, 
Akl-ı Küll, insanlar, arasından çıkan yedi peygamberle 
temsil edilmiştir: Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Hz. 
Muhammed ve İsmail. Yaratılış daimidir, alemin evveli-
ne bir evvel, sonuna bir son yoktur. Bu da, hem Allah 
tarafından yaratılışı, hem de ahiret inancını ortadan kal-
dırmaktadır(94). 

Batıniler emir ve nehiyleri de kendi metodlarına 
göre yorumlamışlardır. Onlara göre abdest ahitle imama 
bağlanmak, gusül bir sebep üzerinde ahdi tazelemek, te-
yemmüm imama ulaşamıyanın hüccete başvurması, na-
maz imama ulaşmak, oruç batının sırrını saklamak, hac 
yedi imamı ikrar etmek, zekat müstehak olana batın bil-
gisini bildirmektir. Cehennem şeriatın zahiri. Cennet ba-
tmidır(95). 

Görüldüğü gibi bu mezhep, günümüzün masonlu-
ğuna benzer şekilde dinde tam bir serbestliğe ulaşmış, 
İslam şeriatını kaldırarak yarı felsefi bir din kurmuştur. 

2-DÜRZİLİK 
Dürzilik, Fatımi halifesi Hakim bi-Emrillah'ın vezi-

ri Hamza b. Ali tarafmdan kurulmuştur. = 
1021 yılında Hakim'in ilahlığını ilan ettikten sonra 

ortadan kaybolması üzerine, veziri Hamza b. Ali Dürzi-
lik ismi ile anılan yeni bir mezhep kurdu ve kendisine 
tabi olan İsmaililer ile birlikte Fatımilerden ayrıldı. Ha-
kimin ilahhk iddiasını ilk kabul eden kişi Anuştekin el-
Dürzi olduğu için bu gruba Dürziler denmiştir. 

Fatımi halifesi Hakim, uluhiyetini yayması için 
Anuştekin el-Dürzi'yi Suriyeye göndermiş ve o da Ha-
kim adına davette bulunmuş ise de, Hakim'in veziri 
Hamza b. Ali, Anustekini ortadan kaldırarak onun yeri-
ne kendisi geçmiş, Allah'ın yedi imama hulûlettiğini, in-
san kisvesine büründüğünü, son olarak da Hakim sure-
tinde görüldüğünü ve kendisinin de onun peygamberi 
olduğunu iddia etmiş, akidesini yaymaya başlamış-
tır(96). " ' 

Dürzi akidesi, İsmaili akidesinin daha da aşırılaştı-
nlmış ve İslam ile ilişkisi tamamen kesilmiş şeklidir. 

Dürzilere göre din,"Hakim'in birliğinden ibaret 

olup, diğer dinler yürürlükten kaldırılmıştır. Zahiren 
müslüman olarak Kur'an'ı okurlar, fakat batini tevillerle 
şeri teklifleri kaldırırlar, tenasüh ve hulule inanırlar. 
Sünnileri ehli zahir, şiileri müşrik kabul ederler(97). 

İptal ettikleri İslami akideler yerine yedi vasiyeti 
koymuşlardır: 

1- Doğru sözlü olmak, 2- Mez hep kardeşlerini ko-
rumak, 3- Yokluğa ve bühtana tapmiktan vazgeçmek, 
4- İblislerden ve azgınlardan uzak durmak, 5- Hakim'in 
tek ilah olduğuna inanmak, 6- Hakim'im emrine ve fiili-
ne rıza göstermek, 7- Teslim olmak. Yedi vazife, İsla-
mın esası olan Kelimei Şahadet, namaz, oruç, hac, zekat 
ve bunlara ilave edilen cihad ve velayet yerine konmuş-
tur(98). 

Dürzilere göre ahiret ve ahiretle ilgili cennet, ce-
hennem, arş, kürsi, hesap, ceza, mükafat gibi şeyler hep 
bu dünyadadır. Kıyamet ve hesap günü, Hamza'nın ken-
dilerine inanmıyanlar aleyhine kıyamıdır(99). 

Dürzi akaidinin temelini, mistik-panteist görüşlerle, 
eski çağlardan kalma, müşrik inanç ve gelenekler mey-
dana getirmektedir. Bu unsurlara Hakim'in ilahlığı da 
eklenmiştir(lOO). Böylece, İslamla ilişkisi olmayan ilkel. 
bir din ortaya çıkmıştır. 

Dürziler önce Bekaa vadisi ile Lübnan dağlarında 
yaşamışlar, sonra bir kısmı Havran taraflarına çekilmiş-
tir. Haçlı savaşları boyunca Franklarla işbirliği yapmış-
lardır. 

Bazı görüşlere göre Dürziliğin gelenek ve akideleri 
masonluğun gelişiminde rol oynayan kaynaklardan biri-
si olmuştur( 101). 

3-NUSAYRİLİK 
Nusayrilik, batını bir fırka olup, kurucusu, önce 10. 

İmamın, sonra 11. İmamın, daha sonra da 12. İmamın 
bab'ı (naibi) olduğunu iddia eden Muhammed b. Nusayr 
en-Nemirî (öl. 883)dir. Fırkanın gerçek kurucusunun 
868 de ölen Hüseyn b. Hamdan olduğu öne sürülmekte-
dir. 

Devşirme (syhcretlo) bir akideler, topluluğuna sa-
hip olan Nusayrilik, İslamiyet, Hristiyanhk, Musevilik, 
Sabiîlik, totemizm ve bir çok ilkel inanç kalıntısı ile 
gnostik felsefenin kaba bir karışımından meydana gel-
miş bir dindir(102). Bu din inanç kalıntıları ile yeni-ef-
latuncu felsefenin birbirine karışarak yaşadığı Suriye, 
bu tür dinlerin doğmasında çok verimli bir ortam göreyi 
yapmıştır. 

