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BBiirr MMeeddeenniiyyeett MMaassaall››:: AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii

Türkiye gündemi, son aylarda 17 Aral›k 2004 tarihine kilit-
lenmifl görünüyor. Siyasîler, yazar-çizerler, ekonomistler ka-
dar sokaktaki vatandafl da 1177 AArraall››kk’ta adeta bir mucize
bekler hale gelmifltir. Sanki bu tarihte, ‹skender’in efsanevi
k›l›c›n›n bir hamlede Gordion dü¤ümünü çözmesi gibi,
AB’den Türkiye’ye uzanacak bir sihirli de¤nek mucizevî bir
dokunuflla her fleyi bir anda de¤ifltirecek ve bütün sorunlar
ân›nda hall ü fasl edilecektir: Türkiye ekonomik olarak uçu-
fla geçecek, piyasaya oluk gibi para akacak, her fley bollafl›p
ucuzlayacak, rejimimiz militer cumhuriyetten liberal de-
mokrasiye evrilecek, düflünce ve din özgürlü¤ü üzerindeki
bask›lar kalkacak, baflörtüsü yasa¤› son bulacak, dindarlara
ve imam-hatiplilere ‘vebal›’ muamelesi yap›lmayacak, oto-
büse ya da trene binen solu¤u Berlin’de, Paris’te alacak, hat-
ta “Havuç” Furkan’›n cep telefonu krizine bile çözüm bulu-
nacakt›r!..

Ne güzel bir rrüüyyaa, ne tatl› bir mmaassaall!..
‹flin flakas› bir yana, 17 Aral›k’ta Türkiye’nin art›k

ma’kûs talihini yenece¤ine iliflkin abart›l› bir hava sözkonu-
sudur. 28 fiubat Postmodern darbe sürecinin a¤›r ve bunal-
t›c› ortam›n› bilinçli olarak tezgahlayan d›fl ve iç mihrakla-
r›n, hemen ard›ndan AB’yi tek kurtulufl kap›s› gibi lanse
ederek “süreç” ma¤duru insan›m›z› onun “özgür atmosfe-
ri”ne(!) ça¤›rmalar›, basîretleri ba¤lanm›fl kimi ‹slâmî kesim
taraf›ndan bile görülmüyor. Dahas›, AB’ye girmek ““bbiirr mmee--
ddeenniiyyeett pprroojjeessii”” olarak takdim edilip yegane amaç haline
getiriliyor.

‹flte böylesine büyülü bir ortamda derginiz UUmmrraann, Tür-
kiye’nin Avrupa Birli¤i maceras›n› ““mmeeddeenniiyyeett”” kavram›
perspektifinden de¤erlendiren bir dosya sunuyor. Yazarlar›-
m›z MMuussttaaffaa AAyydd››nn, HHiikkmmeett DDeemmiirr ve AAhhmmeett DDaa¤¤’›n “Me-
deniyet”in ‘ne’li¤inden yola ç›karak Türkiye’nin Bat›l›laflma
serüvenini irdeleyen yaz›lar›n›; AA..CCeemmiill EErrttuunnçç’un, AB’yi
Bat›n›n “özgürlük” ve “çokkültürlülük” söylemleri çerçeve-
sinde de¤erlendiren incelemesi tamaml›yor. MMeettiinn AAllppaass--
llaann, AB kap›s›nda adalet arama miyoplu¤unu elefltirirken,
MMuuaammmmeerr YYaallçç››nn, “flayet AB’ye girersek neler olabilir”i tar-
t›fl›yor. Bu ba¤lamda YY››lldd››rr››mm CCaannoo¤¤lluu’nun “medeniyetler
çat›flmas›”n› analiz eden yaz›s›, Müslümanlar için gelece¤e
iliflkin bir yol haritas› niteli¤i tafl›yor.

Öte yandan, Ça¤dafl Haçl›lar›n FFeelllluuccee katliam›n›n ta-
rihsel ve zihinsel arkaplân›n› sorgulayan AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz,
AAllii BBuullaaçç, DDiillaavveerr DDeemmiirraa¤¤ ve FFeerrhhaatt KKeenntteell’in metinleri,
ayn› zamanda Bat›n›n masals› ‘medeniyet’ kavram›n› anla-
mam›z› da kolaylaflt›r›yor.

Ayr›ca UUmmrraann’›n bu say›s›nda yer alan SSeerrddaarr DDeemmii--
rreell’in Modern Zamanlarda Bereket, TTuurraann KK››flflllaakkçç››’n›n Emin
el-Hüseynî’den Yaser Arafat’a Filistin Davas› ve MMuussttaaffaa AAll--
dd››’n›n Nobel: Emperyal Kanonun Vasiyetli Nirvanas› yaz›lar›-
n› kaç›rmaman›z› öneririz. 

Yeni UUmmrraann’larda buluflmak duâs›yla.
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YYAAZZAARRLLAARR

Mustafa Ald›: Edebiyat araflt›r-
mac›s›, yazar.

Metin Alpaslan: Araflt›rma ve
Kültür Vakf› baflkan›.

Mustafa Ayd›n: Sosyal teoris-
yen.

Ertu¤rul Bayramo¤lu: E¤itimci,
tarih araflt›rmac›s›.

Ali Bulaç: Zaman gazetesi yaza-
r›.

Ahmet Da¤: Felsefeci, araflt›r-
mac› yazar.

Hikmet Demir: Din sosyolojisi
üzerinde çal›fl›yor; kutsal,
kad›n, modernizm konula-
r›nda yo¤unlafl›yor.

Dilaver Demira¤: Araflt›rmac›
yazar; ekoloji felsefesi, din-
ler, medeniyetler ve düflün-
ce tarihi ile ilgileniyor.

Serdar Demirel: Malezya ‹slam
Üniv. ö¤retim üyesi.

Tevfik Emin: ‹ktisatç›, yazar.
Ahmet Cemil Ertunç: ‹slam ta-

rihçisi.
Fahrettin Gör: F›kra ve espiri

ustas›.
Ferhat Kentel: Sosyolog; Bilgi

Üniv. ö¤retim üyesi.
Turan K›fllakç›: Yeni fiafak ga-

zetesi d›fl politika servisinde
çal›fl›yor.

Edip E. Kutlay: Hukuk araflt›r-
mac›s›, yazar.

Atasoy Müftüo¤lu: Düflünce
adam›, yazar.

Ahmed Yüksel Özemre: Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu eski
baflkan›.

Abbas Pirimo¤lu: Hukukçu, ya-
zar.

Muammer Yalç›n: Araflt›rmac›,
yazar.

Hasan Ali Y›ld›r›m: Öykücü, ya-
zar, edebiyat, sinema, müzik
elefltirmeni.

Abdullah Y›ld›z: Araflt›rmac› yazar.
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umran

HHaaççll››llaarr fifiiimmddii FFeelllluuccee’’ddee!!

Abdullah Y›ld›z, Ali Bulaç, 

Dilaver Demira¤, Ferhat Kentel

MMooddeerrnn ZZaammaannllaarrddaa BBeerreekkeett

Serdar Demirel

EK:
TTüürrkkiiyyee--AABB ‹‹lliiflflkkiilleerrii KKoorroonnoolloojjiissii
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ABD seçimlerini ikinci kez kaza-
nan Evangelist Bush ve flürekas›,
seçim zaferlerini, t›pk› müslü-
manlar›n kafa taslar›nda flarap
içen, müslüman kan› içmeyi fleref
sayan selefleri Haçl› sürüleri gibi,
mübarek Ramazan bayram› gün-
lerinde katlettikleri müslümanla-
r›n cesetlerini Felluce sokakla-
r›nda sergileyerek, camileri kan
gölüne çevirip yaral› sivilleri tv
kameralar› önünde infaz ederek
kutlad›lar. Kendi de¤erleri ve ya-
flam biçimlerinin d›fl›nda hiçbir
kutsal tan›mayan Bush çetesinin,
sünni direniflin kalesi olarak bili-
nen Irak’›n Felluce kentine karfl›
““HHaayyaalleett ÖÖffkkee”” ad›n› verdikleri
operasyonu tam da mübarek Ka-
dir gecesi öncesinde bafllat›p
Bayram boyunca sürdürmeleri ve
bu sald›r›da özellikle camileri he-
def almalar›; hem Evangelist çe-
tenin ‹slâm’a karfl› duydu¤u “öf-
ke”nin boyutlar›n› hem de bun-
dan böyle ‹slâm dünyas›n›n ne
gibi s›k›nt›larla karfl›laflabilece¤i-
ni kavramak bak›m›ndan hayli
önem arzetmektedir.

Amerikan askerî çevrelerinin
“1945’teki Japonya’n›n ‹wo Jima
Adas› sald›r›s›ndan ve 1953 Kore
Savafl›’ndan bu yana en büyük sa-
vafl›m›z” olarak nitelendirdikleri
Felluce operasyonu, 11 Eylül son-

ras›nda ‹slam dünyas›na karfl› bafl-
lat›lan ça¤dafl Haçl› seferlerinin
önemli bir aflamas› olarak görül-
meli ve Evangelist çetenin, seçim
zaferlerinden ald›klar› h›zla sald›-
r›lar›n› hangi hedeflere yönelte-
bilecekleri iyi analiz edilmelidir.  

Tepeden t›rna¤a donan›ml›
15 bin ABD askeri ile 3 bin Irak
geçici hükümet askerinden olu-
flan katliam ordusu, (daha önce
EEbbûû GGaarriibb CCeezzaaeevvii rezaletini ifl-
ledikleri) Felluce’ye karadan ve
havadan sald›rarak kenti tam bir
“hayalet kenti”ne çevirmifltir.
400 bin nüfuslu kentin sular›n›
ve elektri¤ini kesen Amerikal›-
lar uluslararas› hukuku tan›ma-
d›klar› gibi, Haçl› seferlerine tafl
ç›kartan bir vahflet örne¤i sergi-
leyerek camileri, sivil halk›n ya-
flad›¤› bölgeleri, çocuklar›, ka-
d›nlar›, hatta hastaneleri bile he-
def almaktan çekinmemifllerdir.
Dahas›, uluslar aras› anlaflmalar-
la kullan›m› yasaklanmas›na ra¤-
men Felluce’de misket bombala-
r›, napalm bombalar› ve kimya-
sal silahlar kullanan Amerikan
ordusu, k›m›ldayan her hedefe
atefl etmifl, önüne gelen her yeri
bombalam›fl, kimi binalar› için-
deki ölü ve dirilerle birlikte ate-
fle vermifl, kente ilaç, g›da, t›bbî
yard›m girifline mani olmufl, K›-

z›lhaç gibi insani yard›m kuru-
lufllar›n›n faaliyetlerini bile en-
gellemifltir. Ölenlerin %90’dan
fazlas›n› siviller oluflturdu¤u ken-
tin sokaklar›, meydanlar› ceset
tarlas›na dönmüfl, ölüler köpek-
ler taraf›ndan oraya buraya sü-
rüklenir olmufltur. Esasen,
Irak’ta ABD-‹ngiliz iflgalinin
bafllad›¤› Mart 2003 y›l›ndan bu-
güne kadar katledilen Irakl› si-
villerin say›s› 100 bini aflm›fl  bu-
lunmaktad›r. Bu sald›r›larda
ölenlerin büyük bölümü “sünni
üçgeni” diye tabir edilen bölgede
yer almaktad›r. Yine bu katliam-
larda ölenlerin ço¤u da kad›nlar
ve çocuklard›r. 

Amerikal›lar›n, ““ccaammiilleerr kkeenn--
ttii”” olarak ün yapan ve sünni ule-
mân›n merkezi konumundaki Fel-
luce’de 120 caminin yar›dan faz-
las›n› y›kmalar›, ekranlara da yan-
s›d›¤› üzere baz› camileri kan gölü-
ne çevirmeleri, yaral› ve yafll› ca-
mi cemaatini bile ac›mas›zca kat-
letmeleri, son olarak Ba¤dat’taki
‹‹mmaamm--›› AAzzaamm camiinde namaz
k›lanlara atefl açarak on kifliyi öl-
dürmeleri, dahas› baz› ölüleri tek-
meleyip sürüklemeleri, tanklar›-
n›n namlular›na ve çeflitli yerlere
haç iflaretleri asmalar›, asl›nda on-
lar›n nas›l bir ““hhaaççll››”” h›nc›yla ve
““hhaaççll››ll››kk”” bilinciyle doldurulduk-
lar›n› kan›tlam›yor mu?

OOrrttaaççaa¤¤ HHaaççll›› SSeeffeerrlleerriinnddeenn
ÇÇaa¤¤ddaaflfl HHaaççll››llaarraa

Asl›nda, ça¤dafl haçl› seferleri-
nin start›, ABD Baflkan› George
W. Bush’un 17 Eylül 2001 tari-
hinde yapt›¤› bir konuflma ile ve-
rilmiflti: “Dünya terörizmine karfl›
global bir haçl› seferi bafllad›. Bizim

EEVVAANNGGEELL‹‹SSTT HHAAÇÇLLII SSEEFFEERR‹‹
FFEELLLLUUCCEE’’DDEENN SSOONNRRAA NNEERREESS‹‹

AABBDDUULLLLAAHH YYIILLDDIIZZ

G Ü N D E M
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de¤erli hürriyetimiz Amerika’n›n
dünyaya bir hediyesi de¤il, Tan-
r›’n›n insanl›¤a bir hediyesidir!”
Evangelist haçl› zihniyetini s›k s›k
söylemlerine yans›tan Bush’un bu
sözleri dünyada büyük bir infiale
sebep olmufl, bunun üzerine dö-
nemin Beyaz Saray sözcüsü AArrii
FFlleeiisscchheerr, iki gün sonra ‘özürü
kabahatinden büyük’ bir aç›kla-
ma yapm›flt›. Fleischer, Bush’un
terörizmle mücadeleyi anlat›r-
ken, dinler savafl›na iflaret eden
ve “kutsal savafl” anlam›na gelen
“haçl› seferi” nitelemesini kul-
land›¤›na piflman oldu¤unu, bafl-
kan›n bu nitelemeyle, tteerröörriizzmmllee
mmüüccaaddeelleenniinn ççookk ggeenniiflfl ççaappll›› bbiirr
ddaavvaa oolldduu¤¤uunnuu anlatmaya çal›fl-
t›¤›n› söylemiflti. Evet, mesele
“Haçl› Seferi”nden daha büyük
bir davan›n gerçeklefltirilmesiy-
di. fiimdilerde dünya, Bush ve
ekibinin EEvvaannggeelliizzmm inançlar›
gere¤i ““AArrmmaaggeeddddoonn//KK››yyaammeett
SSaavvaaflfl››”” ç›kararak yani ““TTaannrr››’’yy››
kk››yyaammeettee zzoorrllaayyaarraakk”” Mesih’in
(Hz.‹sa) gelip yeryüzüne nizam
vermesine ortam haz›rlama pla-
n›n› konufluyor. Evangelistler,
K›yamet Savafl›’n›n ç›kmas›n› Ya-
hudilerin Arz-› Mevûd’a yerleflip
Büyük ‹srail Devleti’ni kurmala-
r› ve Mescid-i Aksâ’y› y›k›p yeri-
ne Süleyman Mabedi’ni yapma-
lar› flart›na ba¤lad›klar› için Si-
yonist ‹srail’i de kay›ts›z flarts›z
destekliyorlar. 

Burada, tarihteki meflhur
Haçl› seferleri(11.yy.- 13.yy.) ile
bugünkü Evangelist Haçl› sefer-
leri aras›ndaki fark da ortaya ç›-
k›yor: Ortaça¤ haçl›lar› Müslü-
manlarla beraber Yahudileri de
do¤ram›fl ve bu mazlum Yahudi-
lere Müslümanlar sahip ç›km›flt›;
flimdi ise ‹slâm’a karfl› SSiiyyoonniisstt--
EEvvaannggeelliisstt iiflflbbiirrllii¤¤ii sözkonusu.

Ama, eski haçl›larla yeni

haçl›lar›n hissiyât›, yöntemleri,
barbarl›klar› aras›nda hiçbir fark
yok; de¤iflen sadece ultra-modern
silahlar (Amerikan MSNBC ka-
nal›n›n verdi¤i bilgiye göre,
ABD Felluce’de 20 çeflit askerî
hava arac› kullanm›fl: 10 tanesi
F-16, F-18 ve AC-130 gibi sabit
kanatl› sald›r› uçaklar›; 7 tanesi
predator uçaklar› gibi insans›z
keflif ve sald›r› uçaklar›, 3’ü de
Black Hawk ve Cobra tipi askerî
savafl helikopterleri)... Geçenler-
de Almanya’n›n Mainz kentinde
Haçl› Seferleri’yle ilgili olarak
düzenlenen sergide yer alan bir
belge, eskilerle yenileri k›yasla-
may› kolaylaflt›r›yor: Eski Haçl›
seferlerine kat›lan bir Avrupal›
asker, Kudüs’ün iflgali s›ras›nda
görüp hissettiklerini flöyle ifade
ediyor:

“fiehrin bütün sokaklar›nda ve
yerlerinde ddaa¤¤llaarr ggiibbii yy››¤¤››llmm››flfl
bbaaflflllaarr,, kkoollllaarr vvee bbaaccaakkllaarr vard›.
‹nsanlar cesetlerin ve at kadavrala-
r›n›n üzerinde yürüyordu. Fakat
ben flimdiye kadar sadece gördü¤üm
korkunç sahnelerin en hafifini anlat-
t›m. E¤er gördüklerimin tümünü
anlatsayd›m, bana inanamazd›n›z.
NNee kkaaddaarr yyeerriinnddee bbiirr cceezzaayydd›› bbuu!!
Özellikle uzun zamanlar TTaannrr››’’yyaa

kküüffüürr eeddiillddii¤¤ii yyeerr((ccaammii)) flfluu aann
kkaaffiirrlleerriinn ((mmüüssllüümmaannllaarr›› kkaassttee--
ddiiyyoorr)) kkaann››yyllaa öörrttüüllüüyyddüü... Fet-
hin hemen akabinde hac›lar›n kutsal
kabrin önünde sergiledikleri takva,
çok moral vericiydi. Onlar alk›fll›-
yorlard›, seviniyorlard› ve Tanr›’ya
yeni bir flark› söylüyorlard›.” (Aksi-
yon dergisi, 2004/513)

Müslümanlar›, cezaland›r›l-
mas› gereken “kâfirler”, camileri
de kan gölüne çevrilmesi gerekli
yerler olarak gören OOrrttaaççaa¤¤
HHaaççll››llaarr›› gibi düflünen ve bunun
son örne¤ini Felluce’de sergile-
yen ÇÇaa¤¤ddaaflfl HHaaççll››llaarr›n eskiler-
den bir fark› daha var: Evangelist
ABD yönetimi, hem sald›r›lar›n›
dünya kamuoyu nezdinde meflrû-
laflt›rmak hem de Müslümanla-
r›n kafalar›n› buland›r›p tepkile-
rini azaltmak, onlar› bölüp par-
çalayarak hegemonya alt›na al-
mak için ‘kelle kesen Zerkavî’,
‘masumlar› katleden Bin-Ladin’..
masallar› üretiyor; dahas› “Il›ml›
‹slâm”, “Sivil Demokratik ‹slâm”,
“Euro-‹slâm” projeleriyle Müslü-
man zihinleri ve bizatihi ‹slâm’›n
kendisini dönüfltürmeyi hedefli-
yor. Ama art›k, bu projeleri kim-
se “yemiyor”!
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‹‹ssllââmmîî DDiirriilliiflfl ‹‹ççiinn 
TTeevvhhiidd vvee VVaahhddeett

‹mdi, her Müslüman, Vâhidü’l-
Kahhâr olan Allah’›n(c.c), ez-
Zikr olan Kitab-› Kerîm’ini ve ed-
Dîn olan ‹slâm’› k›yamete kadar
koruyaca¤›na gönülden îman
eder. Ve Müslümanlar, tarih bo-
yunca, hem de en güçsüz ve da¤›-
n›k olduklar› dönemlerde büyük
badireler atlatm›fl, oldukça genifl
çapl› düflman sald›r›lar›n› baflar›y-
la geri püskürtmeyi baflarabilmifl-
lerdir. Ümmetin birlikten yoksun
ve zay›f olmas›, elbette düflmanla-
r›n› cesaretlendiren sâiklerden
biri olmufltur. Maalesef, bugün de
Müslümanlar bölük-pörçük ve
inanç köklerinden de hayli uzak
ve hatta kopuk bulunuyorlar; ve
bu zaaf, dün oldu¤u gibi bugün de
sald›rganlara f›rsat ve cesaret ve-
riyor. (Irak’ta ‹slâm d›fl› zâlim bir
yönetimin iflgale nas›l zemin ha-
z›rlad›¤›, iflgal karfl›s›nda ümme-
tin fiiî, Sünnî, Arap, Kürt, Türk..
unsurlar›n›n birlikte hareketten
yoksun olufllar› malumunuz.)
As›rlar boyu Hilafet görevini üst-
lenen Osmanl› Devleti’nin sükû-
tunu takip eden süreçte ‹slâm
dünyas› hep sald›r›ya, sömürüye,
katliama u¤ram›flt›r; flimdi ise bu
sald›r› ve katliamlar, ABD-‹srail-
‹ngiliz fleytan üçlüsü eliyle yap›l-
maktad›r. 

Tarih boyunca ‹slâm co¤raf-
yas›na yönelik fiili sald›r›lar› ve
bizatihi ‹slâm’›n kendisine yöne-
lik fikrî, akîdevî sald›r›lar›, olduk-
ça s›k›nt›l› flartlarda bulunmas›na
ra¤men baflar›yla püskürtmesini
bilen ‹slâm ümmeti, bu topyekün
sald›r› dönemlerinden baflar›yla
ve güçlenerek ç›km›flt›r. Üstelik,
bu ““flfleerr”” gibi görülen fiili sald›r›-
lar, ümmetin birli¤ini, dirli¤ini,
diriliflini kamç›lamak sûretiyle

““hhaayyrr””a dönüfltürülürken, akide-
vî sald›r›lar da ‹slâm’da ““tteeccddîîdd””
hareketlerine zemin haz›rlam›fl;
böylece Müslümanlar bir yandan
zihnen yenilenirken, öbür yan-
dan da Osmanl›lar ve Memlûkler
gibi güçlü askerî-siyasî yap›lara
vücut vermifllerdir. Bat›dan gelen
Haçl› sald›r›lar›n›n ‹slâm dünya-
s›n› kas›p kavurdu¤u yüzy›llar›n
sonlar›na do¤ru bir de do¤udan
Mo¤ol istilas›yla karfl›laflan Müs-
lümanlar, milyonlarca kay›p ver-
melerine ra¤men, sadece bu sald›-
r›lar› durdurmakla kalmam›fllar,
ayn› zamanda hem Mo¤ollar›n
torunlar›n› ‹slâmlaflt›rm›fllar hem
de barbar Avrupa’ya ilim, insan-
l›k, ‘medeniyet’ ö¤retmifllerdir.
Yukar›da sözünü etti¤imiz sergide
yer alan bir baflka belgeyi de bu
ba¤lamda ibretle okuyal›m. Be-
flinci Haçl› Seferi s›ras›nda esir
düflen Paderborn’lu Oliver’in
(ölüm tarihi 1227) daha sonra
Sultan EEll KKââmmiill’e yazd›¤› mek-
tup: 

“Eski zamanlardan beri düfl-
manlar›n esirlerine karfl› bu denli
merhametli davrand›¤› görülmemifl-
tir. Allah bizi senin elinin içine ver-
di¤inde, seni bir zorba olarak de¤il,
yapt›¤›n iyiliklerle bir baba, tüm
tehlikelerden muhafaza eden bir
yard›mc› olarak gördük... Kim bu
iihhssaann››nn,, iiyyiillii¤¤iinn vvee mmeerrhhaammeettiinn
Allah’tan oldu¤undan flüphe edebi-
lir. BBiizziimm,, eebbeevveeyynnlleerriinnii,, oo¤¤uull--
llaarr››nn››,, kk››zzllaarr››nn››,, eerrkkeekk vvee kk››zz
kkaarrddeeflfllleerriinnii aacc›› ççeekkttiirreerreekk ööll--
ddüürrddüü¤¤üümmüüzz aaddaammllaarr,, aaççll››kkttaann
öölleeccee¤¤iimmiizz ss››rraaddaa kkeennddii aazz››kkllaa--
rr››yyllaa bbiizzee hhaayyaatt vveerrddiilleerr.. BBiizzee,,
oonnllaarr››nn eeggeemmeennllii¤¤ii vvee hhüükkmmüü
aalltt››nnddaa oolldduu¤¤uummuuzz hhââllddee bbiirrççookk
iiyyiilliikklleerrllee mmeerrhhaammeettllii mmuuaammee--
lleeddee bbuulluunndduullaarr.” (Aksiyon der-
gisi, 2004/513)

Bilinmelidir ki, geçici bir de-

¤er olan maddi güç üstünlü¤ü
izafîdir ve zulme vesile olan hak-
s›z/bât›l güçler y›k›lmaya mah-
kumdurlar; genellikle de kendi
yok olufllar›n› bizzat kendi elle-
riyle haz›rlarlar; ama Hz.Âdem’-
den bu yana de¤iflmeyen kadîm,
hakka dayal› tevhîdî de¤erlerle
iyilik, ihsan, merhamet gibi er-
demler ise kal›c›d›r; k›yamete
dek bâkidir ve sonunda üstün ge-
lecek olan da bu de¤erlerdir, bu
de¤erlerle mücehhez olanlard›r.

““KKööppüükk((bbââtt››ll)) yyookk oolluupp ggii--
ddeerr;; iinnssaannllaarraa ffaayyddaall›› oollaann
((hhaakk)) iissee yyeerryyüüzzüünnddee kkaall››rr..””
(Ra’d/17)

Bugün de ‹slâm ümmeti, bun-
ca da¤›n›kl›¤›na ve bunca zaaf›na
ra¤men sald›rgan Evangelist-Si-
yonist ittifak›n›n insanl›¤a dayat-
t›¤› bât›l/› yaflam biçimine mey-
dan okuyan kal›c›/hak de¤erler
sistemine ve erdemlere sahiptir.
Son fleytanî sald›r›lar›n, ümme-
tin birli¤ine, dirli¤ine, direnifli-
ne, dirilifline zemin haz›rlayaca-
¤›na ve bu ““flfleerr iittttiiffaakk››””n›n flerîr
sald›r›lar›n›n ümmetin tarihsel
tecrübesi ile püskürtülerek
““hhaayyrr””a tebdil edilece¤ine inan›-
yoruz. Son olarak, Irak’ta kukla
hükûmet askerlerinin silahlar›yla
birlikte direniflçilerin saflar›na
kat›ld›klar›na dair haberler ve 28
‹slâm âliminin Suûdî Arabis-
tan’da yay›nlad›klar› bir bildiri
ile Irak’taki ba¤›ms›zl›k mücade-
lesine destek ça¤r›s›nda bulun-
malar›, Türkiye ve çeflitli ‹slâm
ülkelerinde ç›¤ gibi geliflen anti-
Amerikan ve anti-Siyonist gelifl-
meler... Rabbimizin flfleerrlerden
hhaayy››rrlar sad›r etmekte oldu¤u-
nun göstergeleri olarak okunmal›
ve her “Müslüman›m” diyen kifli
ve cemaat üzerine düflen sorum-
lulu¤un gere¤ini yerine getirmek-
te daha fazla gecikmemelidir.     n
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I
rak iflgalinin bafllad›¤› Mart
2003’den bu yana, direniflçi-
ler hariç 100 binden fazla si-

vilin öldürüldü¤ünü Amerikan
kaynaklar› da kabul ediyor (Prof.
Mark Levine, Zaman, 18. 11.
2004.) Bu bilgiyi veren MM..LLee--
vviinn’e göre sözkonusu rakam “bir
soyk›r›m›n hukuki tan›m›n› kar-
fl›lamaya yetiyor.” Müslüman bir
halka yap›lan zulümler insan›n
kan›n› donduracak boyutlarda:
Ramazan, Kadir gecesi, bayram
demeden iflgal kuvvetleri çocuk,
kad›n, yafll›, menzillerine giren
herkesi katlediyorlar. Camileri
bas›yor, yerde yatan, ac› içinde
k›vranan yaral›lar› ac›mas›zca
infaz ediyorlar. Vietnam’dan ay-
r›l›rken Amerikan askerleri 100
bin kad›n› kirletmiflti, Irak’ta da
on binlerce Müslüman kad›n›
kirletiyorlar.

Amerikal›lar sadece, kendile-
rine denk silah kullananlara kar-
fl› afl›r› güç kullanm›yor, zaten
hiçbir flekilde Irak’taki direniflçi-
lerin elinde bu çapta silah yok;
ayn› zamanda Napalm bombas›
da kullan›yorlar. Bu konuda son
derece ciddi iddia ve bilgiler var.
Sydney Morning Herald gazetesi-
nin 22 Mart 2004 tarihli haberi-
ne göre ABD Irak’ta kimyasal ve
biyolojik silah kullan›yor. Albay
JJaammeess AAlllleess bunu itiraf edi-
yor(Independent, 10 A¤ustos
2004). Kitle imha silah›n› orta-
dan kald›rma bahanesiyle gelen
Amerika, ayn› silahlar› kullan›-
yor.

2004-Temmuz’da ABD Se-
natosu ‹stihbarat Komitesi,
Irak’la ilgili yay›nlad›¤› raporda,
baflta CIA olmak üzere istihbarat
servislerinin iflgale gerekçe ola-
rak gösterdikleri bütün bilgilerin
sahte oldu¤unu aç›klad›. Ne
“kitle imha silah›” vard› ne de
“Saddam’›n El Kaide örgütüyle

bir iliflkisi” tespit edilmiflti. New
York Times ve Washington Post
gazeteleri bir tür ‘günah ç›kara-
rak’ haks›z bir iflgale alet oldukla-
r›n›, resmi kaynaklardan gelen
as›ls›z bilgilerle “kamuoyunu ya-
n›ltt›klar›n› itiraf” ettiler. ‹flgalde
büyük rol oynayan bu gazeteler
“Beyaz Saray’dan gelen haberleri
birinci sayfadan verirken aksi
bilgi ve görüfllere gerekti¤i gibi
yer vermediler. Dahas› Washing-
ton Post’un Yaz› ‹flleri Kurulu
üyesi BBoobb WWooooddwwaarrdd’un itiraf›y-
la “Ço¤unlu¤un kabul etti¤i sa-
vafl gerekçelerinin hiç de sa¤lam
olmad›¤›n› gösteren bilgilere sa-
hip olduklar›n› halktan gizledi-
ler”. Kuflkusuz her fley belli bir
plan dahilinde yürütüldü, herkes
kendisine verilen rolü oynad›.

Böyle olmakla beraber Geor-
ge W.Bush seçimleri kazand›. 3
Kas›m seçimleri, belki de “halk
ço¤unlu¤u”nun her zaman do¤ru
karar veremeyece¤inin en iyi
göstergelerinden biridir. Hitler
de önemli bir ço¤unlu¤un oyunu
alarak iktidara gelmiflti. Ariel
fiaron da ‹srail’de önemli bir seç-
men deste¤ine sahip. Yorumcu-
lar, Amerikan halk›n›n do¤ru,
kendisi ve dünya için “iyi bir se-
çim” yapamayacak ölçülerde
“entelektüel birikimden yoksun”
oldu¤unu söylüyorlar. Baz› Ame-
rikal›lar, bunu tarihlerinin en
vahim ve kritik noktas› olarak

görüyorlar.
Yeni dönemde e¤er Bush,

mevcut çizgisinde ›srar edecek
olursa -ki öyle görünüyor-, çok
daha vahim katliamlar yaflana-
cak, bu trajedi zincirine ‹ran, Su-
riye, Lübnan ve belki baflka ülke-
ler eklenecektir. Bu demektir ki,
çok daha büyük bir felakete do¤-
ru sürüklenmekteyiz.

ABD’nin bu iflgalle nereye
varmak istedi¤i mevcut stratejik
hesaplar›n ötesinde bir anlama
sahip. Ço¤u kimse bunu görmez-
den geliyor. “Görmezden geli-
yor”, çünkü iflgal ve katliam›n
gerçek sebepleri itiraf edilecek
olsa, bugünlere rahmet okutacak
çok daha vahim zamanlar›n efli-
¤inde oldu¤umuz da kabul edil-
mifl olacak. Aç›k olan flu ki, iflga-
lin gerçek sebepleri petrol, dikta
rejiminin y›k›lmas›, Irak’a de-
mokrasi getirmek filan de¤il. Bir
suikasta kurban giden Baflkan
Kennedy’e dan›flmanl›k yapan
dünyaca ünlü filozof JJoohhnn NNaaiiss--
bbiitttt, Bush’un bu savafl› ““ppeettrrooll
iiççiinn yyaappmmaadd››¤¤››nn››”” söylüyor. Ona
göre ““BBuusshh kköökktteennccii bbiirr HH››rriissttii--
yyaann vvee oonnuunn ddiinnii iinnaannççllaarr›› ççookk
kkuuvvvveettllii””. ‹ki kere ““HHaaççll›› ssaavvaa--
flfl››nnddaann bbaahhsseeddeerrkkeenn bbuunnuu ggeelliiflflii
ggüüzzeell vveeyyaa aass››ll aannllaamm›› dd››flfl››nnddaa
bbaaflflkkaa bbiirr mmaakkssaattllaa kkuullllaannmmaadd››..
TTaannrr››’’nn››nn kkeennddiissiinnee bbööyyllee yyaapp--
mmaass››nn›› eemmrreettttii¤¤iinnee iinnaann››yyoorr..””
Gerçek aktörlerin bu inanc›

SSAAVVAAfifi VVEE CC‹‹NNAAYYEETT

AALL‹‹ BBUULLAAÇÇ
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hangi ölçülerde ciddiye ald›klar›
ayr› bir konu. Ama Bush, bir
‘misyon’ üstlendi¤ini düflünüyor.
Bütün bu olup bitenlerden son
derece memnun görünen ‹srail,
sözkonusu inanc›n diri tutulmas›
için elinden geleni yap›yor.
Çünkü fiaron’un ‹srail’i, ABD’yi
kendine benzettikçe yay›lma
stratejilerini gerçeklefltirece¤ini
biliyor. Amerikan askerleri Fel-
luce’ye girmeden önce Roma
gladyatörü gibi müsamere yap›-
yor, tanklar›n üzerine haç as›yor-
lar. Müslümanlar›n kutsal›n›
nefretle ve sayg›s›zca çi¤niyorlar.
Kuflkusuz ne tüm H›ristiyanlar
ve H›ristiyanl›k, Bush ve ça¤dafl
Mo¤ol askerlerinin yapt›klar›n-
dan sorumludur ne de böcek ezer
gibi Müslüman öldüren askerle-
rin büyük bir bölümü H›ristiyan-
l›¤a içten ba¤l› kimselerdir. Bu
olayda “dini semboller” rol oy-
nuyor, ama sözkonusu olan “has-
ta bir kültür”ün tezahürlerinden
baflkas› de¤ildir. “Medeniyetler
çat›flmas›”, Müslümanlar›n top-
raklar› üzerinde onlar›n kutsalla-
r›n› ve namuslar›n› kirleten bu
“hasta kültür” zemininde yürütü-
lüyor.

OOnnllaarr vvee BBiizz

‹flgal ve savafl›n askerî, politik ve
stratejik yönü ayr› bir konu. Bu

iflgal s›ras›nda
kullan›lan yön-
temlere bakmak
laz›m.

Denir ki,
Hz.Ali(r.a.), sa-
vaflta bir müflri-
ki yat›r›r, tam
boynuna k›l›c›
indi recekken
adam öfkeyle
mübarek yüzüne
tükürür. Hz.Ali,

birden durur ve k›sa bir aradan
sonra adam› öldürmekten vazge-
çer. Hayretler içinde kalan müfl-
rik sorar: “Niye beni öldürmedin?”
‘‹lim beldesinin kap›s›’ cevap ve-
rir: “Seni savaflta oldu¤umuz için
öldürecektim. Yüzüme tükürünce
nefsim harekete geçti ve seni kendisi
için öldürmemi emretti. Onunla
mücadele ettim ve seni öldürmekten
vazgeçtim. E¤er seni nefsim için öl-
dürecek olsayd›m, katil olurdum.”
Müflrik kelime-i flehadet getirir,
Müslüman olur.

Peygamberimiz(s.) savaflta da
olsa “düflman askerlerine veya
cesetlerine müsle(iflkence, kötü
muamele) yap›lmayaca¤›”n› söy-
ler. Kad›nlar, çocuklar, yafll›lar,
din adamlar›, ibadethaneler sa-
vafl›n d›fl›ndad›r. Sivil insanlar
da. Bunun yan›nda yaral›lara as-
la kötü muamele yap›lmaz, 
tedavilerine engel olunmaz. Sa-
vafl ortam›nda geçerli kurallar,
muharebe meydan› ve zaman›yla
s›n›rl›d›r. Savafl bitince di¤er ge-
nel geçer kurallar devreye girer.

SStteevveenn RRuunncc››mmaann anlat›r:
Kudüs’e giren Selaheddin Eyyu-
bi, Franklara gayet adil davrand›.
Onlar›n 88 y›l önce kurbanlar›n
kan› içinde yüzmüfl olduklar›
yerlerde ne bir bina ya¤ma edil-
di, ne bir insana satafl›ld›. Sela-
heddin’in emriyle askerler H›ris-
tiyanlara karfl› bir taflk›nl›k ya-

p›lmas›n diye devriye gezdi. Pat-
rik Heraclius’un iste¤iyle 700
esir serbest b›rak›ld›. Sonra bü-
tün yafll› ve kad›nlar serbest b›ra-
k›ld›. Kad›nlar a¤lafl›nca Sela-
heddin, H›ristiyan esir erkekleri
de sald›, dul ve yetimlere mevki-
lerine göre tahsisatlar ay›rd›.
Onun bu tutumu, ilk haçl› seferi-
ne kat›lan H›ristiyan galiplerin
kötülükleri ile garip bir tezat tefl-
kil etti.11

Malazgirt savafl›n›n muzaffer
komutan› Alparslan’›n, yendi¤i
Bizans ‹mparatoru Romen Diyo-
jen’e karfl› tutumu ünlüdür: Al-
parslan, ona çok alicenap davra-
n›r ve “Müteessir olmay›n›z, in-
sanlar›n maceralar› böyledir. Size
esir de¤il büyük bir hükümdar mu-
amelesi yapaca¤›m.” diyerek ona
özel bir çad›r kurdurur, hizmetçi-
ler verir ve onu flerefli bir misafir
gibi a¤›rlar.22

Tarihler, flerefli Osmanl› as-
kerlerinin Balkanlardan geçer-
ken, konaklad›¤› üzüm ba¤lar›n-
da yediklerinin karfl›l›¤› olarak
asmalara akçe dolu keseler ba¤la-
d›klar›n› yazar.

Çanakkale’ye gelip varl›¤›m›-
za kasteden Anzaklar›n hala ha-
yatlar›n› kaybettikleri yerde me-
zarlar› var. Her sene torunlar› ge-
lip mezarlar›n› ziyaret ediyorlar.
(Bir soru: Ta Avustralya’dan ge-
len insanlar›n Çanakkale’de ne
ifli vard›? Hadi, diyelim ki sömür-
ge idiler, geldiler; peki, onlar›n
torunlar›n›n bugün Irak’ta ne ifli
var?)

Bu örneklerin say›s›n› art›r-
mak mümkün ve saymakla bit-
mez. ‹slam tarihinde savafl›n ba¤-
l› oldu¤u hukuk ve ahlak pren-
sipleri asli, bunlar› ihlal eden
vak’alar istisnaidir. Elbette hu-
kuk ihlali olmufl, tarihimizde de
kötü, utanç verici olaylar yaflan-
m›flt›r. Ama bunlar hem bir hu-
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kuk ve ahlak ihlali kabul edilmifl,
hem de “istisnai hadiseler” s›n›-
f›nda kalm›fl, asli kurallar› ihlal
edenler de cezaland›r›lm›flt›r.

Bir de Ebu Garib cezaevinde
Amerikal›lar›n yapt›klar›n› ha-
t›rlayal›m: Orada aç›kça insanl›k
suçu ifllenmifltir. fiimdi Ameri-
kan kuvvetlerinin Irak’ta yapt›k-
lar› mahiyetçe ayn›: Tarihi ve di-
ni mekanlar› Vandallar gibi yerle
bir ediyorlar. Camileri, okullar›,
hastaneleri bas›p yaral›lar›, Al-
lah’›n evinde namaz k›lan savun-
mas›z cemaati öldürüyorlar. Bu-
nun izah› nedir? Ebu Hanife Ca-
mii delik deflik. Yüzmilyonlarca
Sünni’nin yüre¤i paramparça.
Hele yerde yatan ve can havliyle
debelenen bir yaral›y› öldürmek
hangi vicdan›n eseri? Ya öldürül-
müfl bir Filistinlinin cesedini ç›-
r›lç›plak soyup ortal›kta gezdir-
mek hangi ruh halinin tezahürü?
Bu nas›l bir husumet, bu nas›l bir
nefret, bu nas›l bir savafl ahlak›?
Bir savafl› cinayetten ay›ran, a)
Savafl›n gerekçesi, b) Savaflta
kullan›lan güç oran› ve c) Sava-
fl›n yürütülüfl biçimidir. 

Irak, meflru ve hakl› olmayan
bir gerekçeyle iflgal edildi; BM
Genel Sekreteri aç›kça “ABD’nin
Irak’ta bir iflgalci oldu¤unu” söy-
ledi. ‹flgalciler, hala bilemedi¤i-
miz silahlar dahil afl›r› güç kulla-
n›yor ve ac›mas›zca sivilleri öldü-
rüyor. Tüm dünyan›n gözü önün-
de cinayet iflleniyor. Türkiye da-
hil, herkes susuyor. Hukuk ve ah-
lak alan›nda ifllenen cinayetlerin
bir de geri dönüflü var. n

NNoottllaarr
1) Steven Runc›man, Haçl› Seferleri Tari-

hi, Çev. Fikret Ifl›ltan, TTK, Ankara,
1987, C. ll, s. 390-391.

2) Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve
Türk-‹slam Medeniyeti, 2. Bsk., ‹stan-
bul, 1969, s. 140.

S
özlerime Felluce ertesi ya-
flanan ölüm sessizli¤i nede-
niyle vicdan› kanayan ya-

zar Nuray Mert’in yaz›s›na yöne-
lik bir okur tepkisinden yapt›¤›m
al›nt› ile bafllayaca¤›m:

“AMA...’ dedirten? Televiz-
yonlardan izledi¤imiz, ‘bo¤az kesen,
kafa do¤rayan ‹slamc› terörist’ gö-
rüntüleri!...mi diye soruyorsun. 
AYNEN BÖYLE TÜRBANSE-
VER HANIM. ‹slam dünyas› y›l-
lard›r ne ekiyorsa flimdi onu biçi-
yor..., ‹kiz kuleler y›k›l›p binlerce
masum Amerikal› ölünce bakt›k ki
baflta Filistin olmak üzere birçok
Arap ülkesinde Arap halk› Arap
usulü ‘horon’ tepiyorlar, sevinç na-
ralar› at›yorlar... El’in o¤lu binlerce
kilometre uzaktan geldi ve teknik
gücüne dayanarak bombalamaya
bafllad›. O zaman ‘horon’ tepenler
flimdi bunun bedelini ödüyorlar. Et-
me bulma dünyas›... ‘Gavur’ tekni-
¤ini konuflturuyor, bizler ise ‹mam
Rabbani ne demifl, Fetullah ne de-
mifl, Said-i Kürdi ne demifl diye say-
falar çeviriyor, onlardan medet
umuyoruz.  ‹flte gerçek dünya ile
hurafeler dünyas› aras›ndaki fark!
Birileri ilimin, tekni¤in peflinde, biri-
leri ise imamlar›n!” 

‹smi bende sakl› olan bu oku-
run tepkisine, ak›ls›z›n biri böyle
yazm›fl deyip geçebiliriz, ama da-
ha vahimi, ad› Özgülükçü Sol
olan bir mail grubunda bir grup

üyesi solcunun düflünceleri Ah-
met ‹nsel gibi düflünce kalibresi
yüksek bir solcunun daha ente-
lektüel bir biçimde dile getirmesi.
Önce direnifl olgusuna “karasa-
kall›lar” düzleminden bakan sol-
cuya yer verelim bakal›m  (gerçi o
yukar›dakinden daha insafl› en
az›ndan kendince ayr›m yapm›fl)
ne güzellemeler düzmüfl:

“Tüm Irak halklar› için derin ke-
derler içerisindeyim. Zaten açl›¤›n,
yoksullu¤un, cehaletin içerisinde ya-
flam savafl› veren insanlar›n üzerine
bir de bombalar, mermiler ya¤›yor.

Bu konuda da mail kutuma sü-
rekli elektronik mektuplar ya¤›yor.

Gerek vicdan›m, gerekse duyarl›
insanlar›n Irak halklar›yla dayan›fl-
ma içeren mesajlar› baz› gerçekleri
yok etmeye yetmiyor. Siz de gördü-
nüz mü bilmiyorum? fiu aralar mo-
da oldu¤u üzere cep telefonlar›nda
küçük film dosyalar› aynen mail gibi
telefondan telefona dolafl›yor. Bu
filmlerden bir tanesinde bir insan›n
bafl› bir b›çakla kesiliyor. ‹¤renç bir
görüntü oldu¤undan bafltan sona iz-
leyemedim ama olay Irak’ta gerçek-
lefliyor ve gerçeklefltirenler de mefl-
hur “direniflçiler”. Sonra düflünüyo-
rum: Bu meflhur “direniflçiler” ger-
çekten koflullar uygun olsa ve gerek-
li olanaklara kavuflsalar ayn› flekilde
benim de bafl›m› keserler. Ayn› fle-
kilde flu mail grubunda, Özgürlükçü
Sol’da yazan tüm arkadafllar›n da

MMAASSUUMM DDEE⁄⁄‹‹LLSS‹‹NN‹‹ZZ 
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bafllar›n› keserler ve en küçük bir te-
reddüt veya piflmanl›k duymazlar.
Hadi solcular›, sosyalistleri anlamak
mümkün ama bana öyle geliyor ki
bunlar kendi cemaatlerine (veya
gruplar› diyelim) ait olmayan di¤er
Müslümanlar› da öldürmekten geri
durmazlar. Çünkü onlar için tek ge-
çerli olan eteklerini öptükleri bir
“kara sakall›n›n” dudaklar›ndan dö-
külen sözcüklerdir sadece. Asla ifl-
gale u¤ram›fl bir ülkenin ulusal ba-
¤›ms›zl›k için eline silah alm›fl geril-
lalar› de¤il bunlar. Che Guevara ge-
lene¤i, romantizm vs umurlar›nda
de¤il. Asl›nda dertleri Irak’ta de¤il.
Belki tüm dünyan›n Müslüman ol-
mas› gibi istekleri olabilir ama ana
fliarlar› “fleytan›n yok edilmesi”, “ci-
hat”, vb “evrensel” de¤erler ve tek
yol fliddet bunlar için. Serde anti
emperyalistlik olmas›ndan herhalde
koskoca grupta bu konuda tek söz
söylenmiyor. Oysa oldukça basit:
“Irak halk›yla dayan›flmaya evet,
köktendincilerle hay›r.”

Bunu geçip flimdi de Ahmet
‹nsel’den al›nt› yapal›m, görece¤iz
ki direnifl için ayn› düzlemdeler:

“Tüm bunlar Türk sol’unun
olay Müslümanlar olunca nas›l da
Avrupa merkezci ve nefret içeren

bir bak›fl edindi¤inin somut bir kan›-
t› olarak okunabilir.” 

Nitekim Radikal’in okur say-
fas›nda bir Müslüman delikanl›
bu alg› fark›na de¤inip; “Maalesef
bizim ülkemizde, e¤er ezilen, öldü-
rülen, iflkence edilen, fikir suçundan
10 y›l yatan Müslüman biriyse,
‘ohh beter olsunlar’ diye alk›fllayan
bir vicdan özürlü kesim var. Bu ke-
sim, flimdi ABD’nin yapt›¤› insanl›k
d›fl› neo-faflist, neo-nazi k›y›m› da
ayn› gerekçelerle savunuyor. ABD
2.Dünya Savafl› bitti¤inden beri ve
‹ngiltere, Fransa, ‹spanya vesaire
endüstri devriminden beri mazlum
insanlar› k›y›ma tabi tutuyorlar. Ve
onlar›n bu ülkelerde öyle zavall› ifl-
birlikçileri, gönüldeflleri var ki, bun-
lar bu k›y›ma alk›fl tutuyor, haklan-
d›r›yorlar. 1972 11 eylülünde tam
250000 kifliyi bir gecede öldürmüfl
olan askeri darbeyi fiili’de yapt›ran
ve yapan ABD, yüzbinlerce masum
insan› dünyan›n her yerinde öldür-
müfl olan ABD elbete bir yerlerden
bu terörünün cezas›n› çekecek. An-
cak bu gönüllü iflbirlikçileri yok mu?
‹flte onlar bu dünyan›n bafl›ndaki en
büyük ç›banbafllar›. ‘Haks›zl›¤a su-
san dilsiz fleytand›r’, ya haks›zl›¤a
alk›fl tutan?” diyerek Müslümansa

mümkündür denecek bir çifte
standard› deflifre ediyor. ‹flin il-
ginç yan› ABD’nin ülkemizdeki
en güçlü avukatlar›ndan Cengiz
Çandar ile Ahmet ‹nsel bir yerde
ayn› “kafa kesme” düzleminde
buluflarak direnifli terör olarak
lanse eden ABD’yi farkl› yollar-
dan meflrulaflt›r›yorlar.”

Her neyse, bu yaz›n›n amac›
Türk solunun vicdan yoksunu
Avrupac›l›¤› de¤il. Tüm bu al›n-
t›lar› Felluce’de kan gövdeyi gö-
türürken 11 Eylül sonras› ABD’ye
taziye yar›fl›na girenlerin yan›na
bugün Sol’un da eklenmifl olma-
s›ndan duyulan hüzün, ama daha
önemlisi neden Avrupa’da c›l›z
falan da olsa bir tepki oluflurken,
Türkiye’de “ölüm sessizli¤inin”
olufltu¤unu ortaya sermekti. Hiç
kuflku yok ki bugün Müslüman
dünyada oluflan fliddet sarmal› ve
bunun art›k ayr›m gözetmez bir
hal almas›na iliflkin duyulan tep-
ki, anlafl›labilir. ‹nsanc›l bir zih-
niyet ile dünyaya bakanlar›n bu
fliddeti anlams›z bulmalar› ve bu
fliddetin öznesine so¤uk durmala-
r› anlafl›labilir. Ama bunu sorgu-
layanlar el hak bir vicdan sahibi
iseler oralardaki insanlar›n bir
melek olmad›klar›n› hiç olmazsa
akla getirip, ABD ve ‹srail terörü-
nün insanlar› insanl›klar›na ya-
banc›laflt›rarak terörize etti¤ini
dile getiren empatik bir adalet
içinde iflin bu boyutunu da dile
getirmeliydiler. Allah’tan Nuray
Mert, Ferhat Kentel, Umur Talu
gibi ak›l, vicdan sahibi ayd›nlar
var da, onlar Sol’un günahlar›n›
bir parça olsun azalt›yorlar. 

Bu girizgahtan sonra cinaye-
tin nedenlerine iliflkin k›sa bir
de¤erlendirmeye gidebiliriz. Da-
ha uzun ve daha analitik bir de-
¤erlendirmeyi ise önümüzdeki sa-
y› yapaca¤›m. Bu yaz› daha çok
bir vicdan yaz›s› oldu.
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““GGüüçç ‹‹sstteennccii”” yyaa ddaa 
KKaannaa DDooyymmaayyaann ““MMeeddeenniiyyeett””

ABD’nin Felluce’deki soyk›r›m›
ile ilgili söylenecek çok fley var.
Müphemlik ve modernlik, sahte
din evangelizm, ölüm ve yaflam
üzerinde iktidar ve bu ba¤lamda
bat› ve ölüm, paganl›k ve mede-
niyet, yeni kapitalizm, imparator-
luk ve savafl makinesi.. bu ba¤-
lamda konunun ele al›nmas›nda
ipucu sa¤layacak belli bafll› bafl-
l›klardan, konulardan ilk akla ge-
lenleri. Ancak ben bu yaz›da ko-
nuyu sadece insanmerkezcilik ve
sekülerlik ile ba¤lant›s› temelin-
de ele alaca¤›m. Ve bunu da
mümkün olan en k›sa hali ile. Ya-
ni bu yaz› konuya -ki bunu bir tür
post-modern dünya analizi olarak
da düflünebiliriz- bir anlamda gi-
rifl niteli¤i tafl›yor. Buna ön at›fllar
da diyebiliriz. 

““TTaannrr››”” OOllaarraakk ‹‹nnssaann 

Kadim M›s›r medeniyetinin içsel
ö¤retisi olarak HHeerrmmeettiizzmm asl›n-
da flu teze dayan›r: “‹nsanlar ölüm-
lü Tanr›lar, Tanr›lar ölümsüz in-
sanlard›r.” Grek medeniyetine
geçti¤imizde de insan›n bir an-
lamda merkeze yerleflmeye baflla-
d›¤›n› düflünebiliriz; Tanr›lara in-
sani özellikler atfeden bir dinsel
anlay›fl, bir kültür olufltu¤unu gö-
rürüz. Bu düflünce Greklerden
Romal›lara, Romal›lardan da Ro-
mal›laflm›fl Hr›stiyanl›k olan Ka-
tolikli¤e geçmiflti; modern bat› da
bu gelene¤i devralarak ama daha
soyutlayarak, daha abartarak ve
sekülerlefltirerek Hümanizm ad›
ile modern bat›ya içkin k›ld›. Hü-
manizm bir yan› ile insanl›k ülkü-
sünü, bu ülkü temelinde de in-
sanl›¤›n refah ve mutlulu¤unu

amaçlar, ancak bu olumlu ve
iyimserlik yan›n›n bir de karanl›k
taraf› vard›r. Bu insan›n varl›k
dünyas›n›n merkezini, oda¤›n›
teflkil etmesidir. Bu ö¤retinin
olumsuz yan› di¤er varl›klar›n in-
sandan daha alt bir konumda ol-
du¤u, dolay›s›yla da insan›n onla-
r›n kaderine hükmedebilece¤i,
yön verece¤i iddias›d›r. ‹flte bu
nokta, insana, Tanr› rolü oyna-
ma, yaflam ve ölüm üzerinde ikti-
dar olma hakk›n›n tan›nmas›d›r.
Bu anlay›fltan türeyen pek çok
ideoloji vard›r ve elbette birbirle-
rinden farkl› yorumlar gelifltir-
mifltir. Ama tümünün ortak nok-
tas› da insan›n kendisinin ve di-
¤er varl›klar›n kaderinin efendisi
olaca¤› fikridir. Bu ideolojinin
güçlenmesinde ona bir tür meflru-
iyet sa¤lamada bir baflka ideoloji-
nin Darvinizmin çok büyük etki-
si olmufltur. Darvin’in türlerin
evriminde taç noktas› olarak in-
san› gören ve insan› daha gelifl-
mifl ve daha üstün olarak gören
düflüncesi insan merkezcili¤i güç-
lendirirken, onun türlerin var
kalmada sürdürdü¤ü hayat müca-
delesi tezi, sosyal boyutta en güç-
lünün, kendinden daha zay›fa
hükmetme hakk›na dönüflerek
emperyalizme ve faflizme ideolo-
jik hammadde sa¤lad›. ‹nsan›n
üstün, geliflmifl ve daha kompleks
bir tür olmas› tezi ise Avrupamer-
kezcilikte yank› buldu. Bu Avru-
pa’n›n daha geliflmifl bir medeni-
yet olarak daha az geliflmifl olan-
lar› yönetebilmesine, onlar›n
zenginliklerine el koyabilmesinin
bir do¤a yasas› olarak görülmesi-
ne yol açt›. Bat› en geliflmifl en
ileri uygarl›k olarak hem di¤erle-
rinden ileriydi, üstündü hem de
geri kalm›fllar›n ilerlemesi için bir
modeldi. Di¤er yandan  bat›n›n

nezdinde, insan karfl›s›nda may-
mun ne ifade ediyorsa, kendi d›-
fl›ndakilerde ayn› mant›kla yar›-
insan, ehlileflecek, terbiye edile-
cek hayvanlar olarak ayn› fleyi
ifade ediyor.

Bütün bunlar›n, bugün
ABD’nin Felluce’de, ‹srail’inse
Filistin’de yapt›¤› katliamlar›n
ideolojik geri plan›n› oluflturdu-
¤unu söyleyebiliriz. Dahas›
Bush’un manyak fundamentalist
Evangelizmi, fiaron’un faflizan Si-
yonizm’i de ayn› kökten yani Av-
rupa’dan ve Avrupamerkezcilik-
ten beslenerek ortaya ç›kan gayr›
meflru çocuklard›r. Bat› sa¤› için
bugün bile insan sadece bat›l› in-
sand›r. Nitekim Ebu Garib’deki
zulüm nedeniyle günah keçisi
ilan edilen Amerikal› kad›n aske-
rin komflular›n›n söyledikleri
hayli manidard›: ““BBiizzee ookkuullddaa
hheerr yyeerrddee bbiizziimm dd››flfl››mm››zzddaakkiilleerriinn
iinnssaann oollmmaadd››¤¤›› öö¤¤rreettiillmmiiflflttii..”” Ti-
pik bir Avrupal› yahut Amerikal›
ortalama yurttafl için kendileri d›-
fl›ndakiler, barbar, ilkel, yar›-hay-
vani alt türden iki ayakl› canl›lar-
d›r. Dolay›s›yla nas›l bir hayvan
öldü¤ünde dil olarak “telef oldu”
biçiminde bir ifade kullan›l›r ise,
ayn› flekilde ölen de bir bat›l› de-
¤il ise, fazla bir sorun oluflturmaz.
Bu nedenle Felluce, de yaral›
Arab› öldüren Amerikal› askerin
yol açt›¤› skandal, gerçek bir
skandal de¤ildir, metresi ile yaka-
lanan koca statüsünde bir skan-
dald›r ki bu da modern ahlak aç›-
s›ndan gerçek bir skandal say›l-
maz. Kald› ki uygarl›k misyonu ile
giden, Araplar› barbar olarak gö-
ren bir kültürde flekillenen bir as-
kerin bunu bir suç olarak alg›lad›-
¤›n› söyleyemeyiz.

Bu nedenle yaflam› ›skalayan
ve ölümü bast›rd›¤› içinde sorun



A
rkadafl›m›z Dilaver De-
mira¤ ABD’nin Felluce
katliam›n›n zihinsel ar-

kaplân›n› sosyolog Ferhat Ken-
tel’le konufltu.

DDiillaavveerr DDeemmiirraa¤¤:: Gazetem net’te
ç›kan yaz›n›z, gerçekten farkl› bir
yaz›yd›. Ben kendi ad›ma mini bir
test yapt›m ve herkes Irak direniflini
Zarkavî’ye ba¤l› olan savaflç›lar›n
bo¤az kesme -ki ilginç, Çandar da
ABD’nin Felluce operasyonunu
buna dayanarak meflrulaflt›r›yordu-
eylemleri ile irtibatland›rarak, bun-
lar bizi de keser biçimindeki klasik
söylem içinde alg›l›yordu. Dolay›-
s›yla sizin yaz›n›zdaki ddiirreenniiflfliinn
yyeennii ddiillii tespitiniz güme gitmiflti?
Neden böyle alg›lan›yor sizce, ve bu
alg›lan›fl›n Felluce konusunda özel-
likle toplumdaki tam siper hali ile il-
gisi var m›?

FFeerrhhaatt KKeenntteell:: San›yorum
bunun toplumun yaflad›¤› korku-
larla ilgisi var. Ya da küresellefl-
meye, radikal dönüflüm ve buna
ba¤l› olarak belirginleflen güven-
sizli¤e ba¤l› olan bütün dünyan›n
yaflad›¤› korkularla... Ama önce-
likle Irak’taki direnifli biraz daha
anlamak gerekiyor. Benim elim-
de yeteri kadar bilgi yok; ancak
herhangi bir sosyal, siyasal, kül-
türel, ulusal hareket için söyle-
necek fley bu durum için de söy-
lenebilir: Hiçbir hareket homo-
jen de¤ildir, içinde farkl› insan-

lar›, farkl› niyet tafl›yan insanlar›
ve farkl› yönelimleri bar›nd›r›r.
Hareketin içindeki farkl› unsur-
lar›n aras›ndaki çat›flma, gerilim
ve müzakereler sonunda ortaya
bir denge ç›kar. Bu denge hali
hareketi ileriye do¤ru tafl›r ve as-
l›nda hareketin içindeki aktörle-
rin her birinin ayr› ayr› niyetin-
den daha ötede ve daha karmafl›k
bir anlam tafl›r. Bu anlam her za-
man görülemez; ya da asl›nda net
bir anlam da yoktur. Daha ziyade
o anlam› hem d›flar›dan hem içe-
riden ele geçirmeye, damgalama-
ya, kendi markas›n› yap›flt›rmaya
çal›flan güçler vard›r. Hareketin
olabilecek mümkün anlam›n› /
anlamlar›n› da zaman içinde gö-
rebiliriz. ‹flte Irak direnifli böyle
karmafl›kl›k iliflkisi içinde anlafl›-
labilir. ‹çinde oldukça farkl› un-
surlar vard›r; hatta bu hareketin
içine direnifle bilerek veya bil-
meyerek zarar verecek unsurlar
da eklemlenebilir. Dolay›s›yla
hem içeriden, hem d›flar›dan ele
geçirilmeye çal›fl›lan hareketin
farkl› tezahürlerinden “bo¤az
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haline dönüflen bir uygarl›¤›n flid-
det üretmesi ola¤and›r. Bat› sosyo-
lojisinin en namuslu isimlerinden
olan Bauman’n›n Holacaust yani
Yahudi soyk›r›m› ile ilgili yapt›¤›
tespitleri bu ssooyykk››rr››mm temelinde
de hat›rlamakta fayda var: ““HHoollaa--
ccaauusstt bbiizziimm mmooddeerrnn aakk››llcc›› ttoopplluu--
mmuummuuzzddaa uuyyggaarrll››¤¤››mm››zz››nn yyüükksseekk
ssaahhnneessiinnddee vvee iinnssaannoo¤¤lluunnuunn kküüll--
ttüürreell zzaaffeerriinniinn zziirrvveessiinnddee ddoo¤¤mmuuflfl
vvee uuyygguullaannmm››flfltt››rr;; bbuu nneeddeennllee
ttoopplluummuunn,, uuyyggaarrll››¤¤››nn vvee kküüllttüü--
rrüünn bbiirr ssoorruunnuudduurr.””

Bauman’n›n bu sözlerini Bos-
na’ya, Çeçenistan’a, Afganis-
tan’a, Irak’a, Filistin’e k›sacas›
Müslüman co¤rafyada Müslü-
manlara yönelik olarak uygula-
nan katliamlara uyarlad›¤›m›zda
al›nt› flu biçimde de¤iflecektir:

BBuuggüünn MMüüssllüümmaannllaarraa yyöönnee--
lliikk uuyygguullaannaann ssooyykk››rr››mmllaarr,, mmoo--
ddeerrnn bbaatt››nn››nn aakk››llcc›› ttoopplluummuunnuunn
yyüükksseekk ssaahhnneessiinnddee vvee bbaatt››ll›› ttoopp--
lluummllaarr››nn kküüllttüürreell zzaaffeerriinnii iillaann
eeddiiflfliinniinn zziirrvveessiinnddee ggeerrççeekklleeflflmmiiflfl
vvee uuyygguullaannmm››flfltt››rr.. BBuu nneeddeennllee
bbaatt››ll›› ttoopplluummllaarr››nn,, bbaatt›› uuyyggaarrll››--
¤¤››nn››nn vvee nneeoo--ppaaggaann bbaatt›› kküüllttüürrüü--
nnüünn ssoorruunnuudduurr.

Tüm bunlar olurken Müslü-
manlar dünyadan güçlü bir destek
bulam›yor ise ve yaln›z olduklar›n›
duyumsuyor, bir umutsuzluk dal-
gas› içinde kendilerini içgüdüsel
olarak savunma ihtiyac› duyuyor
ise, Müslümanlar› cani, terörist
ilan etmeden önce lütfen vicdan-
lar›n›z› -tabi onlar› bat›ya satma-
d›ysan›z- bir yoklaman›z gerekir.
Çünkü orada insan›n ne evliya, ne
melek ne de tümü ile rasyonel bir
canl› olmad›¤›, onlar›n da bir ne-
fisleri oldu¤u görülecek -ki Müslü-
manlar da insand›r- ve o zaman
ortaya ç›kan gayr› insani eylemler
onay görmese bile anlafl›lacakt›r. n

FFEELLLLUUCCEE VVEE
““DD‹‹RREENN‹‹fifi‹‹NN YYEENN‹‹ DD‹‹LL‹‹””

FFEERRHHAATT KKEENNTTEELL
Konuflan: Dilaver DEM‹RA⁄
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kesme” versiyonu “korkan” top-
lumlar ve toplumsal kesimler ta-
raf›ndan çok daha rahat benim-
senebilmektedir. Çünkü öteki
türlü, o hareketin bir bütün ola-
rak temsil ettiklerini anlamaya
çal›flmak daha zor bir faaliyet tü-
rüdür. Korku durumunda zihin-
sel konfor arars›n›z; zaten hare-
ketin heterojen yap›s› da size
korkmakta ne kadar hakl› oldu-
¤unuzu gösterecek yeteri kadar
malzeme sunar. Ama biraz çaba
harcan›rsa, ayn› hareketin için-
de, dünya imparatorlu¤u kurma-
ya çal›flan bir gücün pervas›zl›¤›-
na karfl› umutsuzluktan umut ya-
ratmaya çal›flan bir cevher de gö-
rülebilir. 

DDeemmiirraa¤¤:: ABD’de Bush’un
seçilmesi ile birlikte iyice bir gözü
dönmüfllük söz konusu. ‹lk günler-
de Bush politika de¤iflikli¤ine gidebi-
lir diye bir beklenti oluflur gibi oldu
ise de Rice’nin d›fliflleri bakanl›¤›na
atanmas› -ki Felluce deki vahflet de
ayn› süreçte ortaya ç›kt›- ile bu
umutlar söndü. Ve flimdi herkes
Ortado¤u’da daha kanl› bir döneme
girilecek kan›s›nda. ABD’de Bush’u
yeniden seçtiren mant›k hangi zih-
niyetin ürünü? Bununla Evange-
listleri, muhafazakar seçmeni kas-
tetmiyorum; güç mant›¤›n› üreten,
gücü meflru bulan zihniyeti kastedi-
yorum. Bunu ne tür toplumsal sü-
reçler besliyor? Hümanizm nereye
gitti ya da hümanizm tümden Tan-
r›n›n bofllu¤unu insan›n doldurmas›
m› oldu? Ölüm ve Yaflam üzerinde
iktidar kuran ve kendini bir tür
Tanr› gibi gören zihniyet hangi sü-
reçlerin ürünü?