Nusayrilerin gökleri, yıldızları, ayı ve güneşi takdis 
etmeleri Harran Sabiiliğinden geçmedir. Harflere ve sa-
yılara özel anlamlar vermeleri Musevilikten gelmedir. 
Nusayriliğin Şamanizm etkisinde kaldığı da öne sürülen 
görüşler arasındadır(103). 

Nusayrilere göre Hz. Ali dış görünüşüyle imamdır, 
fakat gizli mahiyetiyle ilahtır. Bu durum, mutlak varlık 
ile arasındaki açıklığın bir köprü ile kapatılmasıdır. Mu-
hammed isim, Selman bab (kapı)dır. Selman beş eşsizi 
yarattı: Bunlar, yıldırım ve. depremden, yıldızlardan, 
rüzgardan, hastalıktan ve ölümden sorumludurlar(104). 

Nusayriler tenasuha inanırlar. Onlara göre ölenlerin 
ruhu nurlar alemine göklere çıkar; fakat Nusayri ol-
mayanların, müslüman, hristiyan ve musevilerin ruhları 
hayvan cesetlerine girer, derecelerine göre cansız nesne-



lere de girerler(105). 
Nusayriler dini törenlerinde mutlak şarap içerler ve. 

şaraba kutsal bir anlam verirler. Nusayri ana ve babadan 
çocuk 18-20 yaşında törenle mezhebe alınır(106). 

Bu mezhebin mensupları çeşitli fraksiyonlara ayrıl-
mıştır, fakat hepsinde Ali ilah-kabul edilir. Ali-Muham-
med-Selman üçlüsü AMS harfleriyle gösterilir. 

Bugün Nusayriler azınlık olarak Suriye, Filistin, 
Tarsus, İskenderun, Antakya, Lazkiye ve Adana'da ya-
şamaktadırlar. Onlara alevi de denmektedir. 

4- HURUFİLİK 
Hurufilik, temel inançlarında İslamdan tamamen 

aynimış uydurma bir dindir. Kurucusu 1339 da Estera-
bad'da doğan Şihabüddin Fadlullahtır. Batıni olduğu an-
laşılan Şeyh Hasan isimli birine ihtisab eden jPadlullah, 
düşüncelerini Isfahanda yaymaya başladı. Önce rüya 
yorumuyla işe başlayıp bununla şöhret kazandı, sonra 
bir mağarada inzivaya çekildi. Daha sonra mağaradan 
çıkan Fadlullah'ın çevresinde toplanan yedi kişi onu 
mehdi ilan etti Şeriata uymayan telkinleri yüzünden tu-
tuklanan Fadlullah, 1394 yılında Şeyh İbrahim'in fetvası 
ile öldürüldü(107). 

Fadlulah Musevilikten, Hristiyanhktan, İslamiyet-
ten, İsnanaşeri Şiiliğinden ve Ehli Sünnet akidelerinden 
derlediği unsurlardan da faydalanarak Hurufi akidesini 
meydana getirmiştir. Medot olarak' batıniliği benimse-
yen Fadlullah, Kabbalistik inanç sisteminde olduğu gibi 
harflere verilen anlamlar ve onların ifade ettiği sayılarla 
da uğraştı. Daha ziyade gelecekteki olayları anlamak 
için kullanılan huruf bilgisini orijinal bir şekle soktu, 
kendisini Mehdi, Mesih ve Allah'ın zuhuru olarak tak-
dim etti(108). Dini emirleri harflerle ve hatlarla tevil 
ederek dini tekliflerin kalktığını söyliyen, ahireti, ruhu 
ve ruhun bekasını inkar eden Hurufiler bu düşüncelerini 
genellikle takiyye yapmak suretiyle gizlenmişlerdir. İs-
lam dininin ibadetlerini de kendilerince değiştirmişler-
dir(109). 

Hurufilerin tarikatlarda olduğu gibi özel bir ayinleri 
yoktur, fakat şarap, ekmek ve peynirli toplantı düzen-
ler(llO). Bu hareketin mensuplan, büyük ölçüde tarikat-
ların içine sızıp gizlenerek varlıklannı sürdürmüşlerdir. 

İranda Şahruh'a düzenlendikleri bir suikast teşeb-
büsünden sonra sıkı bir takibata uğrıyan Hurufiler Ana-
dolu ve Rumeliye geçtiler, Bektaşi tekkelerine de gire-
rek onlara Hurufîliği telkin ettiler. Fadlullahın halifele-
rinden Nesimî, Hacı Bayram'la da görüşmeye çalıştı. 
Hurufilik Bektaşiliğin temel inançlarından biri haline 
geldi. Kalenderiler ve Rum Abdalları gibi isimler Huri-
filiği gizliyen birer perde durumuna geldi(l 11). 