KKeenntteell:: Bana öyle geliyor ki,
ABD’nin tepesindeki zihniyet as-
l›nda bir sona eriflin zihniyetini
and›r›yor. Bu sona erifli yak›n bir
gelece¤in, k›sa vadenin ifli olarak
görmüyorum. Yani asl›nda k›sa

ömrümüzün belki de flahit olama-
yaca¤› ve ispatlanamayacak bir
varsay›mdan bahsediyorum. Ama
modernitenin ald›¤› yol ve yarat-
t›¤› yeni dinamiklerden ç›kar›la-
cak bir tak›m iflaretler var. Mese-
la ilk söylenecek fley; modernite-
nin yaratt›¤› bölünmenin (ak›l-
kalp; rasyonel-irrasyonel; kamu-
sal-özel vb) vard›¤› noktan›n ar-
t›k solu¤unun t›kand›¤› bir zaman
dilimindeyiz. Büyük ekonomik-
teknokratik-idari iktidar ve ege-
menlik yap›lar›n›n giderek belir-
ginleflmesiyle birlikte, bu bölün-
me de daha da bariz bir hale geli-
yor. Ruhumuzun da bölünüp ele
geçirildi¤ini daha fazla hissetme-
ye bafll›yoruz. Bütün ulusafl›r› ya-
p›lara ra¤men, büyük egemenlik
yap›lar›n› bugün en büyük ölçüde
temsil eden ülke ise ABD. Yani
ABD oynad›¤› temsil rolüyle bir-
likte aç›¤a ç›k›yor. Ve üstlendi¤i
temsilin gere¤ini yap›yor; birbi-
rinden ayr›flan parçalar›m›z› bir-
lefltirme rüyas› tafl›yan yeni mu-
halefete cevap vermeye çal›fl›yor.
Muhalefete karfl›, muhalefetin di-
linden bir fleyler eklemlemeye ça-
l›fl›yor; bir tür “dindarl›k” üretiyor
ve en az›ndan IQ’su düflük(!)
ABD’de bunu baflar›yor. Ama
muhalefete cevap verirken, tafl›-
d›¤› ruhsuzluk, “insans›zl›k” orta-
ya ç›k›yor. Alabildi¤ine sald›r-
ganlafl›yor. Belki de insan ürünü
Yunan tanr›lar›n›n güçlerini kay-
betme, küçük düflme gibi krizler
karfl›s›nda gösterdikleri fliddete
benzer bir durum yafl›yor ABD.
K›saca, art›k “ikna edemiyor” ve
bitmekte olan tanr›sallaflm›fl bir
modernizmin çaresizli¤ini tafl›yor. 

DDeemmiirraa¤¤:: Müslümanlar nerede
ise tümden yaln›z kald›lar. AB gide-
rek yeni sa¤ dalgan›n ›rkç›, d›fllay›c›
söylemlerine do¤ru evriliyor gibi.
Fransa’da olanlar, son Hollanda’da

yaflananlar ortada. Rusya yeni nesil
nükleer silah›n› görücüye ç›kar›rken
yine Çeçenler ve Müslümanlara
yönelik oldu¤u herkesçe malum
olan aba alt›ndan sopa gösteriyor.
Çin Uygur özerk bölgesinde Müslü-
man “terörist” av›nda. Bir tek Latin
Amerika kal›yor gibi. Bu süreçte
Müslümanlar nas›l bir ittifak strate-
jisi izleyebilir? Üçüncü dünya sava-
fl›n›n fitili bir tür Hilal-Haç Savafl›
ya da Bush’un sevdi¤i biçimi ile bir
“Armageddon”a do¤ru gidiyor; bu
süreç nas›l durdurulacak?

KKeenntteell:: Bir çok paralel dina-
mi¤i ayn› anda yafl›yoruz. Libera-
lizm bir ekonomik ideoloji olarak
devam ediyor; bu arada piyasada-
ki en güçlünün ruhsuz ideolojisi
olarak beraberine “çokkültürlü-
lük” yaklafl›m›n› da eklemledi.
“Yani herkesin kendi cemaati
vard›r; kimse de kimseden etki-
lenmesin”. Sonra, alt s›n›f, üst s›-
n›f gibi ayr›mlar› b›rakt›k; “ne ya-
p›p edip tüketelim ve hayat tarz-
lar›m›z› rekabet eder hale getire-
lim” gibi bir inanc›m›z oldu. Bu-
nun yan›s›ra, özellikle ‹slam ülke-
lerinde ‹slami hareketlerin yükse-
lifline paralel olarak, Hunting-
ton’un “Medeniyetler Çat›flmas›”
tezi ç›kt› ortaya. Analitik bir ça-
l›flma olmaktan çok, dünyan›n
farkl› köflelerinde yaflayan insan-
lar›n korkular›n› d›fla vurmada
baflvurduklar› en kolay yollara da-
ir bir “rehber” niteli¤inde olan bu
tez ne yaz›k ki bizim buralarda da
çok ra¤bet gördü. Yani asl›nda
çok daha önemli bir ölçekte yafla-
nan içiçelikler yerine, “d›fllama-
lar” ve “d›fllanmalar” beslendi.
Baflka bir deyiflle, bu türden bir
“medeniyetler” farkl›laflmas›, alt
s›n›flardan sorunlu, hayal k›r›kl›¤›
yaflayan, yoksunluk duygusu tafl›-
yan insanlar için en kolay cevap-
lar› verdi. Düflmanlar bu insanla-
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r›n hemen yan› bafl›ndayd›; örne-
¤in Müslümanlar gibi. Onlarda
“biz”den farkl› olan› bulmak çok
zor olmad›; üzerlerine atland›. Bir
bak›ma “uluslararas› 28 fiubat’lar”
tezgahlanmaya baflland›. Bir za-
manlar Türkiye’de oldu¤u gibi,
örne¤in Almanya’da da baz›
imamlar›n sergiledikleri “›rkç›”
söylem öne ç›kar›lmaya baflland›.

Böyle bir durumda, “Müslü-
manlar›n” yapaca¤› bir fleyden
bahsetmek için, ›rkç› zihniyetin
olmad›¤› bir düzlemin inflas›n›
düflünmek gerekiyor. Bu düzlem
bir yanda ABD’nin temsil etti¤i
“çöküfl-fliddet” zihniyetine karfl›
olan insanlar için temsili bir
umut olabilir. Ve galiba burada
Bat›’n›n farkl› bölgelerinde yafla-
yan insanlar ve kültürlerle nas›l
köprüler kurulabilece¤inin örne-
¤ini vermek gerekiyor. Yani hem
ABD’nin temsil etti¤i ruhsuzlu¤a
karfl› daha “s›cak”, “insani” bir
dünya alternatifini üstlenmek
(yani farkl›l›¤›n temsilini üstlen-
mek) hem de bu tür özelli¤e sahip
olan insanlarla diyalo¤u güçlen-
dirmek (yani insani benzerli¤in
içinde erimek). Baflka bir deyiflle,
bir yanda, yeni bir iddiayla tekeli
k›ran, tek boyutlu olmayan, zen-
ginli¤e, farkl›l›¤a ve ço¤ullu¤a ka-
p› açan; di¤er yanda “hep beraber
insan›z” diyen mütevaz› bir dili
düflünmek gerekiyor.

DDeemmiirraa¤¤:: Modernlik dinin çe-
liflkileri uzlaflt›rabilen evreninini
dümdüz etti ama yerine daha olum-
lu bir fley de koyamad›. Modernli¤i
elefltiren post modernlik ise deyim
yerinde ise yaray› daha azd›rd›; post
modernlik öznenin yap› bozumun-
dan tüketim kutsallaflmas›na yöne-
len yeni kapitalizmin payandas›
oluverdi (böyleydi demek istemiyo-
rum, buna dönüfltürüldü diyo-
rum); parçalanmay›, insan›n yafla-

d›¤› ontolojik güvensizli¤i fliddetlen-
dirdi. Yaz›n›zdaki ddiirreenniiflfliinn yyeennii
ddiillii esprisinden yola ç›karak, flu an
yaflad›klar›m›z büyük ve kapsaml›
bir dönüflümün ilk anlar› olarak
görmek mümkün mü?

KKeenntteell:: San›r›m bu sorunun
cevab›n› yukar›da vermifl oldum.

DDeemmiirraa¤¤:: Sekülerizmin baflar›-
s›zl›¤› toplumbilimlerde konuflulur
olmaya, sosyolojide de cemaatin
yerinin ne olaca¤› dillendirilmeye
baflland›? Siz bu ‘Sekülerizmin biti-
fli’ fikrine kat›l›yor musunuz? Bafl-
taki soruma dönerek Avrupa solu-
nun krizi, küresel adalet koalisyo-
nunun beklenen baflar›y› göstere-
meyifli gibi etkenleri de iflin içine ka-
tarak, sol, Latin Amerika’daki öz-
gürlük teolojisi gibi yeni bir din yo-
rumuna efllik ederek, farkl› bir sol
tavr› gelifltirebilir mi ? Türk solu
böyle bir fleyi konuflmaktan neden
bu kadar çekiniyor? Baudrillard’›n
‘bat›n›n bitifli’ ve ‘‹slâm›n tekilli¤i’
tezlerinden yola ç›karak Avrupa-
merkezci solun yerini daha do¤ulu
bir sol anlay›fl alabilir mi yani sekü-
ler bir solun yerini dinle daha bar›-
fl›k bir sol alabilir mi, önümüzdeki
dönemin direnifl modeli böyle bir
fley mi olacak?

KKeenntteell:: Sekülerizmin krizi
modernitenin kriziyle birlikte
ele al›nabilir. Özellikle Fran-
sa’n›n temsil etti¤i “laikçi” zihni-
yetin krize girdi¤i ayan beyan or-
tada... Avrupa’da bu krizin izleri
yaflan›yor. Ancak daha önemli
olan durum ABD’nin kriz üzeri-
ne infla etti¤i ve bir tür ruhsall›k
dozu eklenmifl olan “tanr›sal-
güç-fliddet” dengesi... ABD’nin
bafllatt›¤› fliddet sald›r›s›n›n hem
entelektüel, hem zihinsel, hem
de fiziksel olarak savuflturulabil-
mesi gerekiyor. Kald› ki böyle bir
savuflturma asl›nda muhtemelen
ABD’nin temsil etti¤i zihniyetin

de büyük ölçüde sonu anlam›na
gelecek... Ama bu savuflturma-
n›n en önemli unsuru ise fiziksel
olmaktan çok, zihinsel, kültürel
bir boyut olacak. Çünkü tek ba-
fl›na fiziksel olamayaca¤› çok
aç›k; ABD’nin ellerindeki silah-
larla kimse bafla ç›kamayacak.
Çok daha önemlisi, savafl yeni
bir hatt›n, rehberlik yapan, etek-
lerine dünyan›n farkl› ac›lar›n›
eklemleyebilecek, baflkalar›n›n
sesini de kendi sesine katabile-
cek bir dilin kurulabilmesiyle, bu
dilin ça¤r› gücü oluflturabilme-
siyle kazan›lacak. Bu dilin ne
kendisi, ne de kurulmas› çok ba-
sit olmayacak; ama en az›ndan,
yukar›da de¤indi¤im “farkl›l›¤a
ve benzerli¤e” izin veren yap›s›-
n›n yan›s›ra, tam da sizin sorgu-
lad›¤›n›z gibi, iki ayr› boyut daha
tafl›mas› gerekiyor. Yani evet,
farkl› bir sol tav›r gelifltirilebilir.
Bu sol tavr›n gelifltirilebilmesi
için ad› “sol” olan birilerinin da-
hil olmas› gerekmiyor; çünkü
sol, “insanlar” demek de¤ildir.
Sol bir isyand›r, bir tav›rd›r, hak-
s›zl›¤a, adaletsizli¤e, sömürüye
karfl› ç›kmakt›r. ‹lk ça¤lardan be-
ri varolan, ancak moderniteyle
birlikte, özellikle “reel” sosyalizm
vas›tas›yla ruhunu kaybeden solu
yeniden düflünmek ve gerçekten
“empatik” bir ruh ve içerikle bu-
luflturmak gerekiyor. Bunun yap›-
labilmesi de -bana göre- en flema-
tik ifadesiyle dindar düflüncenin
ve sol zihniyetin “birbirleriyle
konuflmalar›ndan” ve “kaynafl-
malar›ndan” geçiyor. Liberalizm
ve çokkültürlülü¤ün oluflturdu¤u
ittifaka karfl› adalet isteyenlerin
ve kültürel kimliklerini özgürce
yaflamak isteyenlerin ya da ruhla-
r›n› soka¤a ç›karken evde b›rak-
mak istemeyenlerin kaynaflmala-
r› gerçek bir direnifl olabilir.      n
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F
ilistin davas›, Kudüs Müftü-
sü Hac› Emin el-Hüseyni,
‹zzeddin el-Kassam, fieyh

Ahmed Yasin, Yaser Arafat gibi
liderlerin öncülü¤ünde bugünlere
geldi. Bunlardan Hac› Emin el-
Hüseyni ve Arafat Filistin davas›-
n› uluslararas› arenaya tafl›d›. Fi-
listin mücadelesinin birinci afla-
mas›n›n Emin el-Hüseyni, ikinci
aflamas›n›n da Arafat ile bafllad›¤›
söylenebilir. 

Bugünlerde Arafat sonras›nda
Filistinlileri nas›l bir gelece¤in
bekledi¤i ve yerine kimin halef
olaca¤› tart›fl›l›yor. ‹srail destekli
medya, Arafat sonras› Filistin’de
büyük kaosun yaflanaca¤›, ‹srail’le
“bar›fl” yapmamalar› halinde çat›fl-
malar›n fliddetlenece¤i tezini iflli-
yor.

Biz bu noktada, Filistin’in yak-
lafl›k yüz y›ll›k mücadelesi ve Filis-
tinlilerin atlatt›klar› büyük badi-
reler bilinmeden yap›lacak yo-
rumlar›n, tahminlerin havada ka-
laca¤›n› düflünüyoruz.

1199.. AAss››rrddaann BBeerrii DDeevvaamm 
EEddeeggeelleenn MMüüccaaddeellee

Siyonist lider Theodore Herzl, Ya-
hudi Devleti ad›yla neflretti¤i kita-
b›nda ilk kez ‹srail devleti rüyas›n-
dan söz eder. Osmanl› Devleti’nin
mali zorluklar içinde oldu¤unu gö-
ren Herzl, Sultan II. Abdülha-
mid’i Filistin’de Yahudi kolonileri
kurmak amac›yla ikna edebilmek
için bir tak›m maddi yard›m vaat-
lerinde bulunur. Herzl, Abdülha-
mid’le görüflür fakat umdu¤unu
bulamaz. Abdülhamid, onlar›n
devlet kurmak amac›yla Filistin’e
yerleflmelerine fliddetle karfl› ç›-
kar. Bu sebeple Osmanl› hüküme-
ti Filistin’e Siyonistlerin giriflini
önlemek için çeflitli tedbirler al›r
ve göçmenlerin Filistin’de arazi
sat›n almalar›n› yasaklar.

1918’de Osmanl› kontrolün-
den ç›kan Filistin, BBaallffoouurr DDeekkllaa--

rraassyyoonnuu(1917) ile “Filistin’de Ya-
hudi halk› için bir anavatan” olufl-
turmay› öneren ‹ngilizlerin sö-
mürgesi alt›na girer. Bu dönemde
gizlice Filistin’e giren binlerce Si-
yonist, devlet kurma çal›flmalar›n›
h›zland›r›r. Bu amaçla 1920’lerde
Hanagah, Irgun, Leumi ve Stern-
bande ad›nda çeflitli terör örgütleri
kurarlar. Birçok katliam ve suikas-
ta ad›n› yazd›ran bu örgütler, köy-
leri bas›p Filistinlileri katlederek
göçe zorlarlar. 

1948 y›l›nda ‹srail devleti ilan
edildi¤inde, Filistin topraklar›n›n
%78’i Yahudilerin iflgali alt›nday-
d›. Filistinliler kendi topraklar›n-
da az›nl›k durumuna düflmüfltü.
Yüzbinlerce Filistinli de yurtlar›n-
dan sürülmüfltü. Bugün yaklafl›k
4.5 milyon Filistinli civar ülkeler-
de ve dünyada sürgün hayat› yafl›-
yor. Sonraki y›llarda ç›kan Arap-
‹srail savafllar› sonunda Bat› fieria
Ürdün’de, Gazze M›s›r’da kald› ise
de her iki bölge ‹srail taraf›ndan
tekrar iflgal edildi. Kuflat›lm›fl du-
rumdaki Filistin “otonom” yöneti-
mi alt›nda kalan birkaç alan d›fl›n-
da tüm Filistin halen ‹srail’in de-
netimi alt›nda. Baflka bir deyiflle
‹srail 1948’de Filistin’in %78’ini,
1967 ve sonras›nda ise kalan
%22’sini iflgal etmifltir. Bat› fieria
ve Gazze Filistin’in %22’sini olufl-
turur ve bugün Filistinliler, daha
önce kaybettikleri %78 için de¤il,
kalan %22 için kavga veriyorlar.
Kalan %22 içinde ‹srail hâlâ Bat›
fieria’n›n %60’›n›, Gazze’nin ise

%40’›n› kontrol ediyor. Yani iler-
de bir gün bir Filistin devleti ola-
caksa bile bu devletin birleflik bir
topra¤› olamayacak. Bölünmüfl
topraklar da, ‹srail’in infla etti¤i,
bölgeyi çepeçevre saran yollarla
kontrol edilecek. Bat› Kudüs ise
bu tart›flman›n d›fl›nda; oysa BM
kay›tlar›na göre 19.000 dönümlük
Bat› Kudüs’ün 11.190 dönümü
Araplara, 4.830 dönümü de Yahu-
dilere ait. Arafat buray› Camp Da-
vid’de ‹srail’e peflinen vermiflti.
Bu durum Filistinlilerin neden
kendi topraklar›nda kapana s›k›fl-
m›fl olduklar›n› aç›klar. Buna bir
de ‹srail’in infla etmekte oldu¤u
“Irkç› Duvar”› eklerseniz, Filistin-
lilerin hayat›n›n nas›l yaflan›lmaz
hale getirildi¤i ortaya ç›kar.

‹srail, bafl›ndan beri Filistinli-
leri ac›mas›zca bo¤maya çal›fl›yor;
ekonomik abluka uyguluyor ve fle-
hirleri, kasabalar› aral›ks›z bomba-
l›yor. Filistinliler bugüne kadar
yüz binlerce flehit verdiler, katle-
dilenlerin hepsi sivil ve ço¤u da
çocuk ve kad›n. Bunlar›n yan› s›-
ra, Filistinlilere ait yüz binlerce
a¤ac›n kökleri söküldü, binlerce
hektar arazi istimlak edildi ve on
binlerce ev y›k›ld›. Her gün iki üç
Filistinlinin öldürüldü¤ü, evlerin
yak›l›p y›k›ld›¤› Filistin’de, Yahu-
di yerleflim birimleri kurulmaya
devam ediyor. 

Filistin davas›n›n entelektüel
müdafii EEddwwaarrdd SSaaiidd, Filistin so-
runu üzerine yazd›¤› makaleleri-
nin derlendi¤i “Yeni Biny›lda Filis-

EELL--HHÜÜSSEEYYNNÎÎ’’DDEENN AARRAAFFAATT’’AA
FF‹‹LL‹‹SSTT‹‹NN DDAAVVAASSII

TTUURRAANN KKIIfifiLLAAKKÇÇII
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tin Sorunu” adl› kitapta flunlar›
kaydediyor: 

“...terörizm Filistinliler aç›s›n-
dan zay›f ve bask› alt›nda tutulanla-
r›n silah›na dönüflmüfltür. Son dere-
ce s›n›rl› ve münferittir, ama kendile-
rini her zaman kurban olarak göster-
meye çal›flan ‹srailliler taraf›ndan
gülünç ölçülerde fliflirilmektedir. On-
lar bu çat›flmada kurban de¤iller.
Onlar ezenlerdir. Ço¤u insan sanki
iki eflit güç karfl› karfl›yaym›fl... gibi
alg›lamakta, Araplar›n ve ‹sraillile-
rin yine kavgaya tutufltuklar›n› dü-
flünmektedir.” 

ÇÇaannaakkkkaallee’’ddeenn FFiilliissttiinn MMüüddaaffaa--
aass››nnaa:: HHaacc›› EEmmiinn eell--HHüüsseeyynnii

Bugün bir çoklar›n›n ad›n› hiç an-
mad›klar›, “Filistin Hareketi”nin
kurucusu Kudüs Müftüsü Hac›
Emin el-Hüseyni, bütün ömrünü
Filistin davas›na adam›fl birisidir.
Çanakkale savafl›na kat›lan el-
Hüseyni, II. Abdülhamid’in kur-
du¤u ““YY››lldd››zz ‹‹ssttiihhbbaarraatt TTeeflflkkiillââ--
tt››”” ve ““TTeeflflkkiillââtt--›› MMaahhssûûssaa””da
çal›flm›flt›r. 1893 y›l›nda Kudüs’te
do¤an, Kudüs ve M›s›r’daki ö¤re-
niminin ard›ndan üniversite e¤iti-
mini ‹stanbul’da alan Hac› Emin
1910’da Türk topçu birli¤inde gö-
revlendirilir; Çanakkale’de ‹ngi-
lizlere karfl› mücadele eder. Daha
sonra “Teflkilât› Mahsûsa”n›n des-
te¤iyle Filistin davas›n›n liderli¤i-
ni yapmak için Kudüs’e döner.
1922’de genç yafl›nda KKuuddüüss mmüüff--
ttüüssüü seçilir. ‹srail devletinin ilan
edildi¤i 1948 y›l›na kadar 30 y›l
boyunca Filistinlilerin tart›flmas›z
lideri olur. el-Hüseyni, mücadele-
si esnas›nda Yahudi terör örgütle-
ri Hanagah, Irgun ve Stern’in her
lahza aray›p hayat›na kastetmek
iste¤i biridir. 

‹flgal yönetimine ve Yahudi
göçüne karfl› mücadele için örgüt-
lenen Filistinliler, zaman zaman
ayaklan›rlar. En genifl çapl› hare-
ket 15 Nisan 1936’da Kudüs müf-

tüsü Hüseyni’nin öncülü¤ünde
bafllat›lan genel grevdir. Alt› ay
süren grevden sonra Yahudi göçü-
nü durdurma sözü veren ‹ngilizler
daha sonra sözlerinden dönerler.
Grevde öncülük edenleri de ya öl-
dürür ya sürgün eder ya da hapse
atarlar.

ÖÖmmeerr RR››zzaa DDoo¤¤rruull’un Filistin
ve ‹srail üzerine yazd›¤› makalele-
rinin topland›¤› “‹srail: Tedhifl, ‹s-
tilâ ve Harp Kayna¤›” adl› kitapta,
Kudüs Müftüsü Hac› Emin el-Hü-
seyni hakk›nda flu bilgilere rastla-
r›z: “Hayatta her ne yapm›flsa mem-
leketini kurtarmak için yapm›fl, bü-
tün Arap alemini memleketi için kal-
k›nd›rm›fl, bütün ‹slâm alemini
ayakland›rm›fl olan bu adam, niha-
yet Siyonizme karfl› büyük bir harbin
aç›lmas›na sebep olmufl ve Filistin’i
kurtarmak davas›n› mahalli dava ol-
maktan ç›kararak ona alemflümul bir
mahiyet vermiflti. Vatanseverlik,
milletseverlik, hakikatseverlik, velha-
s›l insanlar› tehyiç edebilecek ne ka-
dar sevgi varsa hepsini kendi lehine
ve Filistin lehine tehyiç etmek ve bü-
tün bu heyecanlardan bir kurtulufl
savafl› açmak say›n bafl müftünün
baflarmaya muvaffak oldu¤u en bü-
yük eserdir.”

“Arap alemini Filistin meselesi
hesab›na uyand›rmak flerefi Emin el-
Hüseyni’ye aittir ve herhalde o olma-
sayd› mücadele buralara kadar getiri-
lemezdi.”

1974 y›l›nda Lübnan’›n bafl-
kenti Beyrut’ta vefat eden bu bü-
yük mücahid, Yahudiler taraf›n-
dan Nazi yanl›s› olarak itham
edilmifl, ama kimse bu iddialara
inanmam›flt›r. 

FFiilliissttiinn’’iinn ‹‹kkiinnccii LLiiddeerrii:: 
YYaasseerr AArraaffaatt

““EEbbuu AAmmmmaarr””(Kurucu) takma
ad›yla tan›nan Filistin davas›n›n
lideri Yaser Arafat 1929’da do¤du.
Arafat, Kudüs’te do¤du¤unu söy-
lese de biyografisini yazanlar Ka-
hire’de do¤du¤unu belirtir. Filis-
tin, 1930’larda bir yandan ‹ngiliz
mandas›yla, bir yandan da gittikçe
artan Yahudi göçüyle mücadele
etmektedir. Bu mücadelenin ön-
deri ise Hac› Emin el-Hüseyni’dir.
el-Hüseyni, Arafat’›n day›s›n›n
kardefliyle çok yak›n arkadaflt›r;
dolay›s›yla Yaser, Filistin davas›-
n›n ilk önderinin e¤itiminden
geçmifltir. Arafat onda arad›¤› ba-
ba sevgisini bulmufl; onun baba
evi art›k ‹ntifada, Filistin olmufl-
tur. Ebu Ammar’›n Kudüs’teki sa-
adeti k›sa sürer. 1936’da bafllayan
ilk direnifle ‹ngilizlerin yan›t› çok
sert olmufltur. Ayaklanman›n tüm
önderleri teker teker tutuklan›r;
Arafat’›n day›s› da bunlar aras›n-
dad›r. Ve Arafat 1937’de tekrar
M›s›r’a, ailesinin yan›na döner. 

Kahire’de Üniversitede okur-
ken FFiilliissttiinnllii ÖÖ¤¤rreenncciilleerr BBiirrllii--
¤¤ii’nin liderli¤ine seçilen Arafat,
daha sonra mühendislik için gitti-
¤i Kuveyt’te 1959 y›l›nda sürgün-
deki Filistinli dostlar›yla, ileride
Filistin Kurtulufl Örgütü(FKÖ) ile
birlikte en büyük grubu olufltura-
cak olan eell--FFeettiihh örgütünü kurar.
1964’te Ürdün’e geçen Arafat, ‹s-
rail topraklar›na karfl› vur kaç ey-
lemlerinde yer al›r. 1967 Arap-‹s-
rail Savafl›’ndan sonra, o art›k bir
efsanedir. Arafat’›n 1968’te FKÖ
liderli¤ine seçilmesi, el-Fetih’i fi-
ilen FKÖ’nün merkezine oturtur.
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Araplar, ‹srail’e karfl› 3 kez si-
lahl› mücadeleye girmifllerdir;
1949 ve 1967’de bariz bir flekilde
yenilmifller, 1973 savafl›nda ise
baz› sonuçlar alm›fllard›r. 

1970’de Ürdün ordusuyla, Fi-
listin örgütleri aras›nda kanl› bir
çat›flma ç›km›fl ve tarihe “Kara
Eylül” olarak geçmifltir. Ayn› y›l
FKÖ Ürdün’den Lübnan’a tafl›n-
mak zorunda kalm›flt›r.

Bu dönemlerde, Arafat’›n ilk
diplomatik baflar›s›, 13 Kas›m
1974’de Birleflmifl Milletler’e da-
vet edilmesiyle gerçekleflir. BM
kürsüsünde yapt›¤› konuflmada bir
elinde zeytin dal› ve bir elinde de
silah vard›r. Böylece bar›fl›n di-
kenli yolunu iflaret eder. ‹srail’in
1982’de Lübnan’›n güneyini iflga-
liyle Arafat ve hareketine bu kez
Tunus kucak açar. Tunus’ta ‹sra-
il’in hava sald›r›lar›na ve ölüm
timlerinin suikastlar›na hedef
olur. Arafat, en yak›n arkadafl›
Ebu Cihad’› da, ‹srail özel kuvvet-
lerinin yapt›¤› bir bask›nda, Tu-
nus’ta kaybeder. 

1987’de Filistinli gençler tafl-
lara sar›l›r ve ““‹‹nnttiiffaaddaa””(Direnifl)
hareketi bafllar. Tafllarla mücadele
edemeyen Yahudiler, diplomasi
masas›na dönerler. ‹ntifada’n›n en
s›cak günlerinde Arafat, Filistin
Devleti’nin kuruldu¤unu ve bafl-
kentin Kudüs oldu¤unu ilan eder.

Arafat’›n 1990 Körfez Sava-
fl›’nda Irak’›n yan›nda yer almas›
ona Bat›’dan ve Körfez ülkelerin-
den gelen deste¤i azalt›r. Savafltan
sonra Ortado¤u’da dengeler de¤ifl-
mifltir. Beyaz Saray’›n zoruyla Or-
tado¤u bar›fl› için görüflmeler bafl-
lar. ‹srail Baflbakan› ‹zak Rabin,
D›fliflleri Bakan› fiimon Peres ve
Filistin lideri Arafat, Nobel Bar›fl
Ödülü’ne lay›k görülürler. Arafat
27 y›l sürgünde kald›ktan sonra,
Temmuz 1994’te FFiilliissttiinn UUlluussaall
YYöönneettiimmii’nin baflkanl›¤›n› üstlen-
mek üzere Gazze’ye döner. 1993
Ekim’inde FKÖ Merkez Komisyo-

nu’nca yap›lan bir oylamayla bu
göreve getirilen Arafat’›n konu-
mu, 1996’da yap›lan halkoylama-
s›yla teyit edilir. 

Temmuz 2000’de CCaammpp DDaavviidd
görüflmelerinin baflar›s›zl›kla so-
nuçlanmas›n›n ard›ndan dönemin
Likud Partisi lideri ve flimdiki ‹sra-
il Baflbakan› fiaron, 1000 askerle
birlikte Haremü’fl-fierif ad›yla an›-
lan bölgedeki Mescid-i Aksa’ya
provokatif bir ziyarette bulunur.
Bu olay›n ard›ndan Filistinlilerin
protesto gösterileri artar ve 28 Ey-
lül 2000’de eell--AAkkssaa ‹‹nnttiiffaaddaass›› ola-
rak da adland›r›lan ‹‹kkiinnccii ‹‹nnttiiffaaddaa
bafllar. 2002 fiubat’›nda ç›kan bir
çat›flma yüzünden fiaron taraf›n-
dan ev hapsinde tutulmaya baflla-
nan Arafat, Ramallah’daki karar-
gah›nda ‹srail ordusunun sald›r›lar›
ve denetimi alt›nda iki y›l boyunca
mahsur kalm›flt›r. ‹srail hükümeti
bu kuflatma s›ras›nda karargah›n
büyük bölümünü yerle bir etmifl,
hatta zaman zaman Arafat’›n öldü-
rülebilece¤i ya da sürgüne gönderi-
lebilece¤i iddialar› gündeme gel-
mifltir. Arafat’›n son sa¤l›k prob-
lemleri 20 Ekim’de mide a¤r›s›yla
bafllam›fl ve 29 Ekim’de tedavi için
Paris’e giden Arafat, 11 Kas›m’da
hayata gözlerini yummufltur. 

AArraaffaatt SSoonnrraass›› FFiilliissttiinn’’ddee 
ÜÜççüünnccüü DDöönneemm 

Filistin lideri Arafat’›, 1990 sonra-
s›nda özellikle de Oslo anlaflmas›n-
da verdi¤i tavizlerden dolay› eleflti-
ren Filistinli entelektüel Edward
Said vefat›ndan önce yazd›¤› bir
yaz›da flöyle diyordu: “Filistin devle-
ti” veya “Baflkent Kudüs” gibi eski
sloganlar›n bizleri bu ç›kmaza getirdi¤i
art›k yeterince aç›k de¤il mi? Gerçek
bir liderden tüm Filistinlilere karfl› dü-
rüstçe ve korkusuzca, ABD ve ‹srail’e
göz k›rpmadan konuflmas›n› ve iflgale,
sürgüne ve ›rk ayr›mc›l›¤›na karfl› mu-
halefeti birlefltiren bir hat çizmesini
beklemek hakk›m›z de¤il mi?”

Filistinlilerin en etkin siyasi
gruplar›ndan el-Fetih, Yaser Ara-
fat’›n ölümüyle boflalan Filistin
Devlet Baflkanl›¤› için aday›n›n
MMaahhmmuudd AAbbbbaass oldu¤unu aç›kla-
d›. Ancak, herkes biliyor ki, Ab-
bas’›n May›s 2003’te kurdu¤u yö-
netim Arafat taraf›ndan destek
görmemiflti. Filistinliler Abbas’›
ABD yanl›s› olarak bilirlar. Ab-
bas’a ilaveten, Arafat’›n yan›nda
yer alan mesai arkadafllar›n›n ço-
¤unun da halkla derin ba¤lar› yok.
Bugün Filistin’deki onlarca örgüt
içerisinde Hamas’›n halk nezdin-
de taban› daha kuvvetli. Ancak
ABD ve ‹srail, HHaammaass ve ‹‹ssllaammii
CCiihhaadd’›n seçimlere kat›lmas›n›
engellemeye çal›fl›yor. 

El-Fetih içinde sayg›n bir kifli-
lik olan MMeerrvvaann eell--BBaarrgguussii de ye-
ni liderler aras›nda ismi en çok ge-
çenlerden. Ancak hapiste bulu-
nan el-Bargusi, ‹srail taraf›ndan
befl kez ömür boyu hapis cezas›na
çarpt›r›ld›. Baz› kaynaklar, ABD
ve ‹srail’in Oslo anlaflmas›n› tek-
rar uygulamaya sokarak, Mahmut
Abbas ile yola devam etmek iste-
diklerini vurguluyor. Ancak bun-
da baflar›l› olamazlarsa bir jest ya-
parak Bargusi’yi b›rak›p Filistinli-
lerin bafl›na geçmesine izin vere-
bilecekleri de kaydediliyor. 1993
Oslo anlaflmas›n›n hararetli des-
tekçilerinden olan el-Bargusi, Ak-
sa ‹ntifadas› s›ras›nda sokaklarda
yapt›¤› konuflmalar ve zafer iflaret-
leriyle Filistinlilerin gönlünde
taht kurmufltu. 

Neticeten; ABD ve ‹srail’in
bask›lar›ndan dolay› flimdilik Fi-
listinlilerin dünya genelinde ken-
dilerini temsil edecek güçlü bir li-
der ç›karmalar› zaman alabilir. Fa-
kat unutulmamal› ki, Filistin’in
örgütlü yeni “intifada nesli”, ken-
di aralar›ndan, haklar›n› dünyaya
korkusuzca hayk›racak dinamik
direniflçi liderler ç›karma potansi-
yeline her zamankinden daha faz-
la sahiptirler.  n
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A
sl›nda hikaye basit: ‹ngilizcedeki ‘electi-
on’ teriminin bir karfl›l›¤› seçim ve dola-
y›m›nda anlamlar yüklü iken di¤er bir

karfl›l›¤› ise k›yametin(öte dünya hayat›n›n ve ta-
bii ak›betin) önceden tayini gibi Yahudi-H›risti-
yan inanc›na dahil bir alana aç›l›yor. Dolay›s›yla
Kur’an’›n da üzerinde durdu¤u bir mesele olan ‘se-
çilmifllik’ kavram›na bir gönderme ihtiva ediyor
kelime. Üstelik bir meydan okumaya ra¤men: “De
ki [onlara]: “Allah’tan bir söz mü ald›n›z -çünkü
Allah hiçbir zaman sözünden caymaz- yoksa asla
bilemeyece¤iniz birfleyi mi Allah’a isnad ediyorsu-
nuz?”11; “De ki: E¤er Allah kat›ndaki ahiret haya-
t›, baflka hiç kimseye de¤il de yaln›z size mahsus
ise ve bu konuda samimi iseniz o zaman ölümü ar-
zulaman›z gerekmez mi?”22

Bu yönüyle 13-15. yüzy›l Avrupa flartlar›ndan
ba¤›ms›z düflünülemez ‘seçim’ kelimesi. Önceleri
‘öte dünya’ için seçilmifllik anlam› tafl›rken, H›ris-
tiyanl›¤›n yeryüzünden çek[tir]ilmesiyle seküler
bir alana hapsoldu¤unu söyleyebiliriz kavram›n.
Seçimlerin tarihi ve mahiyeti üzerine bir tart›flma
konumuz olmad›¤›na göre as›l meselemize gelme-
liyiz. Aksi halde otorite-temsil kavram› ve bunun
karfl›laflt›rmal›(Bat› siyaset felsefesi ve ‹slam top-
lumlar› tarihindeki yans›malar›) analizini yapmak
kaç›n›lmaz olacakt›r. Ancak k›saca, Kant’›n zi-
hinsel yetene¤in boyutlar›n› ve düflün(me/ce)nin
oluflumunu ba¤lad›¤› ‘baflkas›n›n görüfllerini yan-
s›tabilme ve baflkalar› yerine düflünebilme’ yete-
ne¤inin33 Bat›l› insana has oldu¤u kanaatinin ön-
ce modernlefltirme, sonra sömürgelefltirme ve en

sonunda da zihinsel planda teslim alma(yabanc›-
laflt›rma) fleklinde ifade edece¤imiz gelene¤in bafl-
l›ca saiki oldu¤unu belirtmeliyiz.

YYaakk››nn TTaarriihhii AArrkkaa PPllaann

Kas›m ay› dünyan›n yörüngesinde kaymalar ve ge-
lece¤in tarihinde sapmalar›n, k›r›lmalara dönüfl-
tü¤ü bir ‘seçim’e tan›kl›k etti. Küresellefl[tiril]en
dünyam›z o kadar küçüldü ki, Ohayo’da oy kulla-
nan ‘mütedeyyin’ Amerikal› Ortado¤u’nun, ‹slam
dünyas›n›n ve dolay›s›yla bütün bir dünyan›n ge-
lece¤ini de belirleyebiliyor. Gerçek bu mu? Bat›l›
modern de¤erlerin geldi¤i yeri gözler önüne ser-
mesi bak›m›ndan son derece dikkate flayan bir
nokta buras›! Demokrasi, liberalizm, aç›k top-
lum(ve dolayl› ilkeleri: fieffafl›k, hesap verilebilir-
lik, ço¤ulculuk, kat›l›mc›l›k vs.) gibi sözümona
‘evrensel’lerimiz ‘küresel’in gazab›na m› u¤ruyor
yoksa? Öyleyse biraz geriye gitmekte fayda olabi-
lir. Dünyan›n küreselleflmesi ekonomik ve askeri
güç gibi iki temel parametrenin [ancak birlikte]
varl›¤› sayesinde mümkün olabildi. Askeri ticaret
gemileri ile yeni pazarlara aç›larak, bugünkü tabir-
le ‘üretim üsleri’ elde eden Bat›l›lar modernlefltir-
me vazifesini de bu bölgelerde sömürge vilayetleri
yoluyla kutsad›lar. Afla¤› yukar› 200 y›l› bulan bu
tecrübe sonucunda ‘yüksek kar marjlar›’n›n tüke-
tilmesi amac›yla ticaretin, sermayenin, iflgücünün
serbest dolafl›m› bilhassa yaflad›¤›m›z son çeyrekte
kutsan›r oldu. Siyasetin görecelileflmesi ve eriyifli
de bu döneme tekabül ediyor. Modern dönemin

AAMMEERR‹‹KKAANN SSEEÇÇ‹‹MM‹‹ YYAA DDAA 
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‘kurulu’ bütün saatleri takvimler Kas›m 1989’u ya-
ni So¤uk Savafl’›n resmen bitiflini gösterirken dur-
du. Bu dönemi adland›ramay›nca ad›na modern
sonras› dediler. Bat›l› ve büyük oranda k›ta Avru-
pas›na has de¤erlerin pek ço¤u görecelik arzetme-
ye bafllad›. Fizik bilimlerden sonra sosyal bilimler-
deki ‘belirsizlik’ de bu dönemde ortaya ç›kt›.44 Zira
‘yeni dünya düzeni’ statik alg›lamalara aç›k de¤il-
di ve pragmatizm zaman›yd›. Yeni oyunda ‘ger-
çek’li¤e de yer yoktu, tek bir istisnayla: Gücün
gerçe¤in yan›nda olmas› halinde. Siyaset felsefesi
ve prati¤i dayand›¤› güç vas›talar›n› vasat haline
getirmekle gerçekli¤i taht›ndan etti fakat yerine
ikame edecek bir fley de icad edemedi.55 Dolay›s›y-
la fliddet meflruiyetin yegane kayna¤›n› ‘güç’ün el-
lerine teslim etti. 

Bu ‘yeni dünya düzeni’nde Zizek’in ‘Zarif Kat-
liam Sanat›’66 dedi¤i yeni estetik(!) anlay›fllar› orta-
ya ç›kt›. So¤uk Savafl’›n sona ermesini müteakip
ortaya ç›kan ‘bast›r›lm›fl fliddet’ kendisini hak ara-
y›fl›ndaki co¤rafyalarda -her ne hikmetse hemen
tamam› ‹slam dünyas›nda- gösterdi. Burada k›saca
isimlerini anabilece¤imiz Cezayir, Filipinler, En-
donezya, Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan ile

son on y›ll›k de¤il daha uzun dönemli bunal›m
bölgeleri olan Keflmir, Filistin örnekleri yeterlidir.
Seküler ahlak felsefesi ise evrensellik iddias›ndaki
kuram ve kavramlar›n›, s›ra ‘yeni fakat asl›nda ka-
dim öteki’ne(su götürmez biçimde ‹slam’›n kendi-
sidir) gelince birdenbire göreceli ve Avro-sentrik
bir mahiyete bürüyordu. Bu dönemde insan hak-
lar›, din ve vicdan özgürlü¤ü bir avuç c›l›z sesin
d›fl›nda Bat› dünyas› için tart›fl›labilir ve hatta
mahkum edilir hale geldi. Haks›zl›k ve adaletsizli-
¤in yol açt›¤› ‘fliddet’ eylemleri bahane edilerek,
hakl› talepler göz ard› edilir; ‘daha güçlü’ olan›n
ahlakili¤i gibi ahlaks›z bir zemine inilir oldu. ‹s-
lam dünyas›n›n periferi olarak adland›r›labilecek
çevre ülkelerine yönelik fliddet eylemleri bugünle-
rin habercisiydi adeta. ‹ran ‹slam devrimi gelecek
aray›fl› içindeki müslüman topluluklar›n özgün
formlar gelifltirebilmelerinin mümkün oldu¤u ifla-
retini verdi¤inde Bat›l›lar bu özgün hareketlerin
önünü almak için So¤uk Savafl süresince itibar et-
tikleri diktatörlerden birer birer umudu kestiler.
Büyük ço¤unlu¤u seküler karakterli zorbalar devri
kapan›rken art›k daha ayart›c›, kavramsal ve ku-
rumsal kar›fl›kl›klara kap› açan siyasal ve toplum-

Colin Povell George W.Bush



GGÜÜNNDDEEMM // AARRKKAAPPLLÂÂNN

20 Umran .Aral›k .2004  

sal projeler kurgulad›lar. ‹kinci dünya savafl› son-
ras› oluflan statik ve kutuplu düzende ad›n› dahi
duymad›¤›m›z ‘ötekilefltirici’ ve ‘tan›mlay›c›’ katego-
riler icad edildi. 90’lar›n ilk yar›s›ndaki insan hak-
lar›, yaflama özgürlü¤ü gibi temel hak ve özgürlük-
ler konusunda s›n›fta kalan Avrupa idi. Kendi
üretti¤i tecrübenin alt›nda kalan Avrupal›lar›n
2001 Afganistan ve 2003 Irak iflgallerine söyleye-
cek fazla da sözleri olamazd›.77

SSeeççiimmiinn GGeettiirrddii¤¤ii vvee ‹‹nnssaannll››¤¤››nn GGeelleeccee¤¤ii

Bu seçimin sonucunun etkileyen iki temel etken-
den ve sonucun etkilerinden söz edeceksek e¤er;
sonuca etki eden etkenlerin bafl›nda Amerika içi
de¤iflen koflullar ve Amerika’n›n marifetiyle de¤i-
flen dünya flartlar›, sonucun etkileyece¤i unsurla-
r›n bafl›nda ise ‹slam dünyas›, müslümanlar ile kü-
resel güçler yani bizim sistem içi oyuncular dedi-
¤imiz di¤er (potansiyel) rakip unsurlar geliyor. 

Önce ABD’nin iç dinamikleri aç›s›ndan bir
analize ihtiyaç var. 90’lar›n ortalar›na dek süren
h›zl› büyüme(GSY‹H temelinde) ve di¤er olumlu
nominal ekonomik geliflmeler(düflük enflasyon,
faiz ve iflsizlik oranlar› gibi) sonras›nda 2000’e
do¤ru yaflanan skandallar, ‘yeni ekonomi’nin ya-
flad›¤› kriz, artan d›fl ticaret aç›klar› ve iflsizlik
oranlar› büyük oranda ‘tüketim ekonomisi’ne da-
yal› ABD’de hoflnutsuzluklar› art›rd›. Sistem içi
bozulan durum, ABD’nin küresel konumunda ön-
görülen gerileme88 ile birleflince Wallerstein’in
‘tedrici bir düflüflü h›zl› bir çöküfle’ dönüfltürme pa-
has›na dedi¤i bir hegemonyan›n sürdürülmesi ve
pozisyonun korunmas› çabas› bafllad›. Bu ba¤lam-
da yönetim düzeyinde fikirsel haz›rl›klar yeni mu-

hafazakarlar denilen elitist bir grubun projelendir-
meleri yoluyla gerçeklefltirildi. Fakat hem iç hem
de d›fl siyaset arenas›nda hareket için ‘meflruiyet’
gerekliydi ve aranan bulundu: 1111 EEyyllüüll. Ameri-
kan halk› terör paranoyas›n›n ustal›kla ifllenmesi
sayesinde yönlendirilir, rakip küresel oyuncular
ise ‘meflru müdafaa(!)’ hakk› çerçevesinde
ABD’nin yapt›klar›na ses ç›karamaz olmufllard›.
Gelinen noktada ABD halk›n›n ‘seçim’inde bir-
kaç unsurun öne ç›kt›¤›n› ancak hakim karakterin
‘muhafazakarl›k’ oldu¤unu söylemek güç olmaya-
cakt›r. Dini saikler(kendisini dindar görenlerin
%65’i), manipüle edilmifl tehdit alg›s›(terör sald›-
r›lar› ve Irak konusunu öncelikli tehdit görenlerin
oran› %50’ye yak›n), (nesnellik iddias›ndaki) etik
de¤il; (öznel) ahlaki de¤erler, e¤itim durumu ve
gelir düzeyi gibi belirleyici faktörlerden söz etmek
mümkün. Fakat bu istatistiki veriler ›fl›¤›nda kesin
sonuçlar ç›karmak yine de mümkün de¤il. Zira
bahsini etti¤imiz faktörler aras›nda geçifller ve de-
¤iflimler mevcut. S›k›nt›n›n bir kayna¤› da ABD
seçim sistemindeki ‘sakatl›k’, asl›nda ‘körlük’tür.
Zira demokrasinin en iyi iflledi¤i yerlerden biri ol-
du¤u söylenen bu ülkede temel demokratik fleklî
farkl›l›¤› ço¤ulcu de¤il ço¤unlukçu olmas›ndan
ileri geliyor. Kurucu anayasadan kalma pek çok
hüküm halen muhafaza ediliyor ve anayasa sürek-
li ‘yama’lar sayesinde yenilenmiyor. 

K›saca ülke içi durumdan sonra dünyan›n geri
kalan›na olan etkisinden söz etmeli. Zira ortalama
Amerikal›daki ‘kendisi d›fl›ndakini yok sayma’(ig-
norance) ve ‘kibirlilik’(arrogance) devlet politikas›
haline geldi bilhassa son dönemde. Alman-Fran-
s›z eksenindeki ‘eski’ Avrupa ile bozulan iliflkiler-
de k›smi de olsa ilerlemenin olmas› kaç›n›lmaz.
Öte yandan ‹slam co¤rafyas›na dönük tasar› düze-
yinde kalan pek çok projenin hayata geçirilebil-
mesi(Türkiye’nin AB ile imtihan› gibi) için yitiri-
len ortak zeminin yeniden tesisi hayati. Elbette bu
birlikteli¤in çat›flan ç›karlar nedeniyle zor gerçek-
leflece¤i aflikar ancak mesele ‹slam ve müslüman-
lara geldi¤inde geleneksel rekabetin bu düflman
kardefller aras›nda bir ‘Haçl› ‹ttifak›’na dönüflebi-
lece¤ini tahmin etmek güç de¤il. Örne¤in teröriz-
me karfl› savafl argüman› ard›ndan ‘kendi ifli’ni gö-
ren Rusya stratejik ç›karlar› gere¤i ‹slam dünyas›
yan›nda pozisyon al›yor gibi dursa da nihai tahlil-
de, örne¤in Çeçenistan ve Kuzeybat› Kafkasya
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tarz› bir ‹slami anlay›fla karfl› Bat›l› rakipleri ile ay-
n› safta yer alacakt›r. Ya da enerji alan›nda ‹ran
ile stratejik anlaflmalar yapan Çin’in s›ra ‹slam’la
hesaplaflmaya geldi¤inde saf›n› nerede alaca¤›n›
kestirmek kolay de¤il. Türkiye baflta olmak üzere
‹slam alemine de¤en ucunda ise tehditkar ve teh-
likeli, yine o denli büyük potansiyelde imkanlar›
bar›nd›ran bir gelecekten söz edebiliriz: Müslü-
manlar için kaç›fl ve içe kapanma ile geçen yakla-
fl›k 100 y›ll›k bir dönem bitiyor. Kendisi, öte-
ki(büyük ölçüde Bat›l›lar) ve bütün halinde befle-
riyet ile yüzleflmesini gerçeklefltiremezse büyük bir
tehlikeyle karfl› karfl›yad›r. Hay›r, kitle katlimala-
r› ve fiziki bir tükeniflten söz etmiyoruz. Bahsini
etti¤imiz kiflilik ve zihin olarak yeniden varl›¤›n›
ispat için aç›lan yeni bir kap›n›n daha kapanma-
s›d›r. ‹slam’›n formatif unsurlar›na dokunmadan
ruhuna üflenen ölümcül nefesten soluk al›fllar›m›-
z› kurtarman›n yolu vahiyle münasebetin s›ms›k›
muhafaza edilmesi ve art›r›lmas›d›r. ‹slam toplu-
luklar›n›n ‘evcillefltirilmesi’ projelerinin tamam›
baflar›s›zl›¤a mahkumdur zira dünyan›n geldi¤i yer
itibar›yla hakim ‘dini’ olan sekülerlik kutsal›n son
kalesinde bar›namayaca¤›n› çoktan gördü. Orta-
do¤u’nun(flahs›nda ‹slam’›n) ‘ed-din’den ar›nd›r›l-
ma çabalar›na karfl›l›k tarihsel bir karfl› ç›k›flsa gü-
nümüz siyasetini tam anlam›yla ‘Makyavelist’ bu-
lan99 reformist düflünür Perviz Manzur’dan geliyor:
“Sekülerleflme süreci, bütün getirilerine ra¤men
mekanik olarak di¤er kültürlere aktar›lamaz zira
bu kültürler Bat›l› kilisenin zorbal›k ve ba¤nazl›k-
lar›yla dolu ‘ortaça¤’ tecrübesini paylaflm›yor. Ki-
lise-devlet ikileminin var olmad›¤›, kilisesiz ‹slam
toplumlar›n›n bu süreci(Bat›l› bir emsal olan kili-
seye ait varl›¤›n ‘dünyevi’ ç›karlar için yasal ve si-
yasal kullan›m› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda) nas›l ve
hangi kurumsal mekanizma yoluyla bafllatabilece-
¤ini asla ayr›nt›l› olarak aç›klayamamaktalar.
Böylelikle sekülarist çözüm sorunu ortaya koyma-
n›n ötesine geçemiyor ve bir toplumsal vak›a ola-
rak ‹slam’›n yüzeysel bir okumas›n›n, büyük bir
duyarl›kla tarihi krizini kavrad›¤›na ve kültürel
k›r›kl›klar›na çare olabildi¤ine dair herhangi bir
emare göstermiyor.”1100

Modernite bizatihi tarihin ak›fl› içersinde bir
‘kopufl/sapma’ oldu¤una göre bugünkü ‘temsili’ de
insanl›¤›n ana mecras›nda k›r›lmay› temsil eder.
11 Eylül sonras› bu kopufl art›k derin fay k›r›klar›-

n› ortaya ç›karm›flt›r. Yeniden hat›rlarsak, Bat›
kendi içerisinde kavramsal ve kurumsal anlamda
bölündü. Demokrasi, liberalizm, serbest ticaret,
insan haklar› gibi ‘ortak’ de¤erlere Atlantik’in iki
yakas›nda farkl› anlamlar yüklenir, kelimeler fark-
l› alg›lan›r oldu. BM, NATO, AB gibi ‘global üst
kurullar’1111 ile Bat›’n›n ortak tecrübeleri zemin
kaymas›na u¤rad›. ABD tek yanl› bir uluslararas›
iliflkiler siyaseti izleyerek sistem içi kutuplaflmay›
fliddetlendirdi. Bu kutuplaflma fliddetlendikçe,
kriz(yine tek tarafl› ve tan›mlay›c› bir argümanta-
tif önerme ile) medeniyetler aras› çat›flma fleklin-
de sunuldu. Elbette ‹slam bizatihi küresel ölçekli
bir tehditti Bat› için ancak ‹slam’a karfl› mücade-
lenin tek boyutlu bir hadise olmad›¤›, sistem içi
küresel oyuncular aras› bir hesaplaflman›n da ara-
c› oldu¤u gözden kaç›r›lmamal›. Terör sarmal› Or-
tado¤u özelinde ve ‹slam co¤rafyas› genelinde ‹s-
lami hassasiyet ve direniflin çözülmesini, Filistin
meselesi baflta olmak üzere müslümanlar›n siyasal
iddialar›ndan ar›nd›r›lmas›n› ve özgün bir gelecek
tasavvurunun ‹slam toplumlar›na ve dünyaya va-
dettiklerinden mahrumiyetini öngörüyor. Gittik-
çe yükselen milliyetçilik ak›m› ile ABD, paradok-
sal biçimde, küreselleflmenin bafl aktörü olurken
ayn› zamanda bir ‘milli’ imparatorluk kurma yo-
lunda ilerliyor. Birbirinden kopuk, ileri derecede
bireyselleflmifl Amerikan toplumundan bir millet
ortaya ç›karmak milli devletlerin modern paradig-
matik temellerinin sars›ld›¤› ça¤›m›zda kolay bir ifl
de¤il. Öyleyse yap›lmas› gereken insanlar› ortak
bir hedef u¤runda odaklamak. Bu yönde Avrupal›
kuzenlerine nazaran oldukça dindar olan halk›n
panik, paranoik ve histerik de olsa alarm durumu-
na geçirilmesi kaç›n›lmazd›. Medya her zamanki
gibi ifl bafl›ndayd›, mevcut ekibin ve rakibinin se-
çiminden çok terör tehdidine(!) karfl› kendilerini
koruyabilecek bir baflkan(misyon olarak tam anla-
m›yla Roma senatosu ve kral›na yüklenen ile efl
de¤erde) seçimi fleklinde alg›land› baflkanl›k se-
çimleri. Zaten dört y›ll›k siyasetin bir onay› anla-
m›na geliyordu sonuçlar. fiimdiden gelece¤i ke-
sinkes tahmin zor olsa da, dünyan›n daha adil, hu-
zurlu, yaflan›l›r olmayaca¤›n› söylemek herhalde
müneccimlik say›lmaz. Irak baflta olmak üzere flid-
det sarmal›n› körükleyerek ‹srail’in gelece¤inin
teminat alt›na al›nmas›na, ‹slam co¤rafyas›n›n
kan ve gözyafl› içersinde bu yüzy›l› da kaç›rmas›-
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n›n sa¤lanmas›na, son elli y›ll›k ABD hegemon-
yas›n›n sürdürülmesine, dünyan›n ‘dümdüz’ edil-
mesi pahas›na ‘tekdüzelefltirilmesine’; en önemlisi
ve tehlikelisi olarak da ‹slam’a ve müslüman top-
luluklara karfl› yeni bir protestanl›k dalgas›n›n ya-
rat›lmas›na dönük çabalar artacakt›r. Dünyay› bu
yeni dönemde ç›lg›nl›klar da bekleyebilir. Ve ka-
otik bir düzen(sizlik)de ‹slam dünyas›ndan asi-
metrik tepkiler yükselebilecektir. K›sa de¤ilse de
orta vadede Ortado¤u ve di¤er ‹slam ülkelerinde
siyasal de¤iflimler yaflanacak, de¤ilse gerilimler ar-
tacakt›r. Diyebiliriz ki, seçim as›l flimdi bafll›yor:
‹slam co¤rafyas› ya kendi gelece¤ini Bat›l›lara tes-
lim edecek ve ‘kendi’si olabilmenin bütün imkan-
lar›n› yok edecek veya bütün zorlu¤una ra¤men
kendisi olman›n yollar›n› arayacak ve flüphesiz
birbiriyle temasa geçmekle bafllayarak ortak bir
gelecek kuracakt›r. Büyük seçim budur: Bizzat
kendimiz veya yabanc›laflt›r›lm›fl bizin karar›…

SSoonnuuçç YYeerriinnee:: UUccuu ((AAllllaahh’’aa)) AAçç››kk 
BBiirr ÇÇöözzüümmlleemmee DDeenneemmeessii

Ça¤dafl uygarl›¤›n ancak küresel ölçekli bir bar-
barl›k yaratabilece¤ini savunan Mestrovic’e dö-
nersek Amerikan tecrübesi fliddet dolu unsurlar›n
mükemmeliyetçi bir gösterge düzleminde gizlen-
mesinden ibarettir.1122 Modernitenin kodlar›n› ‘ha-
yat’ üzerinden köklü bir okumaya ve tahlile tabi
tutan büyük düflünür Garaudy küresel sistemin(ki
bugün her haliyle asistemik bir karaktere sahiptir)
adeta künyesini ç›kar›yor: “Kelimeler bile bu kül-
türün bozulup parçalan›fl›n› yans›tmaktad›r. Bun-
dan böyle bar›fl›n ad› ‘dehflet dengesi’, uluslar›n iha-
netinin ad› ‘milli güvenlik’, kurumsal zorbal›¤›n ad›
‘düzen’, orman yasas›n›n geçerli oldu¤u rekabetin
ad› ‘liberalizm’, Gulag hapishanesinin ad› ‘sosya-
lizm’dir. Bu gerilemelerin hepsine birden ‘ilerleme’
ad› verilir, onun savafl› da ‘büyüme’dir. Çünkü Bü-
yüme, bu mutlak hükümdar, amaçlar›n› ancak sa-
vafl yoluyla gerçeklefltirebilir…”; “F›trata karfl› gi-
riflilen bu yaman sald›r›n›n sonu, insan›n yokedil-
mesi ve sosyal dokunun bozulup parçalanmas›na
var›r…”1133 Eskimeyen yeni bir dünya vadeden ye-
gane dinin izleyicileri, neyin peflinde olduklar›n›
ve yollar›n› ayd›nlat›c› ›fl›¤› iyi bilmelidirler. Ki-
tab’› bir yabanc› gibi de¤il ‘içten’ ve ‘içeriden’ bir
okumaya, okutmaya, yaflama ve yaflatmaya tabi

tutacak ve O’na tabi olacak bir nesil gelece¤i bu-
günden yazma ve dünyan›n kaderini etkileme im-
kan›na kavuflacakt›r. ‹nsan›(f›trat›) ve bütün ale-
mi infla eden, ‹lahi boyutla ba¤›n› koparmadan
beflere bu dünyay› yaflatan yeryüzünün en canl›,
diriltici ruhuna sahip bir dinden söz ediyoruz.
Amerikan halk› yapt›¤› ‘seçim’le bütün bir dünya-
ya meydan okumay› seçti. Peki, ya ‘La ‹lahe ‹llal-
lah’ ile bütün evrene en büyük meydan okumay›
ve hayk›r›fl› yapan ‹slam’›n takipçilerinin neyi
‘seçtikleri’ni farketme ve farkettirme zaman› de¤il
midir? Öyleyse: “Bilmedi¤in fleyin ard›na düflme;
çünkü iflitme duyusu, görme duyusu ve kalp, bun-
lar›n hepsi [Hesap Günü’nde] bundan sorguya çe-
kilecektir!”1144 n
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MMaannzzaarraa

D
ünya kamuoyunu bir süredir meflgul eden
ABD seçimi neticelendi; baflkanl›¤› tek-
rar Bush kazand›. Bu ayn› zamanda Ame-

rikan halk›n›n Bush yönetiminin icraatlar›na
onay verdi¤i anlam›na da geliyordu. Evet, rakip
aday Kerry’nin Bush’dan temelde çok büyük bir
fark› yoktu belki ama, yine de Bush iki ülkeyi ifl-
gal etmifl olman›n sab›kas› ile bu yar›fla kat›lm›flt›.
Üstelik savafl suçu ile katledilen binlerce insan›n
kan gölü yan›na bir de, oto¤raflar› ile dünyan›n
gözü önüne serilen iflkence ve insanl›k suçunun
faili olmas› da eklenmifl olmas›na ra¤men. Bush
nokta-i nazar›ndan art›k iç ve d›fl politikas›nda
belirledi¤i hedefleri hayata geçirebilmek için hiç-
bir engel kalmad›. ‹çeride “güvenlik” kavram› üze-
rine kurgulanm›fl söylemine devam ederken d›fla-
r›da ise sald›rganl›¤›na devam edebilecektir. To-
pun a¤z›nda bulunan ülkenin ‹ran m› yoksa Suri-
ye mi oldu¤u flimdiden tart›fl›lmaya baflland› bile.
Asl›nda iflin ülkelerle s›n›rl› tutulmad›¤›, tüm ‹s-
lam co¤rafyas›n›n flöyle veya böyle Amerikan tor-
nas›ndan geçirilmeye çal›fl›ld›¤› hususu gündem-
deki Büyük Ortado¤u Projesi ile sabit olan bir ko-
nudur. 

Ülkemiz aç›s›ndan 17 Aral›k’ta tam üyelik
için müzakere tarihi vermesi beklenen AB pers-
pektifinden bak›lmas› halinde de Bush’un bu ba-
flar›s› farkl› duygular uyand›rmamaktad›r. Esasen
Avrupa ABD’nin küstahça sergiledi¤i hegemonik
politikalar›ndan hazzetmemekte ve hakimiyetini

dengelemeyi amaçlamaktad›r. ABD gibi güvenlik
merkezli düflünen AB’nin küresel bir güç olmak
için Türkiye’yi yan›na çekmek istemesi Anka-
ra’n›n üyelik hesaplar›n› kolaylaflt›rmaktad›r. En
önemlisi ABD ve AB aç›s›ndan kendi bafl›na b›ra-
k›lm›fl bir Türkiye, müflterek bir tehdit unsuru ola-
rak alg›lad›klar› “‹slam tehlikesinin” oluflmas› aç›-
s›ndan büyük bir risk içermektedir. Müslümanla-
r›n nesne olmay› b›rak›p, gelece¤in flekillenmesin-
de aktör olma ihtimalinin tafl›d›¤› tehdit, Türkiye
-AB iliflkilerinde sa¤lanan iyilefltirmeler ile Türki-
ye topraklar›nda durdurulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bütün bunlar›n haricinde ‹brahim Karagül’ün de
dikkat çekti¤i üzere belki Ankara, süregelen
ABD-‹ngiliz-‹srail tezlerine uygun politikalar›n
bölgede Türkiye’yi de tehdit etti¤inin fark›na var-
m›fl ve AB üyeli¤ini güvenlik projesi olarak alg›la-
maya bafllam›fl da olabilir.11

Ana hatlar› itibariyle bu flekilde ortaya konu-
labilecek olan bu manzara ‹slam Dünyas›n›n kufl-
bak›fl› görünüflünden öte bir fley de¤il. Kadim bir
medeniyetin varislerinin günümüzdeki s›k›flt›r›l-
m›fll›¤›, kuflat›lm›fll›¤› ve çaresizli¤i içerisindeki
kofluflturmas›n›n sürüklenmesinin foto¤raf›. Bafl-
kalar›n›n kurmufl oldu¤u bir dünyada yine baflka-
lar›n›n hesaplar›n›n nesnesi olma pahas›na kendi-
ne bir yer bulmak için yap›lan bir kofluflturma...

‹flte ben bu gerçekler üzerine biraz fikir yürüt-
mek istiyorum. Daha do¤rusu “gerçek” kavram›n-
dan hareketle gerçeklerimiz hakk›nda düflünmek
istiyorum… Bizler ile gerçeklerimiz aras›ndaki
iliflki hemen tahmin edildi¤i gibi sadece tek bo-

GGEERRÇÇEEKKLL‹‹KK HHAAPP‹‹SSHHAANNEESS‹‹NNDDEE 
HHZZ.. EEBBÛÛ BBEEKK‹‹RR’’‹‹ AANNLLAAMMAAKK
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Mü’min ayn› delikten iki kez ›s›r›lmaz. 
Hadisi fierif.
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yutlu mudur? Hep gerçek mi teslim al›r, gerçe¤i
teslim alman›n hiç imkân› yok mudur? Ve en
önemlisi bu manzara karfl›s›nda bir fert olarak be-
nim hangi tavr› almam gerekiyor? 

HHzz.. EEbbûû BBeekkiirr’’iinn GGiirrddii¤¤ii BBaahhiiss

Rûm sûresinde Rumlar›n galip gelece¤i haberi ve-
rilir. O devrin iki büyük gücü olan Do¤u Roma ile
‹ran 613 y›l›nda kanl› bir savafla giriflmifller ve
Rumlar yenilmifltir. Yenilmek ne kelime ordusu
yok olmufl, hazinesi boflalm›fl, topraklar› da¤›lm›fl-
t›r. Irak, Suriye, Filistin, M›s›r ve Anadolu git-
mekle kalmam›fl, elde kalan vilayetler de f›rsattan
istifade isyan bayra¤›n› kald›rm›fllard›r. Bu haber
Mekke’ye ulafl›nca müflrikler kendileri ile ateflpe-
rest ‹ranl›lar aras›nda benzerlik kurarak kitap ehli
olan Rumlar›n yenilmesine sevinmifl; bizim kardefl-
lerimiz sizi tepeledi, biz de sizi tepeleyece¤iz diyerek
kendilerine pay ç›karm›fllard›r. ‹flte tam bu esnada
Rumlar›n birkaç y›l içerisinde mutlaka galip gele-
ce¤ine dair âyet nazil olmufltur. Ortada apaç›k du-
ran bir gerçe¤in hilaf›na iflaret eden bu ayeti du-
yan Übeyy b.Halef itiraz ederek Hz. Ebubekir’le
bahse girmifltir. Nihayetinde ise Rumlar galip gel-
mifl ve bahsi Hz. Ebubekir kazanm›flt›r.

Asl›nda Übeyy b. Halef Hz. Ebubekir’le bahse
girerken sadece kuru bir inat üzerine develerini
ortaya koymuyordu. O kendisinden emindi, deve-
lerinin yan›na yeni develer kataca¤›n› umuyordu;
çünkü bu bahiste o gerçekten yana idi. Bu denli bir
çöküflten sonra Romal›lar›n birkaç y›l içerisinde
canlan›p ‹ranl›lar› yenece¤inden bahsetmek ger-
çek d›fl› bir iddiada bulunmakt›. Tarihçi Kiyon’un
da iflaret etti¤i gibi “Hz. Muhammed, ‹ranl›lar›n
ad›m bafl›nda zafer kazand›klar› bir dakikada Bizans-
l›lar›n birkaç y›l sonra yeniden galip geleceklerini söy-
ledi. Dünyada hiçbir haber, o zaman›n durumu karfl›-
s›nda bunun kadar inan›lmayacak bir mahiyette say›l-
mazd›.”22

Hz. Ebubekir ise gelen bu habere inanm›flt›.
Zira bahse giren bu iki kifli aras›nda temel bir fark
vard›. Bu fark yine âyette bildirildi¤i üzere Übeyy
b. Halef’in “dünya hayat›ndan sadece d›fl görünüflü
bilmesi” (Rum 7) nedeniyleydi. D›fl görünüfl yani
gerçeklik yap›s› itibariyle nesneldir. ‹flte orada du-
rur ve herkes fark›ndad›r. Kesindir. Kabul etme-
yenler ise gerçe¤in üstüne teori k›l›f› geçirmek is-

teyen gerçekd›fl› düflünce sahipleridir. Nas›l olsa
onlar›n bu teorilerini hayat›n ac› gerçe¤i nihaye-
tinde delip parçalamayacak m›d›r? 