Hurufîlik, 15. yüzyılda Osmanlı ülkesinde okadar 
güç kazandı ki, II. Murat ve Fatih devrinin ilk dönemle-
rinde saraya kadar nüfuz etti. Fatih'in Hurufiliğe eğili-
mini vezir Mahmud Paşa'dan öğrenen müderris Fahred-
din Acemî şeriat adına gücünü kullanarak Hurufîleri diri 
diri yaktırdı. Bunun üzerine geri kalan Hurufiler Bekta-
şiliğin içine karışarak varlıklannı korudular ve propa-
gandalarını sürdürdüler. Kanuni Süleyman zamanında 
da Osmanlı ülkesinden görülen Hurufiler Bektaşi görü-
nümü altında Rumelide, Mısırda ve Anadolunun bazı 
yerlerinde 19. yüzyıla kadar varlıklarını ve inançlarını 

korudular(112). 
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RUSYA MI , IRAN Ml? PKK OLAYI VE ABD 
Türkiye'nin Orta Asya'ya dönük stratejik ufku ne-' 

dir? 
Sıklaşan temaslar ve romantik yönü ağır basan "çe^j 

kiçle örs dövmeler" gibi ritüelierin ötesidc, Türk cumhu-
riyetlinin doğal gaz v e petrol kaynaklarının Türkiye'ye 
aktarılması tasarımlannın dışında, Orta Asya'nın Türk 
stratejik düşüncesindeki yerini saptadık mı? v Ş 

^ T ile Orta Asya arasındaki bağlantı lıalkası 
Kafkasya. Türkiye'den Orta Asya'ya, yani Akdeniz-Kara-; 
deniz havzasından İpek Yolu'na ve oradan şu sırada dün-
ya toplam ticaret hacminin yaklaşık üçte birini kapsayan 
Pasifik havzasına ulaşacak yollar Kafkasya'dan geçmek 
zoruda. Oysa, hayati bağlantı halkası Kafkasya, Karabağ 
sorunu nedeniyle engebeli. 

, Hükümetin buna karşı ürettiği çare, Türk-Rus ortak 
barış girişimi. Bir başka deyimle. H i k m e t Çet in i le 
Kozyrev'in ortak arabuluculuk çalışması... 

Türk-Rus ortak girişimi kendiliğinden İran'ın bölge-
de "by-pass" edilmesi anlamına geliyor. Bir yönüyle dev 
Türkiye ile Orta A.sya bağlantısını kesen tarihteki gele^| 
neksel Rus-Iran (Çarlık ve Saleviler arasında olduğu girÎ 
bi) ittifakını önlemiş oluyor. 

Peki, bunda garip olan nedir? 
İ S ' ' i 1. Kafkasya'daki Türk-Rus ekseni, Rusya'daki iç ka-̂ î 
rışıklıklar ve istikrarsızılk nedeniyle işlememeye mah-J 
kumdur. 

2. Türk-Rus ekseni, KafT<asya"dan Orta Asya'ya da 
projekte edi lmek durumundadır . Bu, Moskova çekim^ 
merkezli olmaktan kaçınılmaz olarak kurtulmak sürecin^ 
deki Türk cmuhuriyetlerinde, Türkiye'nin gayretiyle Rus-
ya'yı sağlama almak demektir. 

Ve bu, mevcut tarihi dinamiklere aykırıdır. 
Ne var ki, gerek hükümetin başındaki geleneksel 

I Rusya korkusu; gerekse Dışişleri'nin yapısal "Rusya bü-' 
I yük güçtür" anlayışı ve işbirliği partneri olarak Hristiyan-; 
I Batı dünya.svnı Müslüman ülkelere tercih etme özelliği, 
I hem Kafkasya 'da hem de Orta Asya'da Rusya ile işbirli-; 
I ğini İran ile işbirliğine yeğlemesi sonucunu getiriyor. 
I Oysa, başla Özbekistan, Türkistan'ın tümü tarihi ve 
I kültürel olarak bir Türk-İran alanıdır. İslam coğrafyasının 
I Arap olmayan kuşağıdır. Orta Asya, Türkiye'nin İran ile 
f rekabet değil, doğal işbirliği alanıdır. ; _ 
î' Kafkasya'ya gelince... 1550'de Müthiş İvan'ın Kazan 

Tatar Hanhğı 'na son vermesinin ardından Rusya, Volga 
I boyundan aşağı inerek Hazar kıyısında Astrohan'a ulaş-' 
I mış ve Safevi İran'ı ile kurduğu ittifakla Osmanlı (Batı 
I Türk dünyası) Devleti ile Orta Asya (Doğu Türk dünyası) 
I irtibatı kesilmişti. ' , , 
|ii> : : Yüzyıllar süre^ ayrılık yeni gideriliyor. Bu muaz-
I zam tarihi dersten sonra, Türkiye, asla Kaflcasya'da 2'ye I 

kalmamalıdır Ama, Rusya-İran ititfakının önüne geçmek 
için Türk-Rus işbirliği mi, yoksa t ü rk - î r an işbirliği mi, 
esas alınmalıdır. , • 

Koca bir Selçuklu geçmişi, kültürel yakınlık ve Rus-
ya'nın içine düştüğü manzaranın yarattığı eşsiz tarihi fır-
sat; ikincisini esas almayı emretmiyor mu? 

Cengiz ÇANDARJ0.3S>3 Sabah - I 

1990 -91 Körfez krizinden 
sonra. Kuzey Irak'takiler dahil tüm 
Kürtleri ilgilendiren önemli gelişme-
lerin hepsinin ardmda ABD vardır. 
O nedenle, bazı büyüklerimiz örne-
ğin "Çekiç Güç'ü biz istedik", "Celal 
Talabani ve Mesut Barzani ile biz 
oturduk görüştük" diyoriar ya... On-
lan dinlerken gülüyoruz. 

Keza , "Geride kalan yılın 
ekim ayında Talabani ve Barza-
ni"ye bağlı 'Kürdistani Cephe' biriik-
lerinin PKK üzerine gitmelerine, on-
lar kendileri karar verdiler. Sonra 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kürdistani 
Cephe'den gelen çağrı üzerine Ku-
zey Irak'a girip PKK'ya çok ağır bir 
darbe vurdu" diyenlere kimse inan-
masın. Evet bunlarm hepsi oldu 
ama hepsinin ardında ABD'nin bil-
gisi, onayı ve belki de aktif bir katkı-
sı vardı. 