Hz. Ebubekir inanm›flt› çünkü o hakikat ale-
minden gelen “söz”ün a¤›rl›¤›n›n fark›nda idi. El-
lul’un da iflaret etti¤i gibi sözün yaln›zca gerçeklik-
ten söz etme talebinde bulunmas› halinde imaj›n
gerisinde kalacak canl›l›¤›n› ve ciddiyetini yitire-
cektir. Bu flartlar alt›nda art›k söz inan›lmaya da
lay›k olmayacakt›r. Zira söz sadece gerçekli¤i dile
getirmek üzere kullan›ld›¤› zaman de¤erini yitire-
cektir.33 Demek ki sözün de¤eri görülen gerçekli-
¤in ötesine iflaret etti¤i zaman vard›r. Aksi durum-
da sözden de¤il foto¤raftan söz edilmesi gerekir.
An› tespit eden foto¤raftan. Görülen gerçe¤e hi-
tap eden söz ise imaj›n boyunduru¤undan kurtula-
mayacak, dolay›s›yla kiflileri harekete geçiremeyip
mevcuda hapsedecektir. Çünkü o söz canl› de¤il-
dir ve imaj yan›nda ciddiye al›nmas› için bir sebep
de yoktur. ‹flte Hz. Ebubekir’in hayatta yeni ufuk-
lar açan cehdi ile Übeyy b. Halef’in mevcuda tes-
lim oluflu hatta mevcut üzerine hayat›n› kurup
onun üzerinden kazanç elde etmeye çal›flmas› ara-
s›ndaki fark›n izah› burada olsa gerektir.

Çevremizi saran gerçekli¤in nesnel, apaç›k ve
kesin olmas› bizlerde sanki sürekli imifl gibi bir ka-
naat uyand›r›r ki bu do¤ru de¤ildir. Gerçek kesin-
dir ancak mutlak de¤ildir. Mutlak olan, ezeli ve
ebedi olan hakikattir. Herkesin nesnel ve kesin
olarak üzerinde ittifak› mümkün olmayan haki-
kat. Gerçek ise her düzeyde sürekli olarak de¤ifle-
rek akar.44 ‹nsandaki de¤iflim sadece gerçe¤e teslim
olma bab›ndan anlafl›lmamal› bir de bu aç›dan de-
¤erlendirilmelidir. Çevremizi kuflatan gerçe¤e uy-
gun hale gelmek, akan nehre b›rak›lan bir çöpün
ak›fl› gibi etkisiz ve gayri iradi bir de¤iflimdir. Esas
de¤iflim ise teslim olmay›p teslim almay›, infla et-
meyi amaçlayan de¤iflimdir. Di¤erinin aksine bu
tav›r bir özne olman›n yan›nda ahlaki ve tarihi so-
rumluluklar›n›n da bilincinde olman›n gere¤idir.
Unutulmamal›d›r ki gerçek akarken ve de¤iflirken
biz insanlardan ayr› ve ba¤›ms›z hareket etme-
mektedir.

Günümüzde ise gerçeklik bahsi aç›ld›¤›nda bil-
hassa göz ard› edilmemesi gereken önemli bir hu-
sus daha vard›r. O da hangi gerçekli¤i alg›lad›¤›-
m›z konusudur. ‹çinde bulundu¤umuz somut ger-
çeklik mi yoksa tasarlanm›fl, bizim için bir illüzyo-
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nik evren yaratan imajlarla oluflturulmufl bir haya-
li gerçeklik mi? Kitle iletiflim araçlar› ile sunulan
gerçeklik suni bir evren oluflturmakta ve bu evre-
ne yerlefltirilen birey onun reel oldu¤una inan-
maktad›r. Çünkü birey imajlarla infla edilmifl bu
kurgusal evreni görmektedir.55

BBooyyuunnllaarrddaakkii KKeelleeppççee

Kur’ân baz› insanlar›n boynuna tak›l› olan demir
kelepçeden söz eder.(Yasin,8) Merhum Elmal›l›
bu istiâreyi ruhsal ve sosyal al›flkanl›k olarak yo-
rumlar. Kelepçe toplum bask›s›, bat›l itikatlar, çir-
kin al›flkanl›klar, kötü huylar, taklit, taassup gibi
durumlara nefislerin al›flt›r›la al›flt›r›la de¤iflmez
hale getirilmifl olmas›n›n temsilidir.66 Esed, boyna
tak›lan bu kelepçeden maksad›n birtak›m sahte
de¤erlere ba¤lan›p kendilerini sorumsuzca çarp›k
yaflama tarzlar›na teslim edenlerin içine düfltükle-
ri ruhsal tutsakl›¤› dile getiren mecazî bir ifade ol-
du¤una iflaret etmektedir.77 Bu izahlardan hareket-
le boyna geçirilen demir halka benzetmesinin, te-
fekkür hayat›m›z›n özgün geliflimini ve aç›l›m›n›
engelleyen hakim paradigmalar›n üzerimizdeki
sultas› ile oluflan zihinsel körlük olarak da yorum-
lanabilece¤i kanaatindeyim. Bu zihinsel ve ente-
lektüel körlük, dünyada geliflen olaylar› sa¤l›kl›
okuyup iyi de¤erlendirme noktas›nda yetersizli¤e
sebebiyet vermektedir.

Küresel boyut da geliflen olaylar› de¤erlendir-
di¤imiz zaman dünyan›n bir kriz döneminden geç-
mek de oldu¤unu pek ala anlayabiliriz. Immanuel
Wallerstein bunu dünyan›n yeni bir tarihsel siste-
me geçmesi ile izah eder.88 Ve özellikle de, bugü-
nün güçlülerinin gelecekte oluflacak tarihsel ve
toplumsal sitemde de ayr›cal›klar›n› korumak iste-
yeceklerini ve bu amaçla ellerinin alt›nda bulu-
nan muazzam güç, iktidar  kullanacaklar›n› vurgu-
layarak herkesi göreve ça¤›r›r. Çünkü mücadele-
nin sonucu son derece belirsizdir ve bu tür geçifl
dönemlerinde kimsenin bir kenarda oturma lüksü
yoktur.99

Günümüz küresel güçlerinin yar›n›n dünyas›n-
da da konumlar›n› muhafaza etmek amac›yla gös-
terdikleri çaba ve haz›rl›klar›na dair en güzel ör-
nek, biri Frans›z ve postyap›salc› düflünür olan
Derrida ile di¤eri Alman Frankfurt ekolünün
önemli temsilcisi olan Habermas’›n birlikte imza-

lad›klar› ve 2003 y›l›n›n may›s ay›nda yay›nlad›k-
lar› mektuptur. Bu mektupta evvela 15 flubat 2003
tarihinin ortak bir Avrupa kamuoyunun do¤du¤u
gün olarak tarihe geçece¤inden bahsedilir. Çünkü
o tarihte Avrupa’n›n pek çok kentinde kitleler
Bush’un emrinde oldu¤unu bildiren ‹spanyol Bafl-
bakan›n› protesto etmifllerdir. Düflünürlere göre ifl
bu raddede kalmamal› ve Avrupa ad›na ortak bir
d›fl güvenlik ve savunma politikas› bafllat›lmal›d›r.
Bunun için elzem olan ise bir politik aidiyet duy-
gusudur. Bu ise “Avrupal› kimli¤ini” gündeme ge-
tirecektir. Avrupal› vatandafllar› ortak bir kader
ve ortak oluflturulacak siyasi gelecekte birlefltire-
cek bu kimli¤in oluflumunda iki fleyin muhalif
durdu¤u ve bunlardan birinin karfl›l›kl› polemik-
lere girmifl ulus devletler ve milli kimlikler oldu¤u
vurguland›ktan sonra ikinci engel aynen flu cüm-
lelerle ortaya konulmaktad›r.

Avrupa’n›n tarihi önemdeki kazan›mlar› zaten
dünya çap›nda baflar› kazanarak kimlik oluflturucu
güçlerini kaybetmediler mi? Ve birbirleriyle rekabet
halindeki ulus devletlerden oluflan bu bölgeyi ne bir
arada tutacakt›r? H›ristiyanl›k ve kapitalizm, bilim ve
teknik Roma hukuku ve Napoleon hukuku, vatandafl-
kentli hayat tarz›, demokrasi ve insan haklar›, devlet
ve toplumun laikleflmesi, di¤er k›talara da yay›ld›¤›na
göre bu özellikler art›k ay›rt edici bir ortak nokta tefl-
kil etmiyor... Zihniyet dünyas› olarak “Bat›” ortak
Avrupa’dan da fazlas›n› kapsamaktad›r.1100

‹fadelerden de kolayca anlafl›laca¤› üzere düflü-
nürler Avrupa’n›n tarihi kazan›mlar› ile oluflan
de¤erlerin bütün dünyaca kabul edilmesi sebebi
ile art›k Avrupal›l›k kimli¤inin teflekkülünde et-
ken olamad›¤›na çünkü ay›rt edici ortak nokta
teflkil etme hususiyetini kaybetti¤ine vurgu yap-
maktad›rlar. K›saca herkesin Avrupal› de¤erleri
benimsedi¤i bir dünyada art›k Avrupal› olman›n
anlam› ve ayr›cal›¤› kalmamaktad›r.

fiahs›m ad›na ben bu ifadelerden flu sonuçlar›
ç›kard›m: EEvvvveelleemmiirrddee bat›n›n ihraç etti¤i de¤er-
lerin evrensel olmay›p tikel oldu¤u hususunun iti-
raf›d›r bu beyanlar. Halbuki bugüne kadar bizlere
tam tersi söylenmiflti. Hatta baz› kesimlerce bat›-
dan getirilen de¤erlerin bat›l›laflmak de¤il ça¤dafl-
laflmak oldu¤u fleklinde bir argüman gelifltirilmiflti.
‹‹kkiinnccii olarak Avrupa’n›n amac›n›n de¤iflmedi¤ini
gelecek içinde Avrupamerkezcili¤i hedefledi¤ini
göstermektedir. Bu Avrupa’da neflvünema bulan
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de¤erlerin tikel olman›n yan›nda ideolojik olmak
ile de malul oldu¤una iflarettir. Bunlar›n mant›ki
sonucu ise evrensel patenti alt›nda tedavüle soku-
lan de¤erlerin arkas›nda ekonomik ve siyasal bir
gücün bulundu¤u ve bu gücün tikel de¤erleri ile
dünyaya flekil vermeyi istedi¤idir. Aksi bir durum-
da Avrupa’n›n yan›nda baflka bir merkez daha ç›-
kacak bu ise Avrupa’y› taklit edilmekten ç›kara-
cak merkezlerden bir merkez haline getirecektir.
ÜÜççüünnccüüssüü ise Avrupa’n›n yeni de¤erler üretece-
¤idir. Zira Avrupal›l›k kimli¤ini kimliksizlefltirecek
derecede dünya bat›l› olmufltur. Ayr›ca bu Avru-
pa’n›n taklit edilirli¤ini de fonksiyonsuz hale ge-
tirmektedir. Takip eden ülkelerde ise bu durumun
bat›c› elit kadroda çatlamaya neden olup eski de-
¤erleri savunanlar ile yeni de¤erlerin tafl›y›c›lar›
olarak iki farkl› misyona ayr›lmalar› muhtemeldir.
Bu yar›flta yeni de¤erleri savunan demokratikleflti-
ricilerin, geçmiflin modernlefltiricilerine göre da-
ha avantajl› olacaklar›n› kestirmek zor olmasa ge-
rektir. Zaman, Saddam tipi modernlefltiricilerin
pek lehine ifllemiyor art›k. Takip eden ülkelerin
ise daha birini tamamlamadan yaflamaya bafllaya-
caklar› di¤er sürecin bunal›mlar› ile yüzleflecekle-
ri kesin. 

KKööpprrüü mmüü KKüürreesseell AAkkttöörr mmüü??

Bu sorunun cevab› yetkililer nezdinde bellidir.
Onlara göre Türkiye do¤u ile bat› aras›nda uzanan
bir köprüdür. Gerçi bu benzetme merhum Peyami
Safa’n›n “zifaf döfle¤i”1111 teflbihinin yan›nda çok
nezih kalmakta ise de yaklafl›m itibariyle ayn›d›r.

Bu hayati soruda önemli olan insan›m›z›n na-
zar›ndaki cevab›d›r. Zira gelecekte Müslümanla-
r›n küresel aktör olmalar›nda kararl›l›k ve görev
devletlere de¤il fertlere düflmektedir. Çünkü dev-
letlerin iktidar› Wallerstein’in de ›srarla üzerinde
durdu¤u gibi zannedildi¤inden daha s›n›rl›d›r.1122

Devletleraras› sistemin oluflturdu¤u bu k›s›tlama-
lar meflru oldu¤u gibi gayri meflru da olabilmekte-
dir; iç ifllerine kar›flmak ve fiili müdahalelerde bu-
lunmak gibi.1133 Bunlar›nda ötesinde yirminci yüz-
y›lda devlet olma halinin biri genifllemesi di¤eri
ise derinleflmesi olarak iki farkl› keyfiyeti bulun-
maktad›r.1144 Genifllemeden kas›t devlet say›s›n›n
artmas›d›r. ‹ster Ulusal Kurtulufl hareketleri ister-
se toplumsal hareketler olsun hepsi de birincil he-

def olarak devlet iktidar›n› ele geçirmeyi sonra da
dünya-sistemi dönüfltürmeyi amaçl›yorlard›. ‹lk
aflamay› gerçeklefltirdiler ama ikincisini yapama-
d›lar çünkü say›lar› artan bu devletlerin her biri,
devletler aras› sistemin ‹MF ve Dünya Bankas› gi-
bi ekonomik, BM gibi uluslar aras› ve bölgesel si-
yasi kurumlar›n›n oluflturdu¤u muazzam iliflkiler
a¤›n›n içerisinde eridiler. Böylece haddizat›nda
“devlet” olmakla, sistem karfl›t› hareketler dünya-
sistemi dönüfltürücü gücü kendilerine sa¤layacak
olan birliktelik ve dayan›flmadan mahrum hale
geldiler. Daha da garibi içeride kurmufl olduklar›
bürokratik zincir vas›tas›yla ülkelerinde derinle-
flirlerken modernlefltirme ad› alt›nda gelifltirdikle-
ri ulusal politikalar ile de -günümüzde krizde olan-
dünya sistemi dönüfltürme bir yana yeniden üret-
tiler. Bir de üstelik dünya egemenlerinin bu dev-
letler aras›nda “güvenlik” bunal›m› do¤urmaya
matuf propagandalar›na kulak vererek toplumlar›
birbirine k›flk›rt›rken devletleri dünya sisteme da-
ha ba¤›ml› hale getirdiler. 1155

Sorumuza tekrar dönecek olursak ülkemiz in-
san›n›n ço¤u flu anda küresel aktör olmaktan de¤il
AB’ye eklemlenmekten yanad›r. Bu tercihinde
flüphesiz y›llard›r sistemli bir flekilde ifllenen “Ba-
t›l›” de¤erlerin üstünlü¤üne dair söylemin etkisi
büyüktür. Ama ben bununla birlikte alternatif bir
teklifin de henüz ciddi bir flekilde sunulamam›fl
olmas›n›n etkili oldu¤unu düflünüyorum. Do¤al
olarak desteklemesi gereken Kemalist kesim AB
üyeli¤ine karfl› ç›karlarken,1166 karfl› ç›kmas› bekle-
nen ‹slami kesim ise desteklemektedir. ‹slamc›la-
r›n, üstelik üzerinde hiçbir tart›flma yapmadan,
günümüze dek ileri sürdükleri tezlerin aksine bir
argüman gelifltirmesi insan›n akl›na, acaba bu ke-
simin vazgeçmeyece¤i hangi sabiteleri var? fleklin-
de bir soruyu getirmektedir.

Halbuki ‹slam’›n içerik itibariyle gelece¤in
dünyas›na yeni bir medeniyet projesi sunma po-
tansiyelinin yan›nda, dünya egemenlerine karfl›
Wallerstein’in ikaz etti¤i birliktelik ve dayan›flmay›
sa¤layacak olan lojistik deste¤in yine sistem içeri-
sindeki “ümmet” fluuru ile haz›r oldu¤u hususlar›,
bizden ziyade di¤erlerinin dikkati ve gündeminde
olmasayd› ne “medeniyet savafllar›” teorileri olufl-
turur ve ne de camilerde fütursuzca ifllenen cina-
yetlerle savafl›n as›l hedefinin, bir medeniyetin
potansiyel de¤erlerinin yok edilmesi oldu¤unu
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dünyaya deklare ederlerdi. ‹flkence foto¤raflar›n›
yay›nlayarak müntesiplerini psikolojik olarak bi-
tirmenin yan›nda, demokratik ve sivil ‹slam yaftas›
alt›nda Rand raporlar› düzenleyip Müslümanlar›
nas›l iddias›z hale getiririz kayg›s›na kap›lmazlar-
d›.

Öyle tahmin ediyorum ki burada her birerimi-
ze düflen, dünyan›n d›fl görünümüne tak›l›p kal-
madan “ümmet” plan›nda yeni bir medeniyet ate-
flini alevlemek olmal›d›r. Dün, nesnel ve bilimsel
gerçekin savunucusu diktatörlerin etraf›n› saran
kalabal›klar›n, bugün yine gerçekin üzerindeki de-
mokrasi sosu olarak kullan›l›yor olmalar›, bizleri
bu sivil inisiyatif girifliminden al›koymamal›d›r.
Çünkü “gerçek” sabit de¤il, ak›flkan ve de¤iflken-
dir. Ak›fl yönünü etkilemek için ahlaki ve vicdani
sorumlulu¤un yan›nda tarihi bir f›rsatla yüz yüze
kald›¤›m›z› san›yorum. Müslümanlar aras›ndaki
birliktelik ve dayan›flmay› ne kadar çok ilerletir-
sek gelece¤in dünyas›nda o denli söz sahibi olaca-
¤›m›z gibi, günümüzdeki emperyalist sald›r›lar› da
o denli engellemifl oluruz. Ayr›ca iflimiz öyle tah-
min etti¤imiz kadar da zor olmayabilir. Zira ABD
gücünün geriledi¤i, AB nin ise önümüzdeki on y›-
l› dahi göremeyecek kadar yorgun oldu¤u s›kça
söyleniyor.

Son olarak, bu millete yak›flan›n köprülük de-
¤il küresel aktörlük oldu¤u hususunun en önemli
tan›¤› olarak tarihte bizleri göreve ça¤›r›yor…    n
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GGiirriiflfl:: NNeeddeenn??

I
rak’›n iflgali için ileri sürülen gerekçelerin hiç-
birinin do¤ru olmad›¤› anlafl›lm›fl olmas›na ve
ileri sürülen gerekçelerin kas›tl› kamuoyu olufl-

turma amaçl› oldu¤u bizzat kendileri taraf›ndan iti-
raf edilmifl olmas›na ra¤men; Irak iflgali ›srarla de-
vam etmekte ve medeni(!) bat› dünyas›ndan hiçbir
ses ç›kmamaktad›r. NNeeddeenn??

Ebû Garib cezaevinde esirlere reva görülen in-
sanl›k d›fl› davran›fllar, bizzat kendileri taraf›ndan
filme al›nm›fl ve gene kendileri taraf›ndan medyaya
s›zd›r›lm›flt›r. NNeeddeenn??

Di¤er taraftan Müslümanlar›n kutsal bir ibadet
ay› oldu¤u çok iyi bilinen Ramazan ay›nda, camiler
dahil tüm sivil yerleflim bölgeleri bombalanm›fl ve
tanklarla y›k›lm›flt›r. NNeeddeenn??

Bombalanan bir camideki yaral› ve silahs›z ol-
duklar› bilinen insanlar öldürülmüfl ve görüntüleri
kameraya al›nm›flt›r. NNeeddeenn??

Filistin’de yafll›, kad›n ve çocuk demeden insan-
lar öldürülmektedir. NNeeddeenn??

Türkiye’deki medyan›n büyük bir kesimi, ger-
çekleri örtbas etmeye, olup biteni meflru ve do¤al
göstermeye çal›flmaktad›r. NNeeddeenn??

ABD ve AB(OOnnllaarr)) taraf›ndan baflta Türkiye
olmak üzere ‹slam ülkeleri ve ‹slam’la ilgili söyle-
nen her fley, içerdeki bir k›s›m medya, yazar, ayd›n,
bilim adam›, bürokrat ve siyasetçi((BBuunnllaarr)) taraf›n-
dan alk›fllanmakta ve canla baflla desteklenmekte-
dir. NNeeddeenn??

D›flardan ABD ve AB K›br›s’› verin diyor; içer-
den bunlar verip kurtulal›m temposu tutuyorlar.
NNeeddeenn??

Dün OOnnllaarr, Halifeli¤i kald›r›n dediler; BBuunnllaarr,
bunun gerekçelerini haz›rlad›lar. NNeeddeenn?? fiimdi
OOnnllaarr, Halifeli¤i geri getirin diyorlar; BBuunnllaarr, 80
y›l yap›p ettiklerini ve söylediklerini yok farz edip
evet halifelik iyidir ve elzemdir diyorlar. NNeeddeenn??

Dün OOnnllaarr ‹slamî devlet olmaz dediler; BBuunnllaarr,
ça¤dafll›¤a ve laikli¤e ayk›r›d›r gerekçesi ile flevkle
icraata bafllad›lar. fiimdi OOnnllaarr, Il›ml› ‹slam Cum-
huriyeti olun dedikçe, BBuunnllaarr devlet ‹slam’la bar›fl-
mal›, ‹slam’› d›fllayarak bir fley yap›lamaz diyorlar.
NNeeddeenn??

OOnnllaarr ‹slam’› kald›r›n, y›k›n, yok edin dediler;
BBuunnllaarr,, Kemalizm diye yeni bir din infla ettiler ve
bu dinin âmentüsünü ‹slam’a nazire olarak 6 okla
sembollefltirdiler. fiimdi OOnnllaarr,, ‘Kemalizm devrini
tamamlad›, Türkiye’nin önünde engeldir’ diyorlar,
BBuunnllaarr evet deyip elefltiriye Mustafa Kemal’in Dol-
mabahçe saray›ndaki yatak yorgan›ndan bafll›yor-
lar.11 NNeeddeenn??

Dün OOnnllaarr, imparatorlu¤u tasfiye edebilmek
için ulus devlet iyidir dediler; BBuunnllaarr,, do¤rudur de-
yip imparatorlu¤u y›kmak için kollar› s›vad›rlar.
fiimdi OOnnllaarr, kendi imparatorluklar›n› kurabilmek
için milliyetçili¤i kötüleyerek Yeni Dünya Düzeni
ve Küreselleflmenin erdeminden bahsediyorlar;
Bunlar koro halinde milliyetçili¤i yerden yere vu-
rup globalleflmeyi göklere ç›kar›yorlar. NNeeddeenn??

Dün OOnnllaarr,, Osmanl› sistemini kötüleyip y›k-

“H›ristiyanlar kendi dinlerini muhafaza edemeyince, 
Müslümanlar› da Hak Dinden sapt›rmaya çal›fl›yorlar.”

Mustafa Hac›- Bulgaristan Müftüsü
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mak istediler; BBuunnllaarr, tarihten silip atmak için se-
ferber oldular. fiimdi OOnnllaarr, BOP kapsam›nda mo-
del bir ülke olarak Osmanl› misyonunu yüklenip bi-
zim jandarmal›¤›m›z› yap›n diyorlar; BBuunnllaarr, Os-
manl›n›n adaletini ve sisteminin iyili¤ini anlata
anlata bitiremiyorlar. NNeeddeenn??

Dün OOnnllaarr, dinler aras› diyalogu gündeme ge-
tirdiklerinde; BBuunnllaarr zaten bizim tarihimizin bir
dinler diyalogu oldu¤unu orkestra halinde seslen-
dirdiler. fiimdi OOnnllaarr dinler aras› savafltan bahsedi-
yorlar; BBuunnllaarr bu savafl› hakl› göstermek için ‹slamî
terör, dini terör söylemini yükseltiyorlar.NNeeddeenn??

OOnnllaarr bize, sizin düflmanlar›n›z ‹srail hariç tüm
komflular›n›zd›r, her kötülük onlardan gelmektedir;
her türlü cinayet ve eylemin arkas›nda dün Sovyet-
ler vard›, bugün ‹ran, Irak ve Suriye var derken;
BBuunnllaarr koro halinde daha gür sesle do¤rudur diye
ba¤›r›yorlar. NNeeddeenn??

OOnnllaarr Kürtler etnik az›nl›k, aleviler dini az›nl›k
derken; BBuunnllaarr bas›n bildirileri, her türlü toplant›
ile yeri gö¤ü inletiyorlar. NNeeddeenn??

DD››flflaarr››ddaakkii Onlar›› aannllaadd››kk,, Onlar›› ttaann››yyoorruuzz,,
bbiilliiyyoorruuzz vvee Onlar››nn bbiizzee hheerr ttüürrllüü kkööttüüllüü¤¤üü rreevvaa
ggöörrmmeessiinnii,, bbiizziimm kkaallkk››nnmmaamm››zz›› vvee ggüüççlleennmmeemmiizzii
iisstteemmeemmeelleerriinnii aannllaayyaabbiilliiyyoorruuzz.. ÇÇüünnkküü Onlar
ddüüflflmmaanndd››rr.. 11000000 yy››llll››kk ttaarriihhiinn kkaarrflfl›› ssaaffllaarraa kkooyy--
dduukkllaarr››dd››rr.. PPeekkii iiççeerrddeekkii Bunlar kkiimmddiirr?? DD››flflaarr››--
ddaakkii Onlarllaa aarraallaarr››nnddaakkii bbaa¤¤ nneeddiirr?? OOrrttaakk ppaayyddaa--
llaarr›› nneeddiirr?? NNiiççiinn Bizddeenn zziiyyaaddee Onlaraa yyaakk››nndd››rrllaarr
vvee Onlarllaa iiflflbbiirrllii¤¤ii iiççiinnddee bbuulluunnuurrllaarr?? 

NNeeddeenn Bunlar hhaallkk››nn iisstteekklleerriinnee hheepp hhaayy››rr,,
Onlar››nn iisstteekklleerriinnee hheepp eevveett ddeerrlleerr??22 NNeeddeenn bbuunn--
llaarr bbuu ttoopprraakkllaarraa,, bbuu ddiinnee vvee bbuu mmiilllleettee bbuu ddeennllii
hh››nnçç vvee ööffkkee bbeesslleerrlleerr.. NNiiççiinn ‘‘TTüürrkkiiyyee yyöönneettiimmii,,
TTüürrkklleerree bb››rraakk››llaammaayyaaccaakk kkaaddaarr öönneemmlliiddiirr’’ ddeerr--
lleerr;; bbuunnuu ssööyylleemmee cceessaarreettiinnii kkiimmddeenn aall››rrllaarr?? 

Bu yaz› dizisinde, bu ve benzer sorular›n cevap-
lar›n› araflt›raca¤›z. Farkl› de¤er sistemleri aras›nda
bir mücadele olup olmad›¤›n›, varsa neler yap›lma-
s› gerekti¤ini tart›flaca¤›z. Ancak bu say›da, bir alt
yap› çal›flmas› olarak genel bir de¤erlendirme ve
durum tespiti yap›lacakt›r. 

SSoo¤¤uukk SSaavvaaflfl SSoonnrraass›› ‹‹kkii EEvvrree

So¤uk savafl diye bahsedilen dönemde dünya, ABD
ve SSCB patronlu¤unda iki ana nüfuz bölgesine ay-
r›lm›flt›. Bir tarafta NATO, di¤er tarafta Varflova
Pakt› vard›. Her türlü kötülü¤ün bafl sorumlusu ola-
rak, ABD, SSCB patronlu¤undaki komünizmi gös-
terirken; SSCB de, ABD patronlu¤undaki kapita-
lizmi göstermekteydi. Böylelikle taraflar kendi nü-

fuz bölgelerindeki halklar› korku alt›nda tutarak
birlikteli¤i sa¤l›yorlard›. Sovyetlerin çöküflü ile Ko-
münist blok da¤›lm›fl, ABD tek süper güç olarak ra-
kipsiz kalm›flt›r. Her iki blokta yer alm›fl toplumlar
için gösterilecek bir düflman ortada kalmam›flt›r.

Sovyetlerin çöküflünden sonraki devreyi, iki ev-
reye ay›rmak mümkündür:

BBiirriinnccii EEvvrree:: Berlin duvar›n›n y›k›l›fl›ndan 11
Eylül 2001’e kadar olan dönem: Yeni 

Dünya Düzeni, Globalleflme(Hümanizm Ça¤›).
‹‹kkiinnccii EEvvrree:: 11 Eylül 2001’den sonraki dönem:

Medeniyetler Çat›flmas›.

BBiirriinnccii EEvvrree:: YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzeennii,, 
GGlloobbaalllleeflflmmee((HHüümmaanniizzmm CCaa¤¤››))

Bu dönem, ABD de¤erlerinin tüm dünyaya kabul
ettirilmesi için her fleyin cazip sloganlarla pazarlan-
d›¤› bir dönemdir. ‹nsan haklar›, hukukun üstünlü-
¤ü, özgürlük, serbestlik, bireyin kutsall›¤›, kardefllik,
diyalog, hoflgörü, din, dil, ›rk ve cins ay›r›m› yok, s›-
n›r yok, uluslar aras› hukuk ve uluslar aras› kurum-
lar, serbest pazar, özel sektörün kutsall›¤›, din ve
vicdan hürriyeti, düflünce hürriyeti, ifade hürriyeti,
demokrasi, laiklik, dünya vatandafll›¤› ve tek bir ev-
rensel medeniyet. 

Evet bütün bunlar; bu dönemde genifl halk kit-
lelerini, özellikle de, ‘‘hheeddeeff üüllkkee’’ diye tabir edilen
sömürgelefltirilecek ülkeleri tatl› bir rüya alemine
sokup uyutmak için çok cazip sloganlar olarak s›k-
ça kullan›lm›flt›r. Gerçekten de milletler, bu masa-
l›n etkisi ile insanl›k türküleri söyleyip mutlu ol-
duklar›n› göstermifllerdir. Dinler aras› hoflgörü, din-
ler aras› diyalog toplant›lar› hem ulusal ve hem de
uluslar aras› bazda gerçeklefltirilmifltir. Diyalog top-
lant›lar›na ifltirak eden Müslüman camia bu sanal
bar›fl dünyas›na kendisini iyice kapt›r›p kendinden
geçmifltir. OOyyssaa bbuu ddöönneemmddee AAnngglliikkaann kkiilliisseessii vvee
PPaappaall››kk mmaakkaamm››,, OOrrttaaddoo¤¤uu vvee AAssyyaa’’nn››nn HH››rriissttii--
yyaannllaaflfltt››rr››llmmaass›› iiççiinn sseeffeerrbbeerrlliikk iillaann eettmmiiflflttiirr..33

Diyalog toplant›lar›n›n devam etti¤i bu dönem-
de ABD’nin psikolojik savafl merkezi taraf›ndan,
birbirini tamamlayacak flekilde haz›rlanm›fl iki çal›fl-
ma (iki tez, iddia) ardarda kamuoyuna sunulmufltur.
Tezlerden biri, Fukuyama’n›n ‘TTaarriihhiinn SSoonnuu’’, di¤e-
ri ise Huntington’un ‘MMeeddeenniiyyeettlleerr ÇÇaatt››flflmmaass››’’ idi.

Önce Fukuyama, Tarihin Sonu tezi ile Bat› me-
deniyetinin insanl›¤›n en son evresi oldu¤unu, Ba-
t› medeniyetinden baflka bir medeniyetin var ola-
mayaca¤›n› ileri sürmüfltür. Fukuyama bu iddias›
ile; Bat›y› bir tarafta, dünyan›n geri kalan›n› karfl›
tarafta konumland›rm›fl oluyordu.