Sadece onların değil, 1992 
Mayis ayında Kuzey Irak'ta yapılan 
ve -adı ne olursa olsun- Kürtlerin 
bir Meclis teşkil edip hükümet kur-
malanna imkan veren seçimlerin ve 
buna Türkiye'nin ciddi bir tepki gös-
termemesinin de asıl nedeni, bu 
senaryonun ABD'den çıkmış olma-
sıdır. Nitekim sözde Kuzey Irak'taki 
otorite boşluğunu doldurmak için 

gelen Çekiç Güç, başka hiç bir şe-
yin değil, düpedüz bu senaryonun 
güvencesi olarak görev yapmakta-
dır. ABD'nin bu senaryosunun biz-
ce asıl amacı, önce Irak'ın toprak 
bütünlüğünü koruyarak (veya koru-
mayarak) Türkiye'nin güneyinde bir 
Kürt devleti (belki ilk aşamada sa-
dece federe bir devlet) kurulmasmı 
sağlamaktır. Kaldı ki Türkiye ve is-
rail'le iyi ilişkiler içinde olması için 
her türiü önlem peşinen alınan böy-
le bir Kürt devleti. ABD tarafından 
hem Irak'a hem iran'a hem Suri-
ye'ye ve hem de- bir gün gerekirse-
Türkiye'ye karşı kullanılabilir. 

Konuya bu açıdan bakınca 
hem PKK'ya geçen yıl atılan büyük 
meydan dayağını, hem de ABD'nin, 
Celal Taiabani'yi kullanarak Apo'ya 
"Ya silinip gitmeyi yahut evcilleşip 
sistemde (veya senaryoda) yerini 
a lmay ı " neden önerdiğini izah et-
mek kolaylaşıyor... 

Dahası... PKK lideri Apo'nun 
"hain" ilan ettiği ve hatta öldürtme-
ye karar verdiği mutedil Kürt lider 
Kemal Burkay'la görüşüp bir proto-
kol imzalaması da, bu yorumu güç-
lendiren ayrı bir örnektir. 

Oktay Eksi/22.3.93 
• - Hürriyet - . 

Hristiyan Yobgglgr! 
"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar..." 
Bu canavan besleyen duygunun kaynağmı hep sezmiş, fakat yakıştı-

ramamışımdır. Ama artık eminim: 
Bu canavarı Hristiyan gericiliği besliyor. 
Bati dünyası Doğu'yu aşağılamak istediğimde İslam fanatizmini başı-

mıza kakıyor, ama nedense kendi dünyasındaki yobazlığı görmek istemi-
yor. 

Avrupa'nın kalbi sayılan topraklarda, Bosna Hersek'te, birinci haçlı 
seferinden 900, sonuncu haçlı seferinden 700 yıl sonra yeni bir haçlı sa-
vaşı cereyan ediyor. 

Bu topraklarda mazlum bir halk katlediliyor. 150 binden çok insan bo-
ğazlanmış, 50 bine yakın müslüman kadın etnik temizlik adına kirietilmiş-
tir. Şimdiye kadar gösterilen tepkiler, gönderilen yardım kolileri, timsahın 
göz yaşlarını çağrıştırıyor. Körfez savaşında bir kaç tane karabatak ölü-
yor diye ayağa kalkan Batılı devletler ve insan hakları savunucuları Bos-
na'daki insan katliamına niye sadece seyirci? 

Bu sorunun cevabını artık biliyoruz.. Çünkü kıyıma uğrayanlar Müs-
lüman!. 

Clinton seçilmeden önce şövalye gibi konuşuyordu. Seçildikten son-
ra o da ötekiler gibi Hristiyan yobazları gözeten pis bir politikacı oldu.. 

Bütün yaptıkları Sırp kasaplara zaman kazandırmak.. Amaç, Avru-
pa'nın ortasında Müslüman bir cumhuriyetin kurulmasını önlemek. 

Güngör Metıgi: 25.31993- Sabah 
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Vakfımız, çıkarmış oldu-
ğu AKV Bülteni ile faaliyetleri 
sizlere du5aırmaya çalışmıştı. 
Yaklaşık bir yıldır, yaptığımız 
faaliyetler ise şöyle özetlene-
bilir. "AKV Bülten" olarak çı-
kardığımız yayın organı bun-
dan böyle "ÜMRAN" ismiyle 
devam etmektedir. 

İki ayda bir çıkardığımz 
bu dergi daha geniş kapsamlı 
hale getirilerek, sizlere sunul-
muş tu r . Siz okuyuculardan 
gelecek yazılar, eleştiriler, 
makalelere yer vermeye çalış-
cağız. Hep birlikte en güzelini 
yapmaya gajrret edeceğiz 

B u n u n yan ında Ümran 
j dergis inin t an ı t ımında ve 

abone b u l u n m a s ı n d a bize 
yardımcı olmanızı t emenn i 
ediyoruz. 

KÜLTÜREL 
FAALİYETLERİMİZ 
Yapılan faaliyetlerin ağı-

rık kısmını o luş turan kültü-
rel programlardır. Her haf ta 
Cumartesi günleri düzenledi-
ğimiz seminerler yaz dönemi 
haricinde şu ana k a d a r de-
vam etmektedir. Mayıs 1993 
ayı itabariyle de b u seminer-
lere a ra vermeyi düşünüyo-
ruz. Yapılan seminerleri her 
sayıda yayınlamak suretiyle 
sizlere duyurmaya çahşıyo-

VE KÜLTÜR VAKFı 



ruz. 
Bu sayımızda d a Sul ta-

nahmet ' t ek i Konferans salo-
n u n d a veri lmiş olan, semi-
nerlerden; Mustafa AYDIN'ın 
"İslamm Anlaşılmasında Tari-
h in Önümüze Çıkardığı Bazı 
Engeller", Bahr i ZENGİN'in 
"Anayasa ve Devlet Modelleri 
H a k k ı n d a T a r t ı ş m a l a r " ve 
Abdul lah Yıldız'ın "Kur'ân'ın 
Ö n g ö r d ü ğ ü İ n s a n " k o n u l u 
seminerlerini bulacaksınız. 

Vakıf merkezi dışında An-
ka ra ve İzmit şubeleri de b u -
t ü r k ü l t ü r faaliyetlerim sür -
dürmektedir ler . Bu seminer-
leri de bize ulaşt ıkça yayınla-
m a y a çal ışacağız . Merkez, 
Ş u b e ad re s ve telefonlarımız 
derginin ilk sayfas ında mev-
cu t tu r . İritibat kurabilirsiniz. 

Merkez Şube 'de ayda bir 
veya iki defa olmak üzere de 
A r a ş t ı r m a ve Kül tü r Vakfı 
H a n ı m l a r Kolu t a r a f ı n d a n 
"Hanımlar Günü" tertip edil-
mektedir. 

SOSYAL 
FAALİYETLERİMİZ. 
Her yıl o lduğu gibi yaz 

döneminde Vakıf merkezi ta-
r a f m d a n bir "Dinlenme Kam-
pı" düzen l enmek ted i r . Her 
tür lü sosycd etkinliklerin (eği-

tim, spor vs.) yer aldığı b u 
kampı , ö n ü m ü z d e k i y a z d a 
düzenlemeye çalışıyoruz. 

Vakfımız, he r yıl olduğu 
gibi, b u s ene de R a m a z a n 
ayında yoğun iftar program-
ları düzenledi. Vatan D ü ğ ü n 
Sa lonun 'dak i genel if tar ye-
meğine bine yakın davetli ka-
tıldı. Anadolu 'dan gelen mi-
safirlerin dışında, vakıf üye-
leri ve öğrenciler, if tar prog-
ramını ilgiyle izlediler. Prog-
r a m d a açı l ış k o n u ş m a s ı n ı 
Mütevelli Heyet Üyesi Musta-
fa ERTEKİN, genel korıuşma-
yı ise Şemseddin PETEK yap-
tı. Çocuklarm büyıik ilgisini 
çeken "Aile İftar Prograrm" da 
aym sa londa yapıldı. Çocuk-
lar ın hazır ladığı programı , 
büyükler de dificat ve beğe-
niyle izlediler. 

V a k f ı m ı z ı n S u l t a n a h -
met ' teki merkezinde g ü n l ü k 
İftarlara b u yıl da devam edil-
miştir. Hayırseverlerin verdiği 
ve Vakfımızın organize ettiği 
bu iftar yemekleri d a h a ziya-
de öğrenci ler in kat ı l ımıyla 
gerçekleşmiştir . Ayrıca aym 
yerde iki g ü n de h a n ı m l a r a 
yönelik iftar programı gerçek-
leşmiştir. 

Hajnrsever kardeşlerimize 
Yüce Allah'tan ecirler diliyor. 

h a y ı r l a r ı n ı n d e v a m ı n ı 
bekliyoruz. 
Her bay ram olduğu gibi 
b u R a m a z a n B a y -
r a m ' m d a d a vakfımızda 
b a y r a m l a ş m a ' yap ı ld ı . 
B a y r a m ı n ikinci g ü n ü 
gerçekleştirilen bayram-
l a ş m a y a ilgi hayl i b ü -
yük tü . 

ANKARA ŞUBEMİZDE 
YENİ GÖREV 
DAĞILIMI 
A r a ş t ı r m a ve K ü l t ü r 
Vakf ı A n k a r a Ş u b e s i 
üyeler i . N i s a n a y ı n d a 
top lan t ı y a p a r a k yen i 
yönetim k u r u l u üyeleri-
ni şöyle belirledi. 
Mehmed ÖZUTKU 
Esa t URAL 

Mehmed KAYA 
Fevzi ERBAY 
Mürsel AĞAÇ 
Mehmet TUTAR 
Ahmet GÖNÜLLÜ 
Yeni yöne t ime ö n ü m ü z -

deki faaliyet dönerninde ba-
şarılar diliyoruz. 

ADANA ŞUBEMİZ 
AÇILDI 
Vakfımız , ç a l ı ş m a l a r ı n ı 

y u r t çap ında geniş le tme ça-
bas ı içindedir. A n k a r a ve İz-
mi t ' t en s o n r a A d a n a ' d a d a 
Araşt i rma ve Kül tür Vakfı 'nm 
şubes i açıldı. Gayretli ve fe-
d a k a r kardeş ler imiz in çalış-
malar ı sonuCtr-güzel bir b ina 
tefriş edi ld /ve hizmete açıldı. 
Adana şubes i Yönetim Kuru-
lu ş u üyelerden oluşuydr: 

Hikmet YILDIRIM 
Mustafa ÜNSAL 
Mehmet KARATAŞ 
Cemil KARABUDAK 
Mehmet Ali YÜCE 
A d a n a l ı k a r d e ş l e r i m i z e 

başar ı lar dülyoruz. 

ÜMRAN 



KITAP DÜNYASı KİTAP DÜNYASI KITAP DÜNYASI KİTAP DÜNYASI KITAP DÜNYASı KİTAP DÜNYASI 

NAZÍH AYUBİ 
Mevdudi 

Müslüman Olalım 

PINAR 
YAYINLARI 

GELIN 
MÜSLÜMAN OLALıM 

Eser, 1938'den itibaren 
Mevdûdî'nin çeşitli yerlerde yaptığı 
Cuma vaazları ve konuşmalardan 
ibarettir. "Kütûbât,, adı altında top-
lanmış olan bu konuşmalar, dünya-
nın çeşitli dillerine çevrilerek sayısız 
baskısı yapıldı. 