AANNAALL‹‹ZZ

30 Umran .Aral›k .2004  

Bu dönemde dikkat çeken bir nokta da, sanayi-
leflmifl toplumlar›n içerisinde toplumsal bazda bir
bunal›m ve çözülme yafland›¤›na iliflkin çal›flmala-
r›n yo¤unlaflm›fl olmas›d›r. ABD toplumsal yap›s›,
Fukuyama taraf›ndan ‘‘BBüüyyüükk ÇÇöözzüüllmmee’’ çal›flmas›
ile gündeme tafl›nm›flt›r. Fukuyama’ya göre ABD
toplumunda; SSuuçç,, AAiillee,, GGüüvveenn oollmmaakk üüzzeerree 33 aannaa
ggrruuppttaa mmeeyyddaannaa ggeelleenn bbiirr ttoopplluummssaall sseerrmmaayyee ttüü--
kkeenniiflflii vvaarrdd››rr. Suç oranlar› (fliddet, h›rs›zl›k, kentsel
kargafla) gittikçe artmaktad›r. fiiddet kullanma ilk
ö¤retim düzeyine inmifltir. Uyuflturucu, alkol ba-
¤›ml›l›¤› yayg›nlaflmaktad›r. Aile hayat› çökmekte-
dir. Evlili¤e ilgi azalmakta, ‘birlikte yaflama’ anlay›-
fl› öne ç›kmaktad›r. Birliktelikler, kad›n-erkek iki-
leminden eflcinsel ikilemine do¤ru kaymaktad›r.
Gayr› meflrû çocuk say›s› h›zla artmaktad›r. Kad›n-
lar çocuk yapmak istemedi¤inden nesil yafllanmak-
tad›r. Bireycili¤in bir de¤er olarak ortaya ç›kmas›
ile fertler çevrelerine karfl› duyars›zlaflmaktad›r. Bi-
reyler hiçbir konuda ve alanda s›n›rlama isteme-
mektedir. Bu geliflmenin do¤al sonucu olarak fert-
ler, yaln›zlaflmakta, birbirlerine, topluma ve kurum-
lara güvenleri y›k›lmaktad›r. Özellikle polis, asker
ve kiliseye karfl› ciddi bir güven bunal›m› yaflan-
maktad›r. DDaahhaa ddaa öönneemmlliissii AABBDD’’ddeekkii ffaarrkkll›› ››rrkk
vvee iinnaannççttaann iinnssaannllaarr››nn bbiirrbbiirrlleerriinnee kkaarrflfl›› ggüüvveenn--
ssiizzlliikklleerriinnddee cciiddddii aarrtt››flflllaarr vvaarrdd››rr.. BBuu ggüüvveennssiizzllii--
¤¤iinn ssoonnuuccuu aalltt kkiimmlliikklleerr öönnee çç››kkmmaakkttaa AAmmeerriikkaa--
ll››ll››kk bbiilliinnccii kkaayybboollmmaakkttaadd››rr..44,,55

‹‹kkiinnccii tteezz, Huntington’un ‘‘MMeeddeenniiyyeettlleerr ÇÇaa--
tt››flflmmaass››’’ tezidir. Tezin, Fukuyama’n›n çal›flmas› ile
yak›n iliflkisi vard›r. Fukuyama’n›n vurgulad›¤›
ABD toplumsal yap›s›ndaki çözülme, Hunting-
ton’un tezinin temel dayanak noktalar›ndan birini
teflkil etmektedir. Huntington tezini, ‘‘ççöözzüülleenn
AABBDD ttoopplluummuu nnaass››ll bbiirr aarraaddaa ttuuttuullaabbiilliirr??’’ üzerine
kurgulam›flt›r. Bu amaçla, ABD’nin bafltan beri kul-
land›¤› çok eski bir formülü ((DDüüflflmmaann›› iillee vvaarr ooll--
mmaa,, tteehhlliikkee vvee tteehhddiitt aalltt››nnddaa kkoorrkkuu iillee bbüüttüünnlleeflfl--
mmee))66,,77 devreye sokmaya çal›flm›flt›r: 

““BBiirrlleeflfliikk ddeevvlleettlleerr hheepp kkeennddiissiinnii bbiirr flfleeyyiinn kkaarrflfl››tt››
oollaarraakk ttaann››mmllaamm››flfltt››rr. II.George’un, Avrupa monarfli-
lerinin, Avrupa emperyalizminin, Faflizmin, Komüniz-
min. OOrrttaaddaa ssüürreekkllii oollaarraakk kkeennddii kkiimmllii¤¤iimmiizzii flfleekkiill--
lleennddiirrmmeemmiizzee yyaarrdd››mmcc›› oollaann bbiirr ddüüflflmmaann oollmmuuflflttuurr.
Kime karfl› oldu¤umuzu bilmez isek, kim oldu¤umuzu

nas›l bilece¤iz?”88

Sovyetlerin çöküflünden sonra halk›na takdim
edece¤i bir düflman› kalmayan ABD, varl›¤›n› de-
vam ettirebilmek için yeni bir düflmana(!) muhtaç-

t›r. Huntington Medeniyetler Çat›flmas› tezi ile
ABD’ye yeni bir düflman infla etmektedir.Tez, me-
deniyetler aras›nda diyalogun de¤il, çat›flman›n var
oldu¤unu ve bunun kaç›n›lmazl›¤›n› iddia etmekte-
dir. Huntington çat›flma için 6 neden göstermekte
ve bunlardan 3’ünü dinle iliflkilendirmektedir:

1. ‘Medeniyetler birbirlerinden tarih, dil, kültür, gelenek
ve en mühimi de ddiinn yyoolluuyyllaa ffaarrkkll››llaaflfl››rrllaarr..’’
2. ‘20. asr›n sonlar›ndan itibaren dünya sekülarizasyon-
dan uzaklaflmakta, ddiinn yyeenniiddeenn ddoo¤¤mmaakkllaadd››rr..’’
3. “…EEttnniissiitteeddeenn ddaahhaa ffaazzllaa ddiinn,, iinnssaannllaarr aarraass››nnddaa

kkeesskkiinn vvee dd››flflllaayy››cc›› flfleekkiillddee bbiirr aayy››rr››mm yyaappmmaakkttaadd››rr..””99

Olay din baz›na indirilince düflman›n da kim ol-
mas› gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bafl düflman ‹‹ss--
llaamm’d›r ve ‹slam medeniyeti ile savafl Irak’ta oldu¤u
gibi kitle imha silahlar› kullan›larak gerçeklefltirile-
cektir.1100

fifiiirrkkeett DDeevvlleettiinn ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee DDaayyaattmmaass››

Bu dönemde serbest piyasa kutsanm›fl, devletçilik
her türlü kötülü¤ün kayna¤› olarak gösterilmifltir.
Özellefltirilme konusunda baflta Türkiye olmak üze-
re tüm ülkelere bask› yap›lm›flt›r. Bununla yetinil-
memifl, her alanda yap›lacak özellefltirmede mutla-
ka yabanc› ortakl›k flart› getirilmesi istenmifltir.
ABD’nin bundaki ›srar› yap›s›ndan kaynaklanmak-
tayd›. 1876’da Amerika’daki tekelci sermayenin
temsilcisi olarak flaibeli bir flekilde seçilen Baflkan
Hayes ABD’yi bir flfliirrkkeett ddeevvlleett olarak tan›mlar: 

“Amerikan Hükümeti halk›n, halk taraf›ndan, halk
için yönetimi de¤ildir art›k; AAmmeerriikkaann hhüükküümmeettii flfliirrkkeett--
lleerriinn,, flfliirrkkeettlleerr ttaarraaff››nnddaann,, flfliirrkkeettlleerr iiççiinn yyöönneettiillddii¤¤ii bbiirr

hhüükküümmeettttiirr..”1111

fifiiirrkkeett DDeevvlleett anlay›fl›, ABD’nin ana felsefesi-
dir. Hiçbir baflkan buna karfl› ç›kamam›fl, hatta bu
anlay›fl› kuvvetlendirmekle kendini sorumlu tut-
mufltur.

((EEsskkii AABBDD bbaaflflkkaannllaarr››nnddaann WWooooddrrooww WWiillssoonn)) ““MMaa--
ddeemm kkii ttiiccaarreett mmiillllii ss››nn››rrllaarr›› ttaann››mm››yyoorr vvee mmaaddeemm kkii iimmaa--
llaattçç›› ddüünnyyaayy›› PPaazzaarr oollaarraakk ggöörrmmeekk iissttiiyyoorr;; oonnuunn üüllkkeessii--
nniinn bbaayyrraa¤¤›› ddaa kkeennddiissiinnii ttaakkiipp eettmmeellii vvee mmiilllleettlleerriinn oonnaa
kkaappaall›› oollaann kkaapp››llaarr›› kk››rr››llmmaall››dd››rr:: PPaarraa bbaabbaallaarr››nn››nn eellddee
eettttii¤¤ii ttaavviizzlleerr,, ddiikk kkaaffaall›› mmiilllleettlleerriinn eeggeemmeennlliikklleerriinniinn
aayyaakkllaarr aalltt››nnaa aall››nnmmaass›› ppaahhaass››nnaa ddaa oollssaa,, ddeevvlleettiinn bbaakkaann--
llaarr›› ttaarraaff››nnddaann kkoorruunnmmaall››dd››rr.. DDüünnyyaann››nn hhiiççbbiirr kkööflfleessii bb››--
rraakk››llaammaayyaaccaakk vveeyyaa iihhmmaall eeddiilleemmeeyyeecceekk flfleekkiillddee ssöömmüürr--

ggeelleerr oolluuflflttuurruullmmaall›› vveeyyaa eeddiinniillmmeelliiddiirr..””1122

‹kinci Dünya savafl›ndan sonra Baflkan Truman’›n

yapt›¤› aç›klamalar Wilson’unkilerden farkl› de¤ildir.1111
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Bir fiirket Devlet olarak ABD’nin uluslar aras›
flirketler lehine özellefltirme istemesi, uluslar aras›
flirketlerle ulusal flirketler ve devletler aras›nda yeni
bir güç savafl›n›n ortaya ç›kmas›na vesile olmufltur.
Bu da dünyada gerilimi art›ran önemli bir baflka pa-
rametredir. Bu önemli bir fay hatt›d›r (BBiirriinnccii FFaayy
HHaatttt››). 

‹‹kkii YYüüzzllüüllüükk vvee ÇÇiiffttee SSttaannddaarrttçç››ll››kk:: 
DDeemmookkrraassii FFaayyddaall››dd››rr// ZZaarraarrll››dd››rr

So¤uk Savafl sonras›n›n birinci evresinde demokra-
si bafl tac›d›r. Ancak ikinci evreye geçmeden önce
ABD halk› için demokrasinin o kadar da iyi, er-
demli bir fley olmad›¤› seslendirilmeye bafllanm›flt›r.
Ancak bu evrede Bat› d›fl› ülkeler için Demokrasi
dayatmas› yap›lmakta ve demokratik de¤erlerin ha-
yata mutlaka geçirilmesinden bahsedilmektedir.
GGeerrççeekkttee bbuu üüllkkeelleerree ddeemmookkrraassiinniinn ggeellmmeessii mmii iiss--
tteenniiyyoorrdduu;; yyookkssaa mmeevvccuutt ddiikkttaattöörrllüükklleerr bbuu yyoollaa
tteehhddiitt eeddiilliipp ddaahhaa ffaazzllaa ttaavviizzee mmii zzoorrllaann››yyoorrdduu,,
oorraass›› ppeekk aaçç››kk ddee¤¤iillddii.. Gerçekte Müslüman co¤raf-
yadaki tüm diktatörlükler Bat›’n›n ürünüydü.

ABD için ilke çok aç›kt›:
““……AABBDD çç››kkaarrllaarr››nnaa uuyyuummlluu bbiirr ddiikkttaattöörrllüükk,, ddee--

mmookkrraassiiyyee tteerrcciihh eeddiillmmeelliiddiirr..””1133

Birinci evrenin sonuna do¤ru ABD politikas›na
yön verenlerin, koro halinde demokrasiyi karala-
maya ve ABD ç›karlar› için tehlikeli göstermeye
çal›flmalar›n›n bir nedeni vard›: 

“(Huntington) Kendi kaderini tay›n hakk› için yani
her grubun kendi yolunu izlemesine izin verilmesi-çeflitli
gerekçeler ileri sürülebilir ama bu da ttoopplluummuunn vvee ddeevvllee--
ttiinn ggiittttiikkççee ppaarrççaallaarraa bbööllüünnmmeessiinnee vvee ddaa¤¤››llmmaass››nnaa nneeddeenn
oollaabbiilliirr. Dahas› demokrasiler bu sorunu çözmeye uygun
de¤ildir. TTaamm aannllaamm›› iillee bbiirr ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee vvee ddeemmookk--
rraassiinniinn iiflfllleemmeessii eettnniikk,, ddiinnii vvee mmaahhaallllii ggrruuppllaarr aarraass››nnddaa--
kkii iilliiflflkkiilleerrii flfliiddddeettlleennddiirreebbiilliirr...... BBuu BBiirrlleeflfliikk ddeevvlleettlleerriinn
ggeelleeccee¤¤ii iillee iillggiillii oollaarraakk ççookk cciiddddii ssoorruunnllaarr›› ggüünnddeemmee ggee--

ttiirrmmeekktteeddiirr..”1144

ABD’de etkili isimlerden biri olan Robert D.
Kaplan, ‘DDeemmookkrraassii vvee hhüümmaanniizzmm ççaa¤¤›› kkaappaannmm››flfl--
tt››rr.. SSaavvaaflflllaarr ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr’’ ddeemmeekktteeddiirr::

“…EE¤¤eerr ddoosstt iillee ddüüflflmmaann vvee ddeemmookkrraassii iillee ddiikkttaattöörr--
llüükk ttaann››mmllaarr››nnaa mmuuttllaakk aannllaammllaarr yyüükklleerrsseekk,, zzaaffeerr

flflaannss›› aazzaall››rr.”1155

“.. DDeemmookkrraassii ggöörrüüflflüümmüüzz bbiillee ddee¤¤iiflflmmeellii. Pakistan,
M›s›r ve Tunus gibi ülkelerin ddeemmookkrraattiikklleeflflmmeessiinnii iiss--
tteemmeekk yyeerriinnee,, zzaarraarrss››zz ddiikkttaattöörrllüükklleerree vvee kkaarr››flfl››kk rree--
jjiimmlleerriinn ffaarrkkll›› ttüürrlleerriinnee bbuu ççaabbaamm››zzddaa bbiizzee ddeesstteekk
vveerrddiikklleerrii ssüürreeccee hhooflflggöörrüüyyllee yyaakkllaaflflaaccaa¤¤››zz.. BBuunnddaa

aahhllaakkdd››flfl›› yyaa ddaa iikkiiyyüüzzllüü bbiirr flfleeyy yyookk… SSaavvaaflflllaarr ddee--
vvaamm eeddeecceekk,, ççüünnkküü lliibbeerraall eelliittlleerriinn öötteessiinnddee,, iinnssaann--

ll››kk hheerr zzaammaannkkii kkaaddaarr bbööllüünnmmüüflfl dduurruummddaa”.1166

Bat›, bafltan beri sanayileflmemifl ülkelerin tü-
münde yukar›da öngörülen anlay›fla 

uygun bir politika izlemifl, kendi ç›karlar›n› sa-
vunacak diktatörleri iflbafl›na getirmifltir. Bu yüzden
de Müslüman co¤rafyada hemen her ülkenin halk-
lar› ile yönetimleri aras›nda sorun vard›r ve bu so-
run, OOnnllaarrla-BBuunnllaarr›n iflbirli¤i ile bilinçli olarak
derinlefltirilmektedir.

So¤uk Savafl sonras› dönemin birinci evresinde,
özellikle, Türkiye ve Ortado¤u ülkelerinde bir ta-
raftan halka zulmedilmesi sa¤lan›lm›fl; di¤er taraf-
tan da zulme u¤rayanlar›n haklar› savunulmaya kal-
k›fl›lm›flt›r. Bir el ile vurmufllar, öteki ile korumaya
kalkm›fllard›r. Oysa her iki el de ayn› gövdeye ait-
tir. ‹kince evrede giriflilecek iflgaller karfl›s›nda halk
tarafs›zlaflt›r›lmak isteniyordu. ‹çerdeki diktatörler
bask› yap›p halk› can›ndan bezdirecek; ABD ise
karfl› saflara geçip diktatörleri elefltirerek mazlum
halk›n gönlünü kazanacakt›. Böylece kendi ülkele-
rindeki zulümden bunalanlar, Bat› medeniyetine ve
onun temel de¤erlerine s›cak bakacak, muhalefet
etmeyecekti. Nitekim Türkiye’de 28 fiubat Post-
modern darbesinden sonra böyle bir süreç yaflan-
m›fl; Müslümanlar›n bir kesimi, önceden karfl› ç›k-
t›klar› bir medeniyetin temel de¤erlerini benimse-
meye ve hatta onlar› ‹slam’›n de¤erleri ile özdefl
görmeye bafllam›flt›.1177 28 fiubat Postmodern darbe-
sinin getirdi¤i zihinsel k›r›lman›n sonucundur ki
Milli Görüfl hareketinden gelen bir siyas› kadro, ka-
y›ts›z flarts›z AB’ye girmeye çal›flmaktad›r. Ortada
medeniyetler aras›nda bir buluflma veya diyalog
yoktur. Çünkü diyalogda karfl›l›kl› kriterler olur,
onlar üzerinden pazarl›k yap›l›r. Uzlaflma bunun
uzant›s›nda gelir. fiimdi bize söylenen ‘‘AAvvrruuppaa ddee--
¤¤eerrlleerriinniinn ttaarrtt››flfl››llaammaazz’’ oldu¤udur. BBiizzddeenn ‹‹sstteenneenn,,
tteekk yyaannll›› oollaarraakk bbaaflflkkaa bbiirr mmeeddeenniiyyeettee,, kkeennddii mmee--
ddeenniiyyeett ddee¤¤eerrlleerriinnii tteerrkk eeddeerreekk tteesslliimm oollmmaakktt››rr..

ABD ve AB, demokrasiyi, alt kimliklerin uyan-
mas›na sebebiyet verdi¤inden

dolay› kendileri için zararl› görürken; alt kim-
liklerin uyanmas› için az›nl›k haklar›n› demokrasi-
nin bir gere¤i imifl gibi bölünme hakk› olarak baflka
ülkelere dayatmaktad›rlar. SSaannaayyiilleeflflmmiiflfl üüllkkeelleerr
kkeennddii hhaallkkllaarr››nnaa üüsstt mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii((entegrasyon)),,
ssaannaayyiilleeflflmmeemmiiflfl üüllkkee hhaallkkllaarr››nnaa ddaa ((hheeddeeff üüllkkeelleerr--
ddee)) eettnniikk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii((bölünme)) ttaavvssiiyyee eettmmeekkttee--
ddiirr. Bu tam bir ikiyüzlülük ve tam bir çifte standart
de¤il midir?
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KKiittllee ‹‹mmhhaa SSiillaahhllaarr›› ÜÜrreettiipp SSaattaannllaarr MMaassuumm 
SSaatt››nn aallaannllaarr SSuuççlluu

Birinci evrede, kitle imha silahlar›n›n(biyolojik, kimyasal,
nükleer) insanlar taraf›ndan son derece kolay bir flekilde
elde edilebilece¤i ve bu aç›dan dünyan›n eskisine nazaran
daha güvensiz ve tehlikeli oldu¤u propagandas› belli mer-
kezlerden empoze edilmeye ve yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›ld›.
Bu silahlara sahip baz›(hayalî) terörist gruplar›n var oldu-
¤u ›srarla tekrarland›. Öyle bir hava oluflturuldu ki, her an
her fley olabilirdi! 

AAnnccaakk flfluu ssoorruullaarr ssoorruullmmaadd››:: KKiittllee iimmhhaa ssiillaahh--
llaarr››nn›› kkiimmlleerr üürreettiipp ssaatt››yyoorr?? KKiimmlleerr,, bbuu kkoonnuuddaa
uulluussllaarraarraass›› hhuukkuukkaa vvee BBMM kkaarraarrllaarr››nnaa uuyymmuuyyoorr??
NNiiççiinn tteehhlliikkee üürreettiimm aaflflaammaass››nnddaa eennggeelllleennmmiiyyoorr??
Cevap basitti. Çünkü bu silahlar sanayileflmifl ülke-
ler taraf›ndan üretiliyordu. Bu silahlara sahip olan-
lar›n de¤il de, sahip olmayanlar›n tehlikeli olmas›
nas›l bir mant›kt›? Kitle imha silahlar›na sahip ol-
du¤u söylenen teröristler, eskiden komünistler ara-
s›ndan ç›k›yordu; flimdi de Müslümanlar aras›ndan
ç›k›yor!? 

Afganistan ve Irak iflgal edilmesine ra¤men bu
terörist gruplar, ellerindeki bu silahlar› bir türlü
kullanm›yorlar. NNeeddeenn?? Kullanamazlar, çünkü elle-
rinde böyle silahlar yok. 11 Eylül eylemi ile ABD’yi
titretenler(!), büyük bir Müslüman katliam› yafla-
n›rken benzer eylemleri nneeddeenn yapm›yorlar? Yapa-
mazlar çünkü önceki eylemleri de onlar yapmad›.
Ancak birinci evrede kamuoyunun böyle bir tehli-
keye flartland›r›lmas› istendi ve ABD Psikolojik sa-
vafl makinesi bu amaçla çal›flt›r›ld›. 

‹‹kkiinnccii EEvvrree:: 
MMeeddeenniiyyeettlleerr yyaa ddaa DDee¤¤eerrlleerr ÇÇaatt››flflmmaass››

So¤uk Savafl sonras›n›n birinci evresinde bu tezle-
rin ortaya at›lmas›n›n nedeni

bafllang›çta pek anlafl›lamad›. Çünkü insanlar,
Hümanizm flark›lar› ile kendilerinden geçmifllerdi.
De¤iflik kesimler, medeniyet çat›flmas› tezine bir
hayal ürünü olarak bakt›lar. Huntington’un tezinin
özellikle ayd›nlardan ve bilim adamlar›ndan tepki
görece¤i, yad›rganaca¤› bekleniyordu. Yap›lmak is-
tenen fley farkl›yd›; tart›flmalar arac›l›¤›yla yeni bir
so¤uk savafla kamuoyunu al›flt›rmak. Kabullendir-
mek ise sonraki iflti. Hümanizm ça¤›n›n sarhofllu¤u
içinde olanlara medeniyetler çat›flmas›n› benimset-
mek için flok tedavi uygulanacakt›. Bunun için uy-
gun bir ortam, hava oluflturulmal›yd›. 11 Eylül sa-
bah› ABD derin devleti, el-Kaide ad›na yüksek tek-

nolojiyi kullanarak ABD’yi vururken ABD psikolo-
jik savafl makinesi gerekli koflulland›rmay› yapmak
için zaten haz›r bekliyordu: ‘Müslüman co¤rafyan›n
de¤iflik ülkelerinden gelen El Kaide üyesi teröristler
‹kiz kuleleri yerle bir etmifl, Pentagon’u vurmufl ve
ABD baflkan›n› korkutup kaç›rtm›flt›.’ 

Dünya flok içerisinde ne olup bitti¤ini anlaya-
madan, ‘karanl›ktaki prensler’ (derin devlet) ad›na,
korkudan nerede oldu¤u belli olmayan baflkan Bush
ortaya ç›k›p, ‘110000 yy››ll ssüürreecceekk bbiirr hhaaççll›› ssaavvaaflfl››nn››
bbaaflflllaatttt››¤¤››nn››’’ ttüümm ddüünnyyaayyaa duyuruyordu. ABD’nin
hasretle beklenen bafl düflman› ‹slam nihayet orta-
ya ç›km›fl ve medeniyetler savafl›n› bafllatarak Hun-
tington’u hakl› ç›karm›flt›:

“... MMeeddeenniiyyeettlleerriinn ççaatt››flflmmaass›› gglloobbaall ppoolliittiikkaayyaa hhaakkiimm
oollaaccaakk. Medeniyetler aras›ndaki fay hatlar› gelece¤in mu-
harebe hatlar›n› teflkil edecek. MMeeddeenniiyyeettlleerr aarraass››nnddaakkii
mmüüccaaddeellee mmooddeerrnn ddüünnyyaaddaakkii mmüüccaaddeelleenniinn nniihhaaii eevvrriimmii

oollaaccaakk.”1188

‹‹ssllaamm YYaayy››ll››yyoorr

Dünyadaki gelir da¤›l›m›nda tam bir adaletsizlik
hakim. Dünyada kifli bafl›na düflen ortalama gelir,
5000$ civar›nda. Bunun bir taraf›nda 25000$ orta-
lama geliri olan ülkeler, di¤er taraf›nda 800$’in al-
t›nda geliri olan ülkeler var.1199 Genelde dünyan›n
güneyi ve do¤usundakiler fakir, kuzeyi ve bat›s›nda-
kiler zengindir. Enerji ve k›ymetli madenler aç›s›n-
dan güneydekiler zengin, kuzeydekiler fakirdir. Gü-
ney teknolojiye sahip de¤ilken kuzey teknolojiye
sahiptir. Güneyin zengin kaynaklar›, kuzeyliler ta-
raf›ndan iflletilmekte ve kullan›lmaktad›r. Çevreyi
zenginler kirletmekte, bedeli fakirler ödemektedir.
En kirli teknoloji fakirlerin ülkelerinde kurulmak-
tad›r. Di¤er taraftan sanayileflmifl ülkeler, sanayilefl-
memifl ülkeleri sömürmekte ve sömürü çark›n›n ko-
lay dönmesi için fakir ülkelerdeki diktatörlükleri
desteklemektedir. Yerli iflbirlikçi zümreler bu deste-
¤e dayanarak, lüks ve israf içerisinde yaflamakta;
halk› açl›k ve sefalet içerisinde b›rakmaktad›r. ‹fl-
kence ve bask›y› her geçen gün art›rmaktad›rlar. Fi-
kir, düflünce ve inanç özgürlü¤ü yok gibidir. Bu du-
rum, zzeennggiinn üüllkkeelleerrllee ffaakkiirr üüllkkeelleerr aarraass››nnddaa cciiddddii
bbiirr ffaayy hhaatttt›› ((‹‹kkiinnccii FFaayy HHaatttt››)) mmeeyyddaannaa ggeettiirrmmiiflfl--
ttiirr vvee bbuu ffaayy hhaatttt››nnddaa ggeerriilliimm aarrttmmaakkttaadd››rr..

Genel olarak sanayileflmemifl ve bat› taraf›ndan
sömürülen ülkelerde özel olarak da ‹slam co¤rafya-
s›nda, hem yönetimlere hem de Bat›ya karfl› büyük
bir kin ve nefret dalgas› yay›lmaktad›r. Bu ülkeler-
de bbiirrii hhaallkkllaa yyöönneettiimmlleerr ((ÜÜççüünnccüü FFaayy HHaatttt››)),, ddii--



MEDEN‹YETLER ÇATIfiMASI / CANO⁄LU

Umran .Aral›k .2004  33

¤¤eerrii hhaallkkllaa BBaatt››ll›› eemmppeerryyaalliissttlleerr aarraass››nnddaa ((‹‹kkiinnccii
FFaayy HHaatttt››)) oollmmaakk üüzzeerree bbiirrbbiirrii iillee iilliinnttiillii iikkii aayyrr››
ffaayy hhaatttt›› oolluuflflmmuuflflttuurr.. BBiirriinnddee mmeeyyddaannaa ggeelleenn kk››--
rr››llmmaa öötteekkiinnii ddee tteettiikklleeyyeecceekkttiirr.. Biriken bu kin ve
nefret, fay hatlar›n›n çok yüksek bir fliddette k›r›l-
mas›na sebebiyet verecektir.

Di¤er taraftan zengin ülkeler, kendi içlerinde
ciddi bir dengesizli¤i ve adaletsizli¤i bar›nd›rmakta-
d›r. Toplumun bir kesimi afl›r› zenginleflirken,
önemli bir kesimi de gittikçe fakirleflmektedir. Bu
da sanayileflmifl ülkelerdeki zenginlerle fakirler ara-
s›nda ciddi bir fay hatt›(DDöörrddüünnccüü FFaayy HHaatttt››)
oluflturmakta ve her geçen gün bu fay hatt›nda da
gerilim artmaktad›r. 

Di¤er taraftan Fukuyama’n›n, Brzezinsky’nin,
Baudrillard’›n ve Garaudy’nin dikkat çekti¤i sana-
yileflmifl ülkelerdeki ahlakî çöküfl ve insan›n kendi-
sine yabanc›laflmas›, artan bir dozajda devam et-
mekte; bunun do¤al sonucu olarak da bunal›m art-
maktad›r. ‹slam haricindeki di¤er dinler, bu ruhsal
çöküntüye cevap verememektedir. Çünkü hayatla
ba¤lant›lar›n› sekülerizm ad›na kesmifllerdir:

““(Huntington) BBaatt›› kküüllttüürrüünnee,, bbaazzeenn HH››rriissttiiyyaann vvee
yy››kk››cc›› oolldduu¤¤uu iiççiinn kkaarrflfl›› çç››kk››llmmaakkttaadd››rr.. MMaahhaallllii kküüll--
ttüürree ddöönnüüflfl eenn bbeelliirrggiinn bbiiççiimmddee MMüüssllüümmaann ttoopplluumm--
llaarrddaa vvee AAssyyaa ttoopplluummllaarr››nnddaa ggöörrüüllmmeekktteeddiirr. Bütün
Müslüman ülkelerde ‹‹ssllaammîî ddiirriilliiflfl kendini göstermek-
te, hemen hepsinde en belirgin sosyal, kültürel ve en-
telektüel hareket haline gelmekte, etkisini en çok da
politikada göstermektedir. …‹‹ssllaamm ddüünnyyaass››,, ttoopplluumm--
llaarr››nn››nn ‘‘BBaatt›› zzeehhiirrii iillee zzeehhiirrlleennmmeessiinnee’’ tteeppkkii ggöösstteerr--

mmeekktteeddiirr..””2211

BBaasskk›› aalltt››nnddaa ttuuttuullaann,, hhaakkllaarr›› ggaasspp eeddiilleenn,, aaflflaa--
¤¤››llaannaann,, zzuullmmee uu¤¤rraayyaann vvee//vveeyyaa rruuhhssaall bbiirr ççöökküünn--
ttüü iiççiinnddee oollaann ttüümm iinnssaannllaarr››nn,, yyöönneelleecceekklleerrii vvee ss››--
¤¤››nnaaccaakkllaarr›› tteekk bbiirr mmeerrccii vvee tteekk bbiirr yyooll vvaarrdd››rr.. OO
ddaa AAllllaahh’’tt››rr vvee ‹‹ssllaamm’’dd››rr.. Onun için tüm ezilmifl
halklar aras›nda ‹slam h›zla yay›lmaktad›r ve yay›-
lacakt›r da. Bu nedenle Müslümanlar, bat› toplum-
lar›n›n içerisinde erimemekte tam tersine bat›l›
toplumlar› etkilemektedirler:

“(Kotkin, 1992)BBaatt››ddaakkii MMüüssllüümmaannllaarr››nn ççoo¤¤aallmmaa--
ss››yyllaa birlikte Avrupa’da ‘oonn üüççüünnccüü uulluuss’’ ortaya ç›k-
t›... Bunun yyaarraatttt››¤¤›› kkoorrkkuu ggiiddeerreekk bbüüttüünn BBaatt››yy›› ssaarr››--
yyoorr... BBaatt›› iillee AAvvrruuppaa’’ddaakkii ‘‘oonn üüççüünnccüü uulluuss’’ aarraass››nn--
ddaakkii ssüürrttüüflflmmeenniinn bundan sonraki aflamas› ttaarriihhii bbiirr

hheessaappllaaflflmmaayyaa kadar varabilir.”2200

“(Bernard Lewis, 28.7.2004) BBuu yyüüzzyy››ll››nn ssoonnuunnddaa
AAvvrruuppaa ‹‹ssllaammiilleeflfleecceekk. Göç ve demografi bunu göster-
mekte. Avrupal›lar geç evleniyorlar ve çocuk yapm›-
yorlar ya da az çocuklar› oluyor. Fakat büyük bir göç
söz konusu; Almanya’da Türkler, Fransa’da Araplar,

‹ngiltere’de de Pakistanl›lar var. Bunlar erken evlenip
çok çocuk yap›yor. BBuuggüünnkküü ee¤¤iilliimmee bbaakk››ll››rrssaa,, eenn ggeeçç
2211.. yyüüzzyy››ll››nn ssoonnuunnddaa AAvvrruuppaa’’nn››nn nnüüffuussuunnddaa MMüüssllüü--

mmaannllaarr ççoo¤¤uunnlluukkttaa oollaaccaakk..””2222

‹‹ssllaamm,, zulme meydan okudu¤u için dünyadaki
ezilenlerin, yoksullar›n, horlananlar›n ve mazlum-
lar›n ddiinnii oollaarraakk yyaayy››ll››yyoorr..

‹‹ssllaamm,, bunal›mdan ç›k›fl arayanlar›n, iç dengeye
kavuflmak isteyenlerin ddiinnii oollaarraakk yyaayy››ll››yyoorr.. 

‹‹ssllaamm, annelik zevkini tatmak isteyen, meta ol-
maktan kurtulmak isteyenlerin ddiinnii oollaarraakk yyaayy››ll››--
yyoorr..

‹‹ssllaamm, insan›n kendisine yabanc›laflmas›ndan
korkanlar›n ddiinnii oollaarraakk yyaayy››ll››yyoorr.

‹‹ssllaamm,, f›trat›n› arayanlar›n ddiinnii oollaarraakk yyaayy››ll››--
yyoorr. 

SSoonnuuçç:: ‹‹ssllaamm MMeeyyddaann OOkkuuyyoorr

Bat› adaletsizdir, merhametsizdir ve sevgisizdir. Ba-
t› tehditçi, darbeci ve özgürlüklere karfl›d›r. Bat› de-
mek s›n›fsal ay›r›m demek, haks›zl›k ve sömürü de-
mektir. Bat› korku ve fliddet üzerine infla edilmifltir.
O nedenle Bat›, bar›fl› de¤il savafl›; düzeni de¤il ka-
osu sever. Bat›, insan f›trat›na aç›lm›fl bir savaflt›r. 

Bat› yalanc›, iki yüzlü ve çifte standartç›d›r. Bu-
günkü bunal›m›n ana kayna¤› sekülerleflmedir.
ABD bu ç›kmazdan y›llarca devre d›fl›na ittikleri
H›ristiyanl›¤› bir koltuk de¤ne¤i olarak kullan›p
ç›kmak istemektedir. Bu amaçl› bir dini söylem,
as›rlar içerisinde infla ettikleri seküler sistemin da-
ha h›zl› çökmesine yard›mc› olacakt›r. 

‹nsan f›trat›na uymayan tüm sistemler ve uygu-
lamalar tarihin çöp sepetine at›lacakt›r. 2211.. aass››rrddaa
‹‹ssllaamm,, iinnssaannll››¤¤››nn ggeelleeccee¤¤ii oollaaccaakktt››rr,, kkuurrttuulluuflfluu
oollaaccaakktt››rr..

‹‹ssllaamm,, iinnssaann ff››ttrraatt››nnaa uuyyaann yyeeggaannee ddee¤¤eerrlleerr
ssiisstteemmii oolldduu¤¤uu iiççiinn hheerr aallaannddaa mmeeyyddaann ookkuuyyoorr:: 

‹‹ssllaamm,, insan› bir bütün olarak ele ald›¤›ndan,
en iyi tan›d›¤›ndan, insan f›trat›na uygunlu¤undan
dolay› birey için söyledi¤i her fley, onu huzura ve
mutlulu¤a götürmektedir.

‹‹ssllaamm,, ferdi, bir taraftan birey olarak ele al›p
onun özel hayat›n› tanzim ederken; di¤er taraftan
onun toplumsal yönüne hitap edip cemaat olarak
yaflamas›n› ö¤ütlemektedir. Böylelikle insan›, hem
bireysel bir varl›k hem de toplumsal bir varl›k ola-
rak ele al›p infla etmektedir. Akrabal›k hukuku ve
komfluluk hukuku ihdas ederek insan›n yaln›zlafl-
mas›na, yaln›zlaflt›¤› için de müsta¤nileflmesine,
benmerkezci olmas›na mani olmaktad›r. Cemaat
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içinde onu hem denetliyor hem de güven içerisin-
de olmas›n› sa¤l›yor.