Kitapta da görüleceği gibi 
Mevdûdî, yaptığı bu konuşmaların-
da iman, namaz, oruç, hacc, zekat, 
cihad konuları üzerinde durmuştur. 
Ancak konuları klasik bir akaid ya-
hut bir fıkıh bilgisi tarzında işleme-
miş, etkileyici bir anlatımla bu 
ibâdetlerin ruh ve hayatı kuşatan di-
namik boyutlarını gözleR önüne ser-
miştir. 

Beşerin beşere boyun eğdiği, 
otorite ve saygınlığın yalnız Allah'a 
hasredilmediği şirk, cahiliye ve gü-
nah toplumlarında görülen kargaşa 
ve huzursuzlukların kaynağını teşhis 
etme amacına dönük ele alır konula-
rı. Öncelikle imansızlık ve imanın 
yanlış anlaşılması prOblemine temas 
ederek Kur'ân'ın tarifleriyle açıklar. 
Bu noktada adı Müslüman olan top-
lumların, imanlarının neden onları 
kurtuluşa eriştirmediğinin işaretleri-
ni verir. Nesilden nesile aktarılan biı 
imanın zayıf olduğunu başka şeylere 
imanla karışık hale geldiğini belirtir. 

Mevdûdi, konuları, mesaj ve 
ruhdan yoksun anlatım yerine, onla-
rın toplumsal hayatla bağlantılarını, 
bir orucun, bir namazın kişiyi nasıl 
koruduğunu kabul edilir bir örnek 
insan tipi haline getirdiğini anlatır. 

Eser, rüşvet, ahlaksızlık, yol-
suzluk, adam öldürme ve çeşitii sos-
yal problemlerin ayyuka çıktığı bir 
toplum için kurtuluş reçetesinin ne 
olduğunu ortaya koyar, işte bu nok-
tada, ilahi bir güçten korkabilmenin, 
toplumsal sorumluluk hissine sahip 
olabilmenin yolunun bu ibâdetlerin 
ruhun da varolduğunu ayetlerle ve 
hadislerle sergiler. 

Bu kitap, Kur'ân'ın mücadcIc 
ruhundan uzak hale gelmiş gelenek-
sel anlayışların dini yalnızca kuru 
şekillere döktüğünü farkederek 
mücâdele sorumluluğunu hisseden-
lerin, buhranlardan uzak, toplumsal 
sorumluluklarının bilincinden olan-
lann söz sahibi olacağı makamların 
ihanet şebekelerine dönüşmeyeceği 
"Temiz Toplum, özlemi duyanların 
okuması gerektiği bir kitap. 
Mevdudi/Pınar Yay. İst. 1993 

ARAP DÜNYASıNDA 
DIN VE SIYASET 
Nezih Ayubi - Cep Kitapları A.Ş. 
1993 - 290 Sh. 

Nezih Ayubi'nin yapıtı, bir 
inanç sistemi ve hayat tarzı olarak 
İslam'ın bir siyaset ve devlet kuramı 
içerdiğini ve bunun sorgusuz sualsiz 
kabul ve tatbik edilmesi gerektiğini 
ileri süren İslamcıların tezini 
irdeliyor. 

Yazar , s iyas i İ s lam' ın 
entellektüel kaynaklarını izlerken, 
bir yandan da sosyo-ekonomik 
temellerine iniyor. Vardığı sonuç, 
bu tezin iki dünya savaşı arasında 
ortaya çıkmış, görece genç, kenüi ve 
eğitimli bir kitle oluşturduğu... Bu 
genç aydınlar, bağımsızlık sonrası 
"popülist , , (halkçı) rej imler 
tarafından harekete geçirilmişse de 
beklentileri gerçekleştirilememiştir. 

Arap DünyasmıJa 
DİN VE 
SİYASET 

Uğradıkları hayal kırıklığı, bugün 
bütün Müslüman dünyasını 
kap layan " fundamen ta l i zm, , 
(kök tend inc i l i k ) da lga lar ın ı 
doğurmuştur. 

Kitapta altı Arap ülkesindeki 
islâmi hareketler ayrıntılı olarak 
incelenmekte; Ayubi'nin hayli geniş 
tuttuğu siyaset kavramı kapsamında, 
kadın ve aile gibi konuların yanısıra, 
islâmi bankalar, okullar ve 
hastaneler gibi yeni ortaya çıkan 
kurumlar da çözümlenmektedir. 

ABD, ISRAIL VE 
FILISTINLILER -
KADER ÜÇGENI 
Noam Chomsky - İletişim Yayınlan 
1993 - 622 Sh. 

G ü n ü m ü z ü n hak l ı biı 
uluslararası üne sahip aydınlarından 
Noam Chomsky'nin kitabı, 2. Dünya 
Savaşı sonrasının en ağır ve kronik 
uluslararası sorunlarından birini ele 
alıyor. Özel konusu, filistin 
sorununun, İsrail ' in Lübnan'ı 
işgalinde odaklaşan kritik bir evresi. 
Ancak eserin içeriği, bu dönemle ve 
olayla sınırlı değil. Kader üçgeni, 
Filistin sorunu üzerine yazılmış, 
"ABD - İsrail Stratejik işbirliği,, nin 
tarihi, siyasî arkaplanını ve anlamını 
en derinlemesine işleyen eserdir, de-
nilebilir. Yazar Noam Chomsky'nin 



A B D , İsrail ye Filistinliler 

K 'ADER 

ÜÇGENÎ Noam Chomsky 

Fanatizm, entegrizm vb. mesajı da- ' M C \ r 7 A T D Ö l l " l P Î D A V 
raltan ve' başkaları üzerinde baskı l \ l t V Z / \ D U L U U J İ n A Y 
kurmayı öngören düşünce ve eğilim- A n j s • 
lerin dinle ve bu arada İslam'la iliş- Oı i İLiRi i j 

ALI BULAÇ 
ÛsOâGuû SS© PGiBaito 

kimliği, başlıbaşma, kitaba bir "ör-
nek çalışma" değeri kazandırıyor. 
Chomsky, ABD'de "müzmin,, bir si-
yasi muhalif olmanın yanında, ulus-
lararası düzeyde ağırlığı olan, çığır 
açıcı bir dilbilimci. Bütün öteki ince-
lemelerinde olduğu gibi kader üçge-
ni'nde, sadece ele aldığı konuyu de-
ğil, bu konunun siyasi söylemlere ve 
medyaya yansıma biçimlerini de tah-
lil ediyor. Noam Chomsky'nin bu ki-
tabı, Filistin sorunu üzerine bir temel 
olmanın ötesinde, günümüzde ulus-
lararası siyasete ve medyanın işleyiş 
inekanizmalarına ilişkin bir kaynak 
kitap niteliğinde. 

ISLAM VE FANATIZM 
AliBulaç-
Beyan Yayın-
ları 
1993 - 208 Sh. 

Şeriat ve 
Örf, Din-Dev-
let ilişkisi, İn-
san Hakları 

Kitap, son 
yıllarda genel-
de dinler ve 
özelde İslam 
ve Fanatizm 
arasındaki iliş-
kileri araştıran 
bir çal ışma. 
Araştırmanın, 
cevabını aradı-
ğı ana sorular 
şunlardır: Din-
lerin özünde 
fanatizm zo-
runlu mudur? 

DOE^EMI^D! 
BOLUCU TEROR̂  

'Kûrtçütük" (1983-1991) 

kilendirilmelerinin geçerli mantığı 
nedir? 

"Bu türden sonılann cevapları 
geniş bir araştırma alanını gerektirir. 
Biz de bu amaçla İslami öğretinin te-
orik ve hukuki çerçevesini araştır-
dık. Tarihteki uygulama örneklerine 
başvurduk. Bu arada konuyla bağ-
lantı olarak Din Devlet ilişkisine ve 
insan Hakları sorununa da geniş bir 
yer ayırdık.» 

Bu çalışmanın belirli ve genel 
geçer yargıların ötesine varan sonuç-
ları bakımından ilginç ve açıklayıcı 
olduğuna inanıyoruz. 

YENI ÇıKAN KITAPLAR 
- Kur'an Kıssalarına Giriş 
M. Sait Şimşek (230 Sahife) 
Yöneliş Yayınları: 1993 

- Siyasi İslam ve Panislamizm 
MümtazerTürköne , Ümit Öndağı 
(175 Sahife) 
Rehber Yayınlan 1993. 

- Sömürgeciliğin Çöküşü 
M. E Chamberlain (160 Sahife) 
Rehber Yayınları 1993 

-Nasıl Sömürüldük , 
İhsan Süreyya Sırma (120 Sahife) 
Beyan Yayınları 1993 

-İslam ve Demokrasi 
Ali Bulaç (210 Sahife) 
Beyan Yayınları 1993 

- Osmanlı'nın Batılılaşma 
Çabaları ve Batının İki Yüzü 
A. HADİ HAİRİ (95 Sahife) 
Yöneliş Yayınları: 1993 

- Gelin Müslüman Olalım 
Mevdudi (282 Sahife) 
Pınar Yayınları 

- K u r ' a n d a İ n s a n v e T o p l u m 
Ekrem Sağıroğlu (268 Sahife) ' 
Pınar Yayınları . 

-İslam ve Sosyal Değişim 
İhsan Eliaçık (254 Sahife) 
Şafak Yayınları 

-Makaleler 
AliŞeriat i (115 Sahife) 
Objektif Yayınları 

OZAL DÖNEMINDE 
BÖLÜCÜ TERÖR 

(1983-1991) "Kürtçülük,, Nev-
zat Bölügiray - Tekin Y.Evi 1992 -
210 Sh. 

Bu kitap, bir anı yada bilimsel 
bir araştırma kitabı değildir. Bu ki-
tap, açık bilgilerin askersel bir gözle 
yorumlanarak bölücü terörün belli 
bir zaman dilimi içindeki öyküsünü 
anlatan bir "gözlemdir," bir "yorum-
dur". 

Bu kitap, bölücü terörle sava-
şında hiçbir dönemde görünmediği 
kadar kandöküldü, gerek ulusal, ge-
rekse uluşlararası alanda bugüne ka-
dar olmadığı ölçüde Türkiye'nin top-
rak bütünlüğünün açıkça tartışmaya 

açıldığı, Özal Döne-
mi'ndeki (1983 -
1991) bölücü terö-
rün gelişmesini ve 
bu yönetimin bu te-
rör karşısındaki tu-
tum ve davranışları-
nı anlatmaktadır. 
Bu kitapta; Özal 
Dönemi'nde bölücü 
terör yeniden sah-
neye nasıl çıktı, na-
sıl gelişip 1983'de 
100 kişiden 1991'de 
10 bin kişilik bir 
gerilla ordusuna dö-
nüştü, sıfırdan alı-
nan şehit sayısı na-
sıl binlere ulaştı, 
Türkiye nasıl oldu 
da böyle bir "Az 
şiddetli İç Savaş,, 
aşamasına geldi, ne-



den şehidlerin kanının akması bir 
türlü durdurulamadı, tüm amaçlarla 
neler yapıldı yada yapılmadı, özelle 
bu dönem neden "Kürtçük,, konu-
sunda bir "Dönem Noktası,, oluştur-
du vb. sorunların yanıtlarını bula-
caksınız. 