‹‹ssllaamm, paylaflmay› öngörüyor. Sermayenin tek
elde toplanmas›na karfl› ç›k›yor. Bundan dolay› bu-
günkü anlamdaki tekelleflmeyi reddediyor. Zengin-
lerin mal›nda fakirin hakk› oldu¤unu söyleyip, o
hakk› al›p sahiplerine veriyor. Zenginlerin mallar›-
n› istedikleri gibi tasarruf etme halk› olmad›¤›n›,
halk›n zarar›na mal edinilemeyece¤ini ve kullan›l-
mayaca¤›n› hayk›r›yor. 

‹‹ssllaamm, faize, tefecili¤e karfl› ç›k›yor. Faizi en bü-
yük günahlardan kabul ederek Allah’a aç›lm›fl bir
savafl olarak de¤erlendiriyor. Tüketim ekonomisine
karfl› ç›karak israf› de¤il tutumlulu¤u ö¤ütlüyor.
‘Serbest pazar tektanr›c›l›¤› flirk dini’nin ana gelir
kaynaklar› olan tüketim, faiz, uyuflturucu-alkol , fu-
hufl ve rüflveti gayr› meflru ilan ederek ‘Serbest pa-
zar tektanr›c›l›¤› flirk dini’ne meydan okuyor. 

‹‹ssllaamm, nereden, kimden ve nas›l gelirse gelsin
zulme karfl› ç›k›yor. Zulmü en a¤›r suç say›yor. Dün-
yan›n neresinde bir zulüm varsa onun def edilme-
sinden kendini sorumlu tutuyor. 

‹‹ssllaamm,, aile hayat›n›, dede-nine, anne-baba ve
çocuk(torun) üçlüsü ekseninde ele alarak nesiller
aras› ba¤›, sa¤lam bir zemine oturtuyor. Onlar ara-
s›nda yeni bir hukuk ihdas ediyor. Çocuklar›n öldü-
rülmesine engel oluyor, çocuk yapmay› teflvik edi-
yor. 

‹‹ssllaamm,, kad›n›n tüketim, reklam, pazarlama ve
fuhufl sektörünün elinde oyuncak olmas›na karfl› ç›-
k›yor. Onu, cinsel bir meta, bir haz arac› olmaktan
ç›kar›p, ayaklar›n›n alt›nda cennet olan kutsal bir
varl›k, anne olarak konumland›r›yor. 

‹‹ssllaamm, kamusal alan, özel alan ay›r›m› yapma-
dan tüm hayat› bir bütün olarak ele al›yor, parçala-
m›yor; bu bbüüttüünnllüükk iiççeerriissiinnddee hayat› tanzim edi-
yor. Böylelikle insanlar›, evde baflka, sokakta baflka,
okulda baflka ve kurumda baflka davran›fl sergile-
mek zorunda b›rakm›yor, insandaki bütünlü¤ü par-
çalam›yor. fiizofren olmayan, kendisi ile, ailesi ile,
akrabas› ile, komflusu ile, milleti ile, devleti ile ba-
r›fl›k, dengeli, flahsiyetli bir insan unsuru infla edi-
yor. 

‹‹ssllaamm, ‹ki dünyay› birlefltiriyor; dünyay›, ahire-
tin tarlas› yaparak insana ektiklerini biçece¤i hesap
gününü, ödül ve cezay› hat›rlatarak afl›r›l›klardan
kaç›nmas›n› emrediyor. Onu dengeli, mütevaz› ol-
maya ça¤›r›yor. Ona mutlulu¤a giden yolu ve bu yol
üzerindeki may›nlar› gösteriyor.

‹‹ssllaamm, insan›n Allah’la iliflkisini düzenleyerek,
onu yaln›zca Allah’la korkutarak, baflka korkular›
kalbinden söküp atarak özgürlefltiriyor, flahsiyet sa-

hibi yap›p yücelefltiriyor.
ÖÖzzeettllee,, ‹‹ssllaamm mmeeyyddaann ookkuuyyoorr vvee ‹‹ssllaamm yyaayy››ll››--

yyoorr..
Ve OOnnllaarr Müslümanlar› hedef alarak; 
‘Bunlar bizim yaflam tarz›m›za karfl›lar. Bunun

için 100 y›l sürecek bir Haçl› savafl›n› bafllatt›k’ di-
yorlar. 

BBiizz MMüüssllüümmaannllaarr da Hz. ‹brahim’i örnek
alarak, Onun durdu¤u(‹‹bbrraahhiimmîî DDuurruuflfl) gibi dim-
dik durarak;

««BBiizz,, ssiizzlleerrddeenn vvee AAllllaahh’’››nn dd››flfl››nnddaa ttaappmmaakkttaa
oolldduukkllaarr››nn››zzddaann ggeerrççeekktteenn uuzzaa¤¤››zz.. 

SSiizzii ((aarrtt››kk)) ttaann››mmaayy››pp--iinnkkâârr eettttiikk.. SSiizziinnllee aarraa--
mm››zzddaa,, ssiizz AAllllaahh’’aa bbiirr oollaarraakk iimmaann eeddiinncceeyyee kkaaddaarr
eebbeeddii bbiirr ddüüflflmmaannll››kk vvee bbiirr kkiinn bbaaflfl ggöösstteerrmmiiflfl--
ttiirr..»»(64 Mümtahine 4) diyoruz.

Ve ‹‹ssllaamm ggaalliipp ggeelleecceekkttiirr,, zzaalliimmlleerr,, kkaaffiirr--
lleerr,,mmüünnaaff››kkllaarr iisstteemmeessee ddee.. nn
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B
u ay›n 17’sinde Avrupa Birli¤i, Tür-
kiye’nin üyelik müzakeresini gö-
rüflecek ve muhtemelen baflla-

t›lmas›na karar verecek. Böylece de
en az on y›l sürecek yeni bir dönem
bafllam›fl olacak ve bu süreçte Tür-
kiye’nin kendine özgülüklerini ne
derece d›flar›da b›rakabildi¤i test edi-
lecektir. Vak›a AB Komisyonunun 6
Ekim 2004 tarihli ilerleme/ tavsiye rapo-
ru flöyle bitmektedir: “Müzakere ve onay sü-
recinin sonuçlar›na bak›lmaks›z›n AB ile Türkiye
aras›ndaki iliflkilerin, Türkiye’nin Avrupa de¤erle-
rine ba¤l› kalmas›n› garanti edece¤inden emin
olunmal›d›r”.

Söz konusu Avrupa de¤erleri her ne kadar ilk
bak›flta insan haklar› gibi büyüsel olgu ve kavram-
lara göre olumlu gözüküyorsa da konu göründü¤ün-
den daha kapsaml›d›r. ‹stenen hareket tarz›, kendi
kültürel dünyam›za, baflta din olmak üzere onun
kendine has ö¤elerine s›rt›m›z› dönmemizi gerekti-
riyor. Bu konuda ‹slâm ile ilgili s›k›nt›lar› geçen sa-
y›daki yaz›m›zda belirtemeye çal›flm›flt›k. Bu yaz›-
m›zda soruna biraz daha makro düzeyde, medeniyet
ba¤lam›nda bakmaya çal›flaca¤›z. 

Gerçekten de AB ile ilgili de¤erlendirmelerin
önemli bir k›sm› son zamanlarda “medeniyet” kav-
ram› çerçevesinde dönmektedir. Bizde olaya, baflta
Baflbakan olmak üzere baz› yetkililerimiz “bir mede-
niyet projesi” olarak bakmaktad›r. Süreci yeterince
tan›masak Avrupa Birli¤i diye yeni bir medeniyetin
infla edildi¤i ve bunu Avrupa ülkeleriyle birlikte
yapt›¤›m›z san›lacak. Halbuki yaflanan süreç, Türki-

ye’nin kendine özgülükleri mümkün oldu-
¤unca b›rak›p mevcut bir medeniyete

katk›s›z, itirazs›z dahil olmas›d›r. 
Bu konuda kullan›lan kavramlar-

dan birisi de “medeniyetler bulufl-
mas›” d›r. ‹slâm ve Bat›, iki medeni-
yet olarak, yüzlerce y›ldan beri karfl›-

l›kl› iliflkide buluna geldiklerine göre
flimdiki bu ekstra buluflman›n baflkaca

bir anlam› olmal›d›r. Gerçekten de bu
buluflma özellikle Türkiye aç›s›ndan kontrol-

lü bir iliflki süreci olarak anlaml› gözükmektedir. 
Yine bu çerçevede AB – Türkiye iliflkilerini de-

¤erlendirmede kullan›lan bir baflka  ifade, bu gelifl-
menin, muhtemel bir “medeniyetler çat›flmas›” n›
engelleyebilece¤idir. Medeniyetler buluflmas› bek-
lentisi bize, medeniyetler çat›flmas› söylemi ise onla-
ra aittir. Son zamanlarda Bat› dünyas›, ifade edilsin
veya edilmesin, bir çat›flma kayg›s› tafl›makta ve Tür-
kiye- AB iliflkisine en iyimser bakabilenler, süreci,
çat›flma riskini en aza indirebilecek bir giriflim olarak
yorumlamaktad›rlar. Meselâ AB Komisyonu D›fl ‹flle-
rinden sorumlu Chris Patten “medeniyetler çat›flma-
s›n› önleyebilecek yegane çözümün Türkiye’nin AB
üyeli¤i oldu¤unu” söylemektedir. Bu ve benzeri söy-
lemler göz önünde bulunduruldu¤unda Medeniyetler
çat›flmas›n›n gündeme nas›l geldi¤i ve ilk elde nele-
rin söylendi¤ini hat›rlatmakta yarar vard›r.

““MMeeddeenniiyyeettlleerr ÇÇaatt››flflmmaass››”” TTeezzii

Medeniyetler çat›flmas› tezini güncellefltiren kifli,
Amerikal› stratejist Samuel P. Huntington’dur. Ya-

MMEEDDEENN‹‹YYEETT BBAA⁄⁄LLAAMMIINNDDAA 
AABB VVEE TTÜÜRRKK‹‹YYEE

MMUUSSTTAAFFAA AAYYDDIINN
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zar 1993 y›l›nda Foreign Affairs dergisinde yay›nla-
nan ve uzun süre tart›fl›lan “Medeniyetler Çat›flmas›
m›?” adl› makalesinde önümüzdeki en önemli soru-
nun kültürler kap›flmas› oldu¤unu ileri sürmüfltü. O,
Do¤u Blo¤unun y›k›lmas›ndan ve Liberalist Bat›
Medeniyetinin rakipsiz ilan edilmesinden sonra ye-
ni bir çat›flma ortam› tasvir etmiflti. F. Fukuya-
ma’n›n dedi¤i gibi tarihin sonu liberalizmle bitme-
miflti; insanl›k çetin bir dönemin bafl›ndayd›. 

Huntington bu makalesinde befleriyet aras›nda-
ki büyük bölünmeler ve hakim mücadele kayna¤›-
n›n kültür olaca¤›n› belirtir. Buna göre ekonomi,
askeri yap›lar ve benzerleri aras›ndaki çat›flmalar
kapsaml› bir medeniyet çat›flmas›n›n birer görünü-
müdürler. Esasen daha önceki çat›flmalar›n önemli
bir k›sm› da kültüreldi. 

Yazara göre medeniyet insanlar›n, kendilerini
di¤er türlerden ay›rt eden yönünden baflka onlar›n
sahip oldu¤u en yüksek kültürel gruplaflma ve en
genifl kültürel kimlik seviyesidir. Esasen medeniyet
hem din, dil, tarih, gelenekler ve kurumlar gibi ob-
jektif unsurlar vas›tas›yla ve hem de insanlar›n
subjektif olarak kendi kendilerini teflhis etmeleri
suretiyle tarif edilir. Sadelefltirerek söylemek gere-
kirse bir kimse bir Romal›, bir ‹talyan, bir Katolik,
bir H›ristiyan, bir Avrupal›, bir Bat›l› olarak ta-
n›mlanabilir. Ama Bat› medeniyetinden olmak
hepsini kapsayan en genifl kimliktir. Yine Arap,
Türk, Malezyal› gibi alt bölümlerin bir üst kimli¤i
vard›r ki bu ‹slâm medeniyetidir.

Yine Huntington’a göre medeniyetler dinamik-
tirler; yükselirler ve düflerler, bölünürler ve birleflir-
ler, zamanla da yok olurlar. Zaten ünlü medeniyet
tarihçisi A. Toynbee’ye göre insanl›k tarihinin 21
medeniyetinden bugün sadece alt›s› yafl›yor. Bun-
lar, Modern Bat›, Konfüçyüs, ‹slâm, Japon, Hint,
Slav- Ortodoks, Latin Amerika ve Afrika medeni-
yetleridir. 

Yazar medeniyetler aras›ndaki iliflki daha çok
çat›flma oldu¤unu belirtir. Günümüzde söz konusu
çat›flmay› sa¤layan bir y›¤›n neden vard›r: Medeni-
yetlerin birbirlerinden din eksenli olarak ayr›lma-
lar› (ki ona göre din önemli bir çat›flma sebebidir),
dünyan›n küçük bir iliflki alan› haline gelmesi ve
birbirlerine sürtünmenin artmas›, küreselleflmenin
izole etti¤i ulusal kimliklerin yerine daha kapsaml›
bir kimlik aray›fl›na girilmesi, Bat› medeniyetinin
üstün konumu ve bunun tahrik edicili¤i, ekonomik
bölgecili¤in artmas›, bunlar›n ilk akla gelenleridir. 

Huntington’a göre deprem kuflaklar› gibi mede-
niyetler aras›nda fay k›r›klar› vard›r. So¤uk savafl
döneminde aktif olmayan bu k›r›klar faaliyete geç-
mifl bulunuyorlar. Hristiyan (Bat›) ve ‹slâm (Do¤u)
medeniyetleri aras›ndaki fay k›r›klar› bunlar›n en
önemlilerinden birisidir. Esasen bu çat›flma alan›
1300 y›ldan beri vard›r ve gittikçe derinleflmekte-
dir. K›sacas› “‹slâm kanl› hudutlara sahiptir”. Ta-
raflar bu çat›flman›n fark›ndad›rlar ve gözlemciler
hamle s›ras›n›n ‹slâm medeniyetinde oldu¤u kana-
atindedirler. 

Tasvir etti¤i medeniyetler çat›flmas›nda hayli
karamsar bir kanaate sahip olan yazar, Bat›n›n bir
cephe, tüm “geri kalanlar” ›n di¤er bir cephe olufl-
turdu¤unu düflünür. Din fark›na dayanan geri ka-
lanlar, Bat› uygarl›¤›na ve onun beklentilerine ka-
t›lmak istemiyor; üstü aç›k ya da kapal› bir direnç
gösteriyorlar. Bu tepkinin bafl›n› da Konfüçyen- ‹s-
lâm Medeniyetleri çekiyor. Hatta bunlar Bat›ya
karfl› silah ba¤lant›lar›nda (!) bile bulunuyorlar.
(Merd_i K›pti flecaat arz edeyim derken sirkatini
söylüyor).

DDoo¤¤rruullaarr vvee YYaannll››flflllaarr

fiüphesiz Huntington’un özetlemeye çal›flt›¤›m›z bu
tezinde baz› do¤rular›n yan›nda kat›lmad›¤›m›z nok-
talar vard›r. Topyekün toplum tasar›m› nedeniyle
modern ulusçuluk temel esprisine yatk›n olan sosyo-
loglar her ne kadar s›cak bakmasalar ve net bir ana-
liz ölçe¤i vermedi¤i iddias›yla karfl› ç›ksalar da, kül-
tür antropologlar›n›n alt›n› çizdi¤i gibi, tarih boyun-
ca kültürel oluflumlar›n en kapsaml› bir olgusu anla-
m›na gelen ve k›saca medeniyet ad› verilen kültür
havzalar› var olagelmifltir. Roma, ‹slâm, Modern Ba-
t›, Eski Çin, ‹ndus ve benzerleri böylesi birer mede-
niyettirler. Bu ba¤lamda bir ‹slâm ve Modern Bat›
medeniyetleri vard›r ve aralar›ndaki en önemli fark›
da dinin önemli bir rol oynad›¤› zihniyet dünyala-
r›ndaki farkl›l›klar›d›r. 

Ancak medeniyetler aras›ndaki iliflki yaln›zca
çat›flma de¤ildir. Sosyal Antropolojide “kültürlefl-
me” kavram›yla anlat›lan iliflki biçimi, çat›flman›n
yan›nda, iflbirli¤i, uyum, rekabet, özümseme gibi
çok yönlü al›fl veriflleri de kapsamaktad›r. Esasen
politik kurumlarca zorlanmad›¤› takdirde medeni-
yetler, savafl gibi en olumsuz görünen flartlarda bile
bu al›fl- verifllerini sürdürmüfller, ilginç sentezlere
ve özümsemelere ulaflm›fllard›r.
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Hemen bu çerçevede denebilir ki tarihen ‹slâm
medeniyeti, Hind, Grek, ‹ran, Bizans ve benzeri
medeniyetlerden ciddi al›p vermelerde bulundu¤u
gibi Bat› medeniyeti ile de iliflkilerde bulunmufltur.
fiüphesiz Bat› medeniyeti için de ayn› fley söz konu-
sudur, ‹slâm medeniyetinden fevkalade etkilen-
mifltir. Burada çat›flma kavram›n›n fazlaca bir anla-
m› yoktur, çat›flma daha farkl› bir düzlemde vard›r. 

Esasen salt çat›flma denen davran›fl ve iliflki bi-
çimi, medeniyetin kendisinden çok, onun ad›na
oluflturulmufl sosyal politik kurumlara ve onlar›n
kurgulamalar›na ba¤l›d›r. Meselâ ünlü Haçl› Sefer-
leri bile bir medeniyet çat›flmas›ndan çok, bir din
ve kültüre s›rt›n› dayam›fl politik bir ç›k›flt›r. ‹lgi
çekicidir ki bunda bile savafl meydanlar›n›n arka-
s›nda iki medeniyet al›fl-verifllerde bulunmufllard›r.
Burada sorun, bir medeniyet üstünden yap›lan as-
keri ve politik ç›k›fllar, manevralard›r.

Bir de atlamadan hemen belirtmeliyiz ki ‹slâm
kanl› s›n›rlara sahip de¤ildir. Bat›daki 30 y›l, 100
y›l savafllar› Bat› ile ‹slâm aras›nda yaflanmam›fl,
Bat›n›n kendi içinde politize edilmifl mezhepler
aras›nda ortaya ç›km›fl kanl› kavgalard›r.

Demek ki burada medeniyetler çat›flmas› olarak
nitelendirilen sorun daha çok bir sosyal politik (ve
dolay›s›yla askeri) bir harekettir. Bu iflin olumsuz
taraf› da normal bir kültürleflmenin yerini sosyal
politik ve askeri bir manevran›n alm›fl olmas›d›r.
fiu anda Bat› ile “geri kalan” insanl›k ve özel ola-
rak da ‹slâm medeniyeti aras›nda yaflanan sorun ifl-
te tam budur.

ÇÇaatt››flflmmaacc›› BBaatt›› MMeeddeenniiyyeettii

Bat› medeniyetinin ve özellikle de modern kültür
dönemi etkinli¤inin göründü¤ü kadar›yla en önem-
li özelli¤i, ben- merkezci ve tekelci olmas›, naiv bir
kültürleflmeye bile tahammül edemeyiflidir. Hun-
tington yukar›da özetledi¤imiz tezinde “geriye ka-
lan” kültürlerin, Bat› medeniyetine ve onun bek-
lentilerine kat›lmak istemediklerini ciddi bir insan-
l›k suçu imifl gibi ifade ediyordu. Yani Bat›n›n in-
sanl›¤›n beklentilerine uyma, en az›ndan hoflgörü
ile karfl›lama zorunlulu¤u yok, ama geriye kalanlar›n
böyle bir yükümlülü¤ü vard›r. Bu gün Irakta oldu¤u
gibi gerekirse silahla boyun e¤dirilir.

Bat› dünyas›, özellikle ABD nin flahs›nda bu
fliddete dayal› tutumunu (geriye kalanlara nispet
etti¤i terörle mücadele ad›na) sosyal/ politik ku-

rumlar›yla sürdürmektedir. 15. yüzy›ldan bu tarafa
yaflanan süreç bunun örnekleriyle doludur. ‹nsan-
l›k tarihinin bir baflka örne¤i olmayan Bat› sömür-
gecilik faaliyeti içerisinde bütün kültürlerin, hatta
pek çok müntesibinin yok edilip yaln›zca Bat› me-
deniyetinin egemen k›l›nmas›, bu temel özelli¤in
en somut görünümüdür. 

Nereden ve nas›l bakarsak bakal›m bugün Bat›,
mevcut örgütsel yap›lar›yla kendi kültürüne göre
dünyay› kurma, ötekileri yok etme veya en az›ndan
bask› alt›nda tutma, mümkün oldu¤unca naiv bir
kültürleflmeye f›rsat vermeme düflüncesiyle hareket
etmektedir. Huntington’un tezinde de belirtildi¤i
üzere medeniyet aç›s›ndan dünya, Bat› ve d›fl›nda-
kiler olarak ikiye ayr›lm›flt›r. D›fl›ndakiler hep Ba-
t›ya düflman kategorisinde de¤erlendirilmektedir.
Halbuki cümlenin do¤rusu, Bat›n›n, kendisi d›fl›n-
daki tüm kültürleri düflman veya rakip kabul etmifl
olmas›d›r.

Bat› d›fl›ndakilerin içinden özellikle ‹slâm me-
deniyetinin alt› çizilmektedir. Bunda ‹slâm’›n bü-
yük bir potansiyel tafl›mas›n›n ve hamle s›ras›n›n
kendisinde olmas› düflüncesinin önemli bir rolü-
nün oldu¤u söylenebilir.

Dünyay› Bat› ve Bat› d›fl› olarak kuran anlay›fl
modern kültür ekseninde projeler haz›rlamakta,
düflman kategorisine de belirtilen gerekçelere ba¤-
l› olarak öncelikle ‹slâm yerlefltirilmektedir. S›nai-
kapitalist liberalist bir bilinç yap›s›na sahip olan
tüm Bat›l› kurum ve kurulufllar bu mücadelede
mevzilendirilmeye çal›fl›lmakta ve bu yap›lanma
dozaj›n› her geçen gün artmaktad›r.

Meselâ zaman›nda Varflova Pakt›na karfl› ko-
numland›r›lm›fl bulunan NATO bugün Do¤u Blo-
¤unun y›k›lmas›ndan sonra ‹slâm’a (onlar›n deyi-
miyle fundamental ‹slâm’a) karfl› mevzilendirilmifl
bulunmaktad›r. ABD ‹slâm medeniyetinin potansi-
yelini k›rmak üzere, bütün askeri imkanlar›n› sefer-
ber etti¤i bir medeniyet savafl› (!) vermekte, bu çer-
çevede dünyay› yeniden kurmaya çal›flmaktad›r.

‹flin gerçe¤i ne yeni bir medeniyet infla ediliyor
ve ne de mevcut medeniyetler bilinen tarihsel ilifl-
ki biçimleriyle bulufluyor. Hatta buna bir medeni-
yet çat›flmas› demek bile uygun düflmüyor. Bir me-
deniyetin hayat formatlar›n› bütün insanl›¤a em-
poze etmek ad›na giriflilmifl bir top yekun sald›r›d›r
yaflanan. Bat›n›n sosyal-politik bir organizasyonu
olarak Avrupa Birli¤i de bu sa¤l›ks›z iliflki biçimi-
min bir aktörü olarak yerini alm›fl bulunuyor.
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MMeeddeenniiyyeett BBaa¤¤llaamm››nnddaa AABB vvee TTüürrkkiiyyee

Buraya kadar belirtilenler ›fl›¤›nda denebilir ki
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i de Bat› medeni-
yetinin bu iliflki biçiminin d›fl›nda düflünülemez.
Modern Bat› medeniyetinin en iyi temsilcisi oldu-
¤unu düflünen AB, Türkiye’nin üyeli¤ini öteki me-
deniyet(ler)e karfl› kapsaml› bir güvenlik projesi
olarak almaktad›r. Esasen AB yetkilileri özellikle
son zamanlarda Türkiye’nin Birlik için önemli ol-
du¤unu s›kça tekrarlamakta ama bu önemin ne ol-
du¤unu yeterince belirtmemektedirler. Bu önem,
herhalde bir medeniyet konumlanmas›, çok yönlü
bir güvenlik sorunu olmal›d›r.

Gerçekten de Bat› Medeniyeti ABD’nin fliddet
politikas›na karfl›l›k, daha etkili ve nüfuz edici bir
strateji izliyor. Kendini yeniden kuruyor ve gelece-
¤e iliflkin önlemler al›yor. Bunlar genelde kültür-
leflme ve do¤al sentezlere ulaflma fleklinde yürümü-
yor. Özellikle ‹slâm kayg›s›yla Türkiye üzerinden
üretti¤i stratejiler, çok aç›k dillendirilmese de: Ko-
parma, tampon bölge oluflturma, izole etme ve
köprü kurma flekillerinde toplayabilece¤imiz bir se-
ri giriflim getiriyor.

Türkiye’ye ‹slâm dünyas›nda ayr›cal›kl› bir yere
sahip oldu¤u telkin edilerek, ba¤l› bulundu¤u dün-
yadan soyutlanmaya çal›fl›lmakta, bu da Türki-
ye’nin mevcut sistemine ve bu arada seçkinci yap›-
n›n beklentilerine denk düflmektedir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Türkiye’nin AB’ye üye olmas› gerek-
ti¤ini ABD de desteklemektedir. Çünkü ünlü stra-
tejist Brzezinski’nin de belirtti¤i gibi Türkiye’nin
modern kültür içinde eritilmesi, yaln›zca ABD
müttefikli¤iyle sa¤lanamaz. Türkiye’nin mensubu
bulundu¤u medeniyetten uzaklaflt›r›labilmesinin
en önemli yolu AB üyeli¤inden geçmektedir. Yok-
sa iç ve d›fl dinamikler onu ‹slâm medeniyeti ba¤-
lam›nda bir rol üstlenmeye zorlayabilir.

Bu sebeple Türkiye’yi bir baflka medeniyete üye
yapmak, bir ‹slâm’dan uzaklaflt›rma projesidir. AB
aç›s›ndan Türkiye’nin kültürel farkl›l›¤› özümsene-
bilecek bir zenginlik de¤il, at›lmas› gerekli bir tor-
tudur. ‹zleme ifllemleri ve buna iliflkin raporlar, ön-
celikle bu birikimden ne dereceye kadar uzaklafla-
bildi¤ini test etmektedir. Konu pek çok kiflinin ek-
sik alg›lamas›yla, öncelikle insan haklar› ihlalleri
de¤ildir. Göründü¤ü kadar›yla bu, iflin bir yapt›r›m
gerekçesinden ibarettir

Pek çok AB yetkilisi de¤iflik zamanlarda, Türki-
ye’nin üyeli¤inin, bir Avrupa güvenlik sorunu ol-
du¤unu söyleye gelmifllerdir..Daha aç›k olarak ifa-
de etmek gerekirse AB, Avrupa ile ‹slâm dünyas›
aras›nda izole edilmifl Türkiye ile bir tampon bölge
oluflturma gayretindedir. Bir baflka deyiflle ‹slâm
tehlikesi (!) ni kültürel yönden yal›t›lm›fl Türkiye
topraklar›nda karfl›lamak istemektedir. Mesela AB
Komisyonu D›fl ‹fllerinden sorumlu Chris Patten
Türkiye lehindeki geliflmelerde jeostratejik sebep-
lerin önem tafl›d›¤›n› vurgular. Tabi bu tampon
bölge, AB’nin  Asya ile ba¤ kurmas› aç›s›ndan bir
köprü görevini de yerine getirmifl olacakt›r. Buna
karfl›l›k Türkiye d›flta kal›rsa AB nin s›n›rlar› Bal-
kanlarda kesecek, Türkiye yeni yörüngeler araya-
cak, bu tarihsel rakip ‹slâm ülkesi as›l o zaman so-
run olacakt›r. 

Demek ki AB’nin flahs›nda bat› medeniyetinin
yeniden konumlanmas›nda Müslüman Türkiye’nin
önemli bir yeri vard›r. Bu projelerin hemen hepsi
laik Türkiye’nin ‹slam’dan yal›t›labilece¤i üzerine
kurulmaktad›r. Esasen bu çerçevede pek çok Ame-
rikal› yazar da ‹slâm ülkeleri aras›nda ‹slâmi gelifl-
melere karfl› koyacak sistem ve askeri ve sivil bir
seçkinci yap›n›n ancak Türkiye’de var oldu¤unu
dillendirmektedirler. 

Asl›nda Türkiye’deki medeniyet de¤iflimini A.
Toynbee gibi yazarlar bir din de¤iflimi olarak de¤er-
lendire gelmifllerdir. ‹fl flimdiye kadar s›rf içteki seç-
kincilerin zorlamas›yla yürüdü, flimdi ise bir d›fl ya-
p›n›n tafleronlu¤una verilmek istenmektedir. 

SSoonnuuçç olarak denebilir ki Bat›, Türkiye’nin bir
medeniyet iddias›na sahip olmamas›na özel önem
veriyor. Türkiye’nin AB üyeli¤inden bekledi¤i de
öncelikle budur. Çünkü AB Bat› medeniyetinin
yeni bir konumlan›fl›, örgütsel yap›lanmas›d›r. Ya-
ni bir bölgesel iflbirli¤i teflkilat› olarak ortaya ç›kan
AB, kendisini böyle bir medeniyet ba¤lam›nda
görmektedir ve temel esprisi itibariyle “öteki me-
deniyetler” ve ‹slâm’a tav›r üstüne kuruludur. 

Huntington’un deyimiyle medeniyetler çat›fl-
mas›na ait bir fay hatta Türkiye’den geçiyor ve Ba-
t› medeniyeti buraya y›¤›nak yap›yor. Halbuki ‹s-
lâm medeniyeti insanl›¤›n gelece¤i için bir potan-
siyel imkand›r. Müslüman Türkiye de sadece ken-
disi ad›na de¤il, insanl›¤›n gelece¤i ad›na, kendine
özgülüklerde ayakta kalmak zorundad›r.              n
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BB‹‹RR MMEEDDEENN‹‹YYEETT PPRROOJJEESS‹‹ OOLLAARRAAKK
AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹

HH‹‹KKMMEETT DDEEMM‹‹RR

B
ilhassa 2002 seçimlerinin ard›ndan
yeni hükümetin kurulmas› ile
birlikte, Avrupa Birli¤i üze-

rinde yo¤unlafl›lan bir dönemece
girildi. Öyle ki son iki y›lda
AB’den bir müzakere tarihi al-
mak üzere Türkiye “haz›rl›k” yap-
maya bafllad›. Kimi kanunî (te-
orik) ve pratiklerini yeniden göz-
den geçirmek üzere harekete geçti.
‹slamc› bir geçmiflten geldi¤i ifade edi-
len hükümetin AB’ye dair belirledi¤i yeni
konsept, önemli bir de¤iflimin belirgin izlerini ta-
fl›maktad›r.

Halbuki Avrupa Birli¤i, flu andaki mevcut ya-
p›lanmas› göz önüne al›nd›¤›nda bat› medeniyeti-
nin üst düzeydeki bir tezahürü olarak da dikkat
çekmektedir. Bilgi, kültür, yaflam tarz› ve medeni-
yet olarak son tahlilde homojen devletlerin bir
araya gelmesinden oluflan bir yap›d›r. Hatta kimi
söylemlerde ifade edildi¤i üzere bir H›ristiyan bir-
li¤i olma özelli¤ini sürdürmektedir.  Avrupa Birli-
¤inin bu boyutu ço¤unlukla art›k tart›flmalardan
d›fllanan bir konu olma hüviyetine bürünmüfltür.
Ancak gerek Baflbakan›n Avrupa Birli¤ini “mede-
niyet de¤ifltirme projesi” olarak görmesi gerekse
G.Verheugen’in ilerleme raporunun yay›nlanaca-
¤› tarihlerde, “daha da ileri zamanlarda Türkiye’yi
kabul etmekte zorlanaca¤› kimi hususlar›n bekle-
di¤i”ni söylemesi, belki bizim öne ç›karmaya çal›fl-
t›¤›m›z boyutun önemini daha da art›rmaktad›r.

Türkiye’ye flayet 17 Aral›k 2004 de müzakere-
ye bafllama tarihi verilse bile, tam üyelik için on-

onbefl y›l bekleme süresinin olaca¤› konu-
fluluyor. Bu süre içerisinde dünyan›n

hangi yap›lanmalara gebe oldu¤u-
nun tart›fl›lmas› bir yana, Verhe-
ugen’in ifadesi ile hangi “kabul et-
mekte zorlanaca¤›m›z” bir dizayn
sürecinin bizi bekledi¤ini de tar-
t›flmaktan uzak görünüyoruz. Bir

baflka deyiflle, on befl y›l sonra  Tür-
kiye’nin nas›l bir portre ile somutla-

flaca¤›n›, kendisi olarak kal›p kalama-
yaca¤›n› flimdilik hesap d›fl› tutuyoruz.

Biz bu yaz›da öncelikle Avrupa Birli¤i’ne me-
deniyet düzeyinden bakarak anahtar baz› kavram-
lar ç›karmaya, arkas›ndan bu anahtar kavramlar
üzerinden Tanzimat’tan bugüne kadar bir tarihi
okuma yapmaya çal›flaca¤›z. Di¤er yandan “Avru-
pa”n›n Türkiye ölçe¤inde genifl kesimler taraf›n-
dan alg›lan›fl biçimini de konuyla irtibat› içinde
vermenin kimi boflluklar› dolduraca¤›ndan hare-
ketle irdelemek istiyoruz.