Kitabı okuyanlar, bundan sonra-
ki dönemler için' de Kürtçülük konu-
sunda bir çok yeni bilgiler edinmiş 
olacaklardır. 

Bu kitap, Bölügiray'ın bundan 
önce yayımladığı, 12 Eylül öncesini 
konu alan "Sokaktaki Asker,, kitabı 
ve 12 Eylül Yönetimi Dönemi'ni an-
latan "Sokaktaki Askerin Dönüşü,, 
kitapları ile de ilintili sayılır. 

Çünkü, bu kitapta anlatılanlar, 
bir 12 Eylül ürünü ve onun bir evresi 
olan, bu nedenle 12 Eylül Arap Yö-
netimi olarak tanımlayabileceğimiz 
Özal Dönemi'nde yaşanaN olayların 
bölücü terörle ilgili kısmını oluştur-
maktadır. 

PROF. SEYYİD HÜSEYİN EL-ATTAS 
TOPLUMLARIN ÇÖKÜŞÜNDE 

OKUYUCU KÖŞESİ 

RÜŞVET 
Seyyid Hüseyin El-Attas!Pınar Yay. 
Çev: Cevdet Cerlt (200 Sh.) 

"Mevcut sistemin, mevcut top-
lumsal yapılaşmanın trajik yanlarına 
dokunduğunuzda insanların hatalı 
standartlara şartladırılmış olduklarını 
hayretle görürsünüz. Ahlâk dışı yol-
lardan edinilmiş servet, kişiye say-
gınlık ve statü kazandırabilmek için 
bir kriter haline gelmiştir. Kentlerde 
genç kuşaklar geleceklerinden endi-
şe duymaktadırlar. Böylesine çarpık-
laşmış bir düzenin insanlara vermek-
te olduğu acıyı' yasalarla dindirebil-
mek münıkün değildir." 

Haz. İlhan Gündoğdu 

Herşeyden önce böyle 
bir çalışmayı ortaya ko-
yan arkadaşları tebrik et-
mek gerekir. Bosna-Her-
sek Olayı ancak bu kadar 
güzel verilebilirdi. Bu gü-
zel çalışmayı ortaya ko-
yan arkadaşların daha 
iyisinini yapacaklarına 
inandığım için kendime 
görü düzeltilmeis gerekti-
ğine inandığım bazı hu-
susları hatırlatmak iste-
dim. 

Muhteva yönünden 
çok yoğun ve dolu. Çok fi-
kir yüklü... Elit bir okuyu-
cu için noktası noktasına 
okunup incelenmesi ve 
ciltlettirilmesi gereken bir 
dergi. Kadro dergisi. Şa-
yet geniş okuyucu kesimi-
ne hitabedecekse-ki etme-
li- o zaman konular biraz 
daha seviye düşürülerek 
verilmeli. "Belge-Semi-
ner-Çeviri'İnceieme„ bir 
dergide bu kadar yoğun 
verilmemeli "Seminer,, ge-
reksiz gibi geliyor. Güncel 
konulara daha çok ağırlık 
verilmelidir. Konularda çe-
şitlilik sağlanmalıdır. İlgi 
çekecek yeni bölümler ek-
lenmelidir. "Bulmaca Kö-
şesi, Mizah Bölümü, Bi-
lim-Teknik,, gibi bölümler 
eklenmelid. 

"Basından Seçmeler,, 
Çok güzel oldu. Kanaa-
timce Bosna-Hersek olayı-
nın dışında bu kadar faz-
la Bosna'ya yer vermek 
sıkardı. Azaltılırsa daha 
güzel olur!" Kitap Tanıtı-
mı,,mn yanında dergi ta-
nıtımı da yapılabilir. 

Dergi çıkarmanın zor-
luklarını bilen bir insan 
olarak söylüyorum arka-
daşları kutlamak gerekir. 
Çok itinalı, çok titiz bir ça-
lışma yaptılar. Tashihler 
hele özel yapıldı. Yukarı-
daki söylediklerimiz göz 
önünde tu tu lursa çok da-

h a güzel bir dergi ortaya 
çıkacak, inşallah! 

Sürçü lisan ettikse af-
fola! 

Selamlar 
Şakir YILDIRIM 

Adana 
Araştırma ve Kültür 

Vakfı'nm yayın organı 
olan "Bülten"i ilk sayıla-
rından itibaren takip et-
meyteyim. Ardından isim 
değişikliğiyle birlikte "Üm-
ran" dergisi elime geçti. 
Önceki sayılara nazaran 
çok daha kapsamlı günü-
müzde. Yalnız kapak ka-
ğıdı pek uygun değil. İç 
muhteva olarak gayet iyi. 
Gerek güncel konular ol-
sun, gerekse seminerler 
olsun oldukça bilgi sahibi 
olmamı sağlıyor. Emeği 
geçerlerden Allah razı ol-
sun. 

S. 2^ngin 
İ.H.L. SAMSUN 

Derginizi bir kitapçıda 
tanıdım. Dikkatimi çekti. 
Diğer dergilerden farklı 
olarak gördüm İç muhte-
vasını çok beğendim. Dü-
zey açısından biraz daha 
dikkat edûmeli... 

Üniversite Öğrencisi 
Fatih - İST. 

Ümran dergisini bir 
arkadaşmdagördüm... Bi-
raz inceledim. Gayet gü-
zel konular var. 

Devamı dileğiyle... 
A. ŞAHİNOĞLU 

... Çıkarmış olduğu-
nuz dergiyi çok beğeniyo-
rum Kapağı değiştirmeniz 
çok güzel oldu. 

Üniversite Öğrencisi 
İstanbul 