AA)) MMeeddeenniiyyeett:: TTaann››mm vvee KKaavvrraammllaarr
Uygarl›k fleklinde de ifade edilen medeniyet,

“de¤iflik co¤rafyalarda yaflayan insanlar›n ürettik-
leri bilgi, teknoloji, yap›, kurum, inanç, sanat ese-
ri  v.b. maddi-manevi ürünlerin belirli bir zaman
kesitindeki genel ad›” fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Buna göre farkl› boyutlar medeniyetin nüfuzu ve
yo¤unlu¤unun tezahür alan› olarak ortaya ç›k-
maktad›rlar. Her medeniyet farkl› bir bilgi, inan-
ca sahip olarak teknoloji, kurum ve sanat›n› üre-
tir ki biz bu üst belirleyiciye k›saca “paradigma”
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demekteyiz. Medeniyet bir paradigman›n en üst
düzeyde bir tezahürüdür. Dolay›s›yla bilgi, tekno-
loji, kurum, gündelik yaflam vb. üsluplar›nda bu
paradigma perspektifinde bir belirlenim söz konu-
sudur. Bu, bir yandan üretilen bilgi ve teknoloji-
lerin arka plan›nda bir zihniyetin varl›¤›n› ifade
etti¤i gibi, di¤er yandan bu zihni yap›n›n teknolo-
jinin form ve içeri¤inde belirleyici oldu¤u anlam›-
na gelmektedir. Kurumlar, bu üslubu iflleyiflleri iti-
bar›yla gösterdi¤i gibi mimariden di¤er sanat dal-
lar›na kadar oluflan formda o medeniyetin para-
digmal özgünlü¤ünün nüfuz derecesi sezinlenebi-
lir. Ayn› flekilde süreç içerisinde oluflan gündelik
yaflam›n s›radanl›klar› medeniyetin en temel gös-
terenleri haline gelirler.

Bu anlat›lanlar› flu flekilde örneklendirebiliriz.
Tarihte sadaka tafllar›ndan bahsedildi¤ini s›kl›kla
duyar›z. Bu, asl›nda yard›mlaflman›n bir medeni-
yet içerisinde gelifltirilen dilidir. Verilen bilgilere
göre ‹slam dünyas›nda oluflturulan sadaka tafllar›,
maddi gücü yerinde insanlar›n  ihtiyaç sahipleri-
nin almalar› için para koyduklar› bir tür sand›kt›r.
Buraya zengin insanlar para b›rak›rlar, ihtiyaç sa-
hipleri de ihtiyaçlar› kadar paray› al›p di¤erlerine
dokunmazlar. 

Bu fenomeni derinli¤ine inceledi¤imizde flu
hususlar› net bir flekilde görebiliriz. Öncelikle be-
lirtmeliyiz ki “sadaka tafllar›”, ‹slam medeniyeti-
nin içinde ortaya ç›km›fl, o medeniyete ait bir usul
ve üsluptur. Dolay›s›yla sadaka tafllar›n›n niçin ‹s-
lam medeniyetinin içerisinde bir ö¤e olarak zuhur
etti¤i halde sözgelimi Bat› medeniyetinde gelifl-
medi¤i sorusu önemlidir. Ayn› flekilde vak›flar›n
‹slam medeniyetine özelli¤inden yola ç›karak
benzer bir soru sormam›z mümkündür. Bu so-
ru\lar  ayn› zamanda her iki medeniyet aras›nda-
ki paradigma fark›n› ele verir. Aç›kça bu fark ‹s-
lam’dan kaynaklanmaktad›r.

Yard›mlaflmay› emreden ve bunu zekat, sada-
ka, komfluluk gibi temel hususlarla hep gündemde
tutan ‹slam, farkl› dönemlerde farkl› müesseseler-
ce bunu kurumlaflt›rm›fl ve ayakta tutmufltur. Öy-
le ki sahabe döneminde ve kimi s›k›nt›l› zaman-
larda herkes sahip olduklar›n› di¤eri ile paylaflm›fl,
Medine’de ise Muhacir-Ensar kardeflli¤i tesis edil-
mifltir. Bu temel anlay›fl, daha sonraki dönemler-
de ‹slam toplumunda hep devam etmifl ve bir dö-
nem sadaka tafllar›n›n gelifltirilmesine zemin ha-
z›rlam›flt›r.

Halbuki Bat› medeniyetinin böyle bir dil gelifl-
tirmesi söz konusu olamad›. Serf-senyör, iflçi-iflve-
ren v.b. toplumsal s›n›f ayr›l›klar›n› keskinlefltiren
Bat› medeniyeti, yard›mlaflma bir yana hak ara-
may› da bir mücadele konsepti içerisine oturtmufl;
böylece iflçi ve iflveren sendikalar› oluflmufltur. Bu-
gün de Bat› medeniyetinin paradigmas›n›n için-
den ç›kan yegane üslup “kapital” çerçevesinde ge-
lifltirilen keskinleflmifl ayr›mlard›r. Türkiye’de ku-
rulan yard›m kurulufllar›, iftar çad›rlar›, yard›m
paketleri... bu paradigman›n izlerini tafl›maktad›r-
lar. Halbuki Bat›’da  yard›ma muhtaç insanlar›n
baflvurabilece¤i sivil bir merci yoktur. Ço¤unlukla
ihtiyaç durumunda bat›l› insan›n s›k›nt›s›n› gide-
rebilece¤i yer bankalar olarak görülmektedir.
Bankadan kredi çekmek için ise belirli bir güce sa-
hip olmak gerekir. 

Di¤er yandan sadaka tafllar› bilgi aç›s›ndan da
önemli bir üsluptur. Nitekim buraya zenginin pa-
ra koydu¤undan, fakirin de para ald›¤›ndan üçün-
cü flah›slar›n haberi olmaz. Yani yard›mlaflma giz-
lidir. Bu ise Hz. Peygamber’in(s.) “Sa¤ elin verdi-
¤inden sol elin haberi olmamas› gerekti¤i”ni ifade
eden ‹slam ruhundan kaynaklanmaktad›r. Burada
‹slami ahlakta çok önemlidir. Çünkü bir yandan
ihtiyaç sahipleri sadaka tafllar›ndan ihtiyaçlar› ka-
dar al›rlarken, di¤er yandan ihtiyaç sahibi olma-
yanlar sadaka tafllar›na dokunmazlar. (Tam da
Brezilya ya da kimi Bat› ülkelerinde market ya¤-
malama olaylar›n› hat›rlaman›n yeridir.)

K›sacas› medeniyet bir paradigma perspektifin-
de bir dönemdeki tüm maddi-manevi üretim ve
formlar› içine al›rken, o toplumdaki yap›, kurum,
iliflki ve gündelik hayat buna göre flekillenir. fiüp-
hesiz medeniyetlerin etkileflimi önemlidir. Farkl›
medeniyetler bir birleriyle temas yada karfl›laflma
sonucu bir birinden etkilenerek önemli ölçüde de-
¤iflebilir ya da aç›l›m gösterebilirler. Ancak bir me-
deniyetin di¤erin indirgenmesi söz konusu olmad›-
¤› gibi, medeniyet de¤ifltirmekte öyle kolay bir ha-
dise de¤ildir. Çünkü medeniyet de¤ifltirmek her
fleyden önce yeni bir paradigma sorunudur.

BB)) TTaannzziimmaatt’’ttaann BBuuggüünnee AAvvrruuppaa AAllgg››ss››--BBiirr
TTaarriihh OOkkuummaass››

Osmanl› devleti, parlak günlerinin ard›ndan
yenilgiler almaya bafllay›nca, ilerde daha büyük
dönüflümlerin zeminini haz›rlayacak baz› “fark›n-
dal›k”lar yaflamaya bafllam›flt›r. Bu fark›ndal›kla-
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r›n konumuzla alakal› ilki “Bat› dünyas›”, di¤eri
de “teknoloji” dir. Bu fark›ndal›k Osmanl›’n›n da-
ha önce pek ilgilenmedi¤i Bat›’n›n giderek “bafla-
r›n›n bafl aktörü” olarak alg›lanmas› biçiminde bir
dönüflümü içermektedir. Fark›ndal›¤› ortaya ç›ka-
ran temel enstrüman ise teknolojidir. Çünkü so-
mut bir biçimde savafl meydanlar›ndaki yenilginin
nedenlerini araflt›ran Osmanl›, bunu sonuçta tek-
nolojideki gerili¤e ba¤lam›fl ve formel baz› de¤i-
flikliklere gitmeye bafllam›flt›. Yenilgi daha çok sa-
vafl meydanlar›nda fark edilen bir olgu oldu¤un-
dan de¤iflimler de askeri alanda bafllad›. Yeniçeri-
lerin kald›r›lmas›ndan modern k›yafetlerle yeni
askeri birliklerin kurulmas›, mühendishane okul-
lar›n›n aç›lmas› v.s. hep bu anlay›fl›n sonucudur.
Bat›’y› bu formel (teknolojik) takip, giderek zih-
niyet dünyas›na da nüfuz edecek bugüne kadar de-
vam edegelen bir süreci de bafllatm›flt›r.

Bat› dünyas›n›n teknolojik ba¤lamda elde etti-
¤i üstünlük, Osmanl› içerisinde geri-ileri çerçeve-
si içerisinde tart›fl›l›yor ve  “ileri”lik sahip oldu¤u
özgül a¤›rl›¤›n›n da ötesinde anlam kazanarak Ba-
t› dünyas›na ontolojik bir olumluluk atfediliyor-
du. Bunun vard›¤› nokta ise hem Bat› ile ‹slam
dünyas› aras›nda de¤iflmez bir hiyerarflinin kurul-
mas›, hem de gittikçe paradigmaya olan güvenin
sars›lmas›d›r. Öyle ki “biz”in meflruiyet kazanmas›
Bat› üzerinden sa¤lanacak, “kendi”ni tan›mlama
ve kimliklendirme problemleri yaflanacakt›r.

Gerçekten Osmanl›’n›n son dönemlerinden
itibaren yaflanan sürece bakt›¤›m›zda, “Avrupa”
ile iliflkilerimizin teknolojik anlamdaki gerili¤i
ileriye dönüfltürme çerçevesinden bir yaflam biçi-
mine do¤ru geniflleyerek bugüne geldi¤ini görürüz.
Nitekim temel mantalite “onlar gibi olmak” flek-
linde belirince paradigmal farkl›l›k düflünce dün-
yam›zda  berhava olmufl ve tart›flmalar da hep bu
minval üzere devam etmifltir.

Osmanl› gerçekten Avrupa’y›/Bat›’y› farket-
mifltir. Art›k tarihsel rollerin yavafl yavafl de¤iflme-
ye bafllad›¤› bir sürecin içerisine girmifltir. Nite-
kim Bat› bir bütün olarak her fleyiyle bizi ilgilen-
diren, bigane kalamayaca¤›m›z, s›k› bir flekilde ta-
kip etti¤imiz bir fenomenin kendisi olmufltur. Öy-
le ki Bat›, bir medeniyetin hatta dünya üzerinde
gelmifl geçmifl ve hatta gelecekteki yegane mede-
niyetin ad› olacakt›r. ‹flte o günden bugüne kadar
dünya konjonktürünün tüm derinliklerine kadar
asla vazgeçemedi¤i, kültürün, bilginin, medeniye-

tin tek adresi olmaya devam etmifltir.
fiüphesiz tarihte birçok medeniyet gelip geç-

mifltir ve bunlar›n içinde etkileri itibar›yla en
önemlilerinden birisi de Bat› medeniyetidir. Bat›
medeniyeti üzerinde temellendi¤i Grek ve H›risti-
yan nitelikleriyle hümanist ve seküler bir karakte-
re sahiptir. Onun bu insanmerkezci yap›s›, ‹lâhi
olana baflvurmadan tüm insan imkanlar›n›n sonu-
na kadar aç›l›m›n› sa¤lamaya çal›flmas›ndan kay-
naklanmaktad›r. Bir baflka deyiflle, insan›n gücü
nispetinde her türlü düflünce, duygu ve potansiye-
lini gerçeklefltirmesine izin ve imkan vermekte;
bu konuda insan› aflan herhangi bir otorite olma-
d›¤› düflüncesini yaymaktad›r. Onun bu yap›s› he-
men anlafl›laca¤› üzere farkl› bir paradigmaya sa-
hip oldu¤unu bize göstermektedir. Ancak hâlâ an-
lafl›lamayan temel husus, bu paradigman›n, gün-
delik yaflama nüfuzundan kaynaklanan “yaflam
tarz›” farkl›l›¤›n› ifade etmesidir. Dolay›s›yla bat›-
l›laflma sürecinde hep yap›lagelen fley, teknolojik
tadilatlarla “geri”nin “ileri”ye dönüfltürülebilece¤i
zann›d›r. Bu sebepten olsa teknolojinin telafi edi-
ci bir olgu olarak sahiplenifli söz konusu olmufltur.
Maddi-formel yap›s›yla teknoloji, hiyerarflinin alt
taraf›nda bulunuluflunu alg›lanamaz ve görülemez
k›lan bir büyü unsuruna dönüflmüfltür. Bugün de
hâlâ bu alg›lay›fl tarz›n›n devam etti¤ini söylemek
abart›l› bir yarg› olmasa gerektir. Hiçbir de¤er
üretmeksizin son model cep telefonlar›, arabalar,
eflyalar tüketen ve böylece son tahlilde sadece tü-
keten insanlar “ilerle”diklerinden bahsetmekte-
dirler. Di¤er yandan belki psiko-patolojik bir du-
rum olan afla¤›lanm›fll›k duygusundan kurtulmak
için k›l›k k›yafetten yaflam tarz›na kadar bir dizi
dönüflüm h›zla devam etmektedir. Sonuçta olan
fley ise, formel de¤iflimin zihinsel dönüflümü zorla-
mas›d›r. 

Türkiye Tanzimat’tan bu yana gerçekten zorlu
bir süreç yaflam›flt›r. Bir dünya hakimiyetinin çö-
zülüflü söz konusudur. Çevresine her bak›fl›nda ta-
rihini yeniden hat›rlayan ve hay›flanan bir du-
rumdad›r. Di¤er yandan özgürlük, hak, adalet,
sa¤l›k, e¤itim, bilgi, biliflim, tar›m, siyaset gibi lis-
tesini uzatabilece¤imiz bir dizi sorunlar yaflamaya
devam etmektedir. Bu sorunlar›n çözümü için
AB’ye girmenin zorunlulu¤una inan›lmaktad›r. 

1950’lerden bu yana Türkiye’nin siyasal, sos-
yal, ekonomik v.b. tüm yaflad›¤› süreçler, bugün
Avrupa Birli¤i alg›s›nda çok önemlidir. Nitekim
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siyasetin siyaset d›fl› enstrümanlarca do¤al seyrin-
den ç›k›fl›, ciddi boyutlara varan iç ve d›fl borçlar,
yüksek rakamlara ulaflan iflsizlik, özgürlük sorunla-
r›, sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i, hizmetlerin
aksakl›¤›, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik bunlar-
dan sadece birkaç›d›r. Dolay›s›yla böyle bir ortam-
da Avrupa alg›s› daha da süslenmekte, hatta kimi
zaman hayali nitelikler kazanmakta; teknoloji, re-
fah elde etmede AB’nin yegane kurtulufl yolu ol-
du¤u yarg›s› daha da kuvvet kazanmaktad›r. Bu da
daha çok pratik gündelik sorunlar›n yönlendirme-
siyle meydana gelen bir Avrupa Birli¤i alg›s›n›n
yayg›n oldu¤unu bize göstermektedir. 

1980’lerden itibaren Bat›’yla olan yak›n temas
ve birebir müflahedeler ile 1960’lardan itibaren
Avrupa’ya gönderilen iflçilerin sorun ve izlenimle-
ri elbette ki önemlidir. Yukar›da da k›smen belirt-
ti¤imiz üzere Avrupa’n›n belirli bir düzeyde tekno-
loji ve yaflam standard› tutturdu¤u do¤rudur. An-
cak bunun tarihsel bir arkaplân› oldu¤u gerçe¤ini
gözden uzak tutmamak gerekir. Nitekim Osman-
l›’n›n tarih sahnesindeki yerinin boflalmas›yla bir-
likte büyük oranda Bat› ülkelerinin sömürgesi ha-
line gelen Asya, Afrika ve Ortado¤u ülkeleri, bu
standard›n yakalanmas›nda büyük pay sahibidirler.
Dolay›s›yla büyük oranda sömürge sonucu elde
edilen bu refah›n içeri¤inin görülmesi gerekir. Di-
¤er yandan bugün gelinen noktada, Avrupa ülke-
lerinin bir çok alanda bu standarttan bir gerileyifl
içinde olduklar›n› görmezden gelemeyiz. Ama AB
ile ilgili olan tart›flmalarda hâlâ bütün ciddiyetini
koruyan en önemli unsur “paradigma”d›r.

CC)) TTaarrtt››flflmmaallaarr AArraass››nnddaa AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii  
1987 tarihinde dönemin baflbakan› Turgut

Özal taraf›ndan Avrupa Birli¤i’ne girifl istemi res-
mileflti. O günden bu yana Gümrük Birli¤i, uyum
paketleri v.s. ile Avrupa Birli¤i gündemdeki yeri-
ni korudu. Ancak Kas›m-2002 seçimlerinin ard›n-
dan iktidara gelen Ak Parti, kelimenin tam anla-
m›yla bütün varl›¤›yla AB’ye üyelik için yola ko-
yuldu. Bugün gelinen noktada, 6 Ekim 2004’te
ilerleme raporunun olumlu olarak ç›kmas›n›n ar-
d›ndan gözler, 17 Aral›k 2004’e çevrildi. 

Öncelikle Avrupa ile gerek birlik özelinde ol-
sun, gerekse genel ve spesifik olsun, muhtelif te-
mas ve karfl›laflmalar›n Türkiye aç›s›ndan bir ta-
k›m de¤iflimleri beraberinde getirece¤i bir gerçek-
tir. Bu, gayet tabii bir durumdur. Esas›nda ülke-

mizde flu anda “Avrupa Birli¤i’ne girilsin mi?” flek-
lindeki bir soruya cevap araman›n ötesinde,
AB’ye girmifl bir Türkiye portresi çizilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Ancak öte yandan “Türkiye Avrupa
Birli¤i’ne girsin mi” sorusu da mevcut konjonk-
türde a¤›rl›¤›n› ve ciddiyetini yitirmifl durumda-
d›r. Bugün ço¤unlukla yaklafl›mlar›n “Türkiye’yi
d›flar›dan zorlama” üzerine kurulmufl olmas›
önemlidir. Bir baflka deyiflle, tüm sorunlar›n›n ne
oldu¤unu kendisine hat›rlatan ve bunlar› nas›l
halledece¤ine dair öneriler alan bir durum tasvir
edilmektedir. Bu yaklafl›m, bu flekilde iç dinamik-
lerin harekete geçirilmesini zihni arkaplân›nda
sakl›yor olabilir. Di¤er yandan, kimileri AB’nin
müdahalesiyle sorunlar›n üstesinden gelece¤imizi
düflünüyor olabilirler. Ancak her halükarda flu bir
gerçektir ki, Türkiye’nin sorunlar›n›n üstesinden
gelmesi, kendi iç dinamiklerini harekete geçirme-
si ile ilgili bir durumdur.

Tüm bunlar, asl›nda Türkiye’nin Avrupa Bir-
li¤i fenomenine bir özgün medeniyet ve Osmanl›
bakiyesi bir ülke misyonuyla yaklaflmad›¤› sonu-
cunu iflaretlemektedir. Verheugen’in de kat›l›-
m›yla son tart›flmalar›n›n da gösterdi¤i gibi, Tür-
kiye’nin tüm iddialar›ndan vazgeçmesi ve enteg-
rasyon ile sonuçlanabilecek bir süreç iflletilmekte-
dir. Bugün Türkiye, Bat›’n›n çerçeveledi¤i ufukla-
r›n d›fl›nda yeni bir medeniyetin diriltilmesi anla-
m›nda son flanst›r. Ancak bunun berhava edildi¤i
bir zihni süreç iflletilmektedir.

Kanaatimizce tart›flmalar aras›nda medeniyet
ba¤lam›nda ›skalanan en önemli konu “paradig-
ma”d›r. Türkiye’ye gerçekten eflit flartlarda bir
üyelik ve müzakere tarihi verilip verilmeyece¤i bir
yana, ileriki zamanlarda paradigman›n parçalan-
mas›na yönelik verilecek ödevlerin hangi yo¤un-
lukta olaca¤›n› da hesap etmek gerekmektedir.
Zaten gittikçe dünyevili¤in a¤›r bast›¤› bir sürecin
h›z kazand›¤› ortamda, tüm tarihsel haf›zan›n da
giderek dümura u¤rad›¤›n› görebilmekteyiz. Belir-
tilmelidir ki Türkiye, önemli bir medeniyetin en
son temsilcisi Osmanl›’n›n yegane mirasç›s›d›r.
Bu ona paradigmay› diri tutmak ve lider olmak
misyonunun yüklemektedir. Dolay›s›yla Türki-
ye’nin bir tak›m detaylarda bo¤ularak, salt tekno-
lojiye gözünü dikerek, palyatif tedbirlerle düzlü¤e
ç›kaca¤›na inanmas›, asl›nda mikro düzeyde dü-
flünmenin imkanlar›n› ›skalamas› olacakt›r.          n
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AABB’’NN‹‹NN ““ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK”” SSÖÖYYLLEEMMLLEERR‹‹
VVEE TTÜÜRRKK‹‹YYEE

AAHHMMEETT CCEEMM‹‹LL EERRTTUUNNÇÇ

T
ürkiye’nin iki yüzy›ll›k bat›l›laflma
sürecinin gelip dayand›¤› bir
aflamay› temsil eden AB üye-

li¤inin gerçekleflmesi arzu ve çaba-
lar›nda hem ülkeyi yönetenler ve
hem de halk ayn› kulvarda ilk kez
bulufltular. Bu durum Türki-
ye’nin tarihinde önemli bir dö-
nüm noktas› olarak anlam kazan›r-
ken, Türkiye her yeni günle birlikte
AB üyeli¤ine biraz daha yaklafl›yor gibi.
Söz konusu üyelik gerekleflir mi, e¤er ger-
çekleflirse bu ne zaman olur, bilinmez. Çünkü, her
ne kadar ülke içinde AB’ye üye olmak konusunda
bir konsensüs oluflmufl olsa bile, AB ülkeleri süre-
cin bafl›ndan beri Türkiye’nin kendilerine eklem-
lenmesi konusunda bir çok çekincelere sahip ol-
dular ve çekinceleri halâ de¤iflmifl de¤il. Hatta,
baz› AB’li yetkililerinin beyanatlar›ndan anlafl›l-
d›¤›na göre, Türkiye’ye iliflkin olumsuz kanaat ve
düflünceleri gün geçtikçe daha da derinlikli ve
kapsaml› boyutlara ulafl›yor. Bunun son örnekleri
aras›nda Fransa Baflbakan› Jean-Pierre Raffarin’in
“‹slam ›rma¤›n›n laiklik yata¤›nda akmas›n› istiyor
muyuz?” diyerek AB’ye üye ülkelerin liderlerini,
ayd›nlar›n› ve halk›n› uyaran bir ifade sarf etmesi
veya Avrupa Birli¤i Komiseri Frits Bolkestein’in
Türkiye’nin birli¤e kat›l›m›yla ‘Avrupa’n›n ‹slam-
laflt›r›laca¤›’ fleklindeki uyar›da bulunmas› ve ‘Vi-
yana’n›n 1683’te gösterdi¤i direnç bofla gidecek’ de-
mesi hat›rlanabilir. Fakat tüm çekincelerine ra¤-
men Türkiye’den vazgeçemedikleri de kesin. Hem
Türkiye’nin Bat› yörüngesinin d›fl›nda yeni bir yö-

rünge aray›fl›na girmesini önlemek, hem de
ABD’nin hegemonya alan›n›n daral-

mas›nda manivela olarak kullanmak
için Türkiye’yi “aralar›na” (bir bafl-
ka okumayla “kontrollerine”) al-
mak istiyorlar. 

Elbette ki bir toplumun bir
baflka toplumla birleflmesi önemli-

dir. E¤er birleflme farkl› dine, fakl›
medeniyet dairesine mensup toplum-

lar aras›nda gerçeklefliyorsa, bu daha da
büyük bir önem ifade eder. Gerçekleflen bir-

leflme, tarihte iz b›rakacak önemde bir durum ola-
rak anlam kazan›r. Üstelik söz konusu birleflme
eflitler aras›nda de¤il de, bir taraf›n di¤erini kendi-
sine model almas› ve ona eklemlenmesi biçimin-
de gerçeklefliyorsa, o zaman söz konusu durum çok
daha büyük öneme ve anlama sahiptir. Hatta tari-
hin seyrinde k›r›lma yaflanabilir. Türkiye’nin AB
üyeli¤inin ise bu sonuncu durumla bire bir örtüfl-
tü¤ü kesin. Çünkü ne Türkiye tarihsel misyonu,
‹slam topluluklar› içindeki yeri ve jeopolitik ko-
numuyla s›radan bir ülke; ne de AB üyeli¤i her-
hangi iki ülke aras›nda gerçekleflen siyasi veya
ekonomik bir anlaflmada/bütünleflmede oldu¤u
üzere s›¤ ve basit bir durum veya ortakl›k. Üstelik,
bir dinin ve medeniyetin yak›n zamana kadar li-
deri olan Türkiye, bugün itibar›yla farkl› bir kül-
tür, din ve medeniyet ortam›n›n edilgen mensubu
olmay› kabullenmifl durumda. Edilgenli¤ini nere-
deyse her f›rsatta aç›¤a vurmakta bir sak›nca gör-
müyor; çok de¤iflik gerekçelerle, AB üyeli¤inin
gerçekleflmesi için her fleyi yapmaya haz›r oldu¤u-
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nun görünümünü sergiliyor. ‹ki yüz y›ll›k bat›l›lafl-
ma tarihinde ilk kez gerçekleflen ve yöneticilerle
halk›n bulufltu¤u kulvar›n özelli¤i iflte bu “teslimi-
yetçi” e¤ilimdir. Bunun, benzeri insanl›k tarihinde
az bulunur bir durum olarak anlam kazand›¤›nda
ise kuflku yok. 

Anlafl›ld›¤› üzere Türkiye’nin AB üyeli¤ine
uzanan süreç, bir çok aç›dan incelenmeye ve arafl-
t›r›lmaya de¤er bir nitelik arz etmektedir. Sürecin
çok yönlü olarak ele al›nmas›, gelecek konusunda
öngörülerde bulunabilmek için her fleyin incelen-
mesi ve dikkate al›nmas› zorunlulu¤u vard›r. Bu
AB ülkeleri aç›s›ndan da geçerli olmakla birlikte,
daha çok ve hatta tamamen Türkiye için zorunlu
olan bir durumdur. Zira unutmayal›m ki, edilgen
olan, “ötekine” eklemlenen, “ötekine” göre de¤ifli-
me raz› olan Türkiye’dir. Ne var ki, AB ülkeleri-
nin liderleri, ayd›nlar› ve hatta halk›, tüm edil-
genli¤ine ra¤men Türkiye’nin kendilerine eklem-
lenmesi durumunda karfl›laflacaklar› muhtemel s›-
k›nt›lar› düflünüp tart›flmalar›na ve kendilerince
önlemler alman›n çabalar›n› yürütmelerine karfl›-
l›k; tarihin seyrini de¤ifltirecek kadar çok önemli
bir karar veren, üstelik kendi tarihini bir anlamda
s›f›rlayarak tarihsel geçmiflinin, kültürel ve dini
kimli¤inin “ötekisine” eklemlenen Türkiye’de söz
konusu birleflme günlük politikan›n kayg›lar› çer-
çevesinde ele al›nmakta, günü kurtarman›n psiko-
lojisiyle davran›ld›¤› hissini canl› tutan bir yakla-
fl›mla süreç devam ettirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Kuflku yok ki bunda son 5-7 y›lda yaflanan hukuk-
suzluklar›n pay› reddedilemez önemde ve büyük-
lüktedir. Bu ülkede yaflanan ve etkileri halâ de-
vam eden ve toplumu adeta paranoyak yapan pa-
tolojik durum, AB üyeli¤ini “her ne olursa olsun ol-
mas› gereken bir fley” konumuna dönüfltürmüfl du-
rumda. 

Burada, bir makalenin s›n›rlar›n›n izin verdi¤i
kadar›yla, AB üyeli¤inin gerçekleflmesi durumun-
da, bir dinin ve medeniyetin mensubu ve daha da
önemlisi yak›n zamana kadar lideri olan Türki-
ye’nin dini, kültürel kimli¤inin gelece¤i ba¤la-
m›nda baz› sorular›n alt› çizilmeye çal›fl›lacakt›r.
Amaç cevap vermek de¤il, sürece iliflkin soru sor-
makt›r. Unutmayal›m ki, yeri geldi¤inde dillendi-
rilmifl do¤ru bir soru, do¤ru bir cevaptan daha da
önemlidir. Bu ba¤lamda öncelikle dikkate al›n-
mas› gereken durum, halen AB ülkelerindeki “öte-

ki” topluluklara ve toplum kesimlerine, yani az›n-
l›k ve göçmen gruplar›na uygulanan politikalar-
d›r. Zira Türkiye, dün oldu¤u kadar bugün de Av-
rupa’n›n “öteki”sidir ve bu gidiflte yar›n da böyle
olacak görünmektedir. Bunun böyle olaca¤› ise
AB’nin yetkili a¤›zlar›n›n ayan-beyan ifadelerin-
den aç›kça anlafl›lmaktad›r. Üstelik Türkiye’nin
çal›flmak için Avrupa’ya giden ve say›lar› milyon-
larla ifade edilen vatandafllar›yla bugün AB’nin
“az›nl›¤›” oldu¤u gibi, yar›n da AB’nin “az›nl›¤›” ol-
maya devam edece¤i de kesindir. 

AAvvrruuppaa ÜÜllkkeelleerriinniinn 
AAzz››nnll››kk--GGööççmmeenn PPoolliittiikkaallaarr››

AB ülkeleri, kendi bünyelerindeki farkl› grupla-
r›n, toplum kesimlerinin varl›¤› söz konusu oldu-
¤unda toplumsal konsensüsün eflanlaml›s› olan
“entegrasyona” veya kültürel ço¤ulculuk ilkesi ile
beraber iflleyen ve özgürlük, hoflgörü, bireysel
farkl›l›klara sayg›, farkl› toplumsal gruplara eflit
muamele, kültürel olarak farkl› kalma hakk›n›
destekleme, f›rsat eflitli¤i ilkeleri üzerinde model-
lenmifl bir düflünce hali olarak anlam kazanan
“çok kültürlülü¤e” vurguda bulunmaktad›rlar. Son
zamanlarda ise “çok kültürlülük” a¤›rl›kl› bir flekil-
de söylemlerde yer bulur olmufltur. Buna karfl›l›k
farkl› grubu veya toplum kesimini egemen top-
lumla “benzer hâle getirme, benzefltirme, egemen kül-
türün içinde eritme” anlamlar›na gelen “asimilasyo-
nu” ça¤r›flt›ran ifadelerden ›srarla kaç›n›lmakta-
d›r. Bazen anlam de¤iflikli¤ine u¤rat›larak olumla-
nan “asimilasyon” söylemleri dikkate al›nmazsa,*
AB ülkelerindeki toplumsal politikalara iliflkin
yayg›n söylemin farkl›l›klara özgürlük anlay›fl› te-
melinde flekillendi¤ini söylemek mümkün olabil-
mektedir. 

Ancak ne var ki, çok kültürlülük paradigmas›
ba¤lam›nda olmak üzere farkl› kültürlere, dinlere
özgürlük söyleminin güçlü flekilde dillendirildi¤i
AB ülkelerinde, bugün itibar›yla tüm farkl›l›klar›n
üzerinde bir “Avrupal›” kimli¤i infla edilmeye çal›-
fl›ld›¤›, bunun AB’nin resmi bir politikas› oldu¤u
aç›kça bilinmektedir. “Avrupal›” kimli¤inin her
f›rsatta ifade edilen temeli ise “Avrupal› bilinci”dir.
AB konsepti, farkl› ulusal, kültürel, etnik, yerel
kimlikleri ve unsurlar›n› geçmifle ait miras kabul
edip, onun yerine “Avrupal› bilincini” tesis etme ça-
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bas›n› yürütmektedir.
Bu yap›l›rken de son
derece somut bir gerek-
çeden hareket edilmek-
tedir. Buna göre, e¤er
Avrupa’da bir “birlik”
sa¤lanacaksa, bu birli-
¤in üyeleri aralar›ndaki
tarihsel husumetleri si-
lip, ortakl›¤› temin
edecek toplumsal pro-
jeler üretmeleri gerek-
mektedir. Bunun, AB
üyesi olmas› durumun-
da Türkiye aç›s›ndan
karfl›l›¤› fludur; Türki-
ye, toplumsal kimli¤i-
nin temel dayanaklar›
aras›nda yer alan ve
“biz-öteki” ayr›m›n›n ta-
rihsel dayanaklar›n›
oluflturan Bat›l›larla ara-
s›nda gerçekleflen tarih-
sel gerçekleri görmeye-
cek; tüm yaflananlar›
unutmak zorunda kala-
cakt›r. Çünkü, tüm
bunlar “Avrupal› bilin-
ci” ile çat›flmaktad›r. Dolay›s›yla, Türkiye’nin dini,
kültürel, ulasal kimli¤ini infla eden ve Avrupal›-
n›nkinden farkl› olan temel unsurlar gündeme ge-
tirilemeyecek, hepsi yok say›l›p bir daha hat›rlan-
mayacakt›r. Bu ba¤lamda küçük bir örnek vermek
gerekirse, Milli Kurtulufl Savafl›n›n s›cak atmosfe-
rinde yaz›lm›fl olan ve yo¤un bir flekilde dini, kül-
türel kimli¤in unsurlar›n› bar›nd›ran “‹stiklal Mar-
fl›” “Avrupal› Bilinci” ile çat›flmaktad›r. 

S›kl›kla AB’nin herhangi bir dini, kültürü te-
meli bulunmayan/öncelemeyen bir yap›y› temsil
etti¤i dillendirilmektedir. Ancak bu, mevcut ide-
allerle ve uygulamalarla örtüflmemektedir. Bu tes-
pitin en önemli dayanaklar›ndan birisi “Avrupa
Birli¤i Temel Haklar Bildirgesi”dir. 13-14 Ekim
2000 tarihli Bildirge’nin bafllang›ç cümlesinde
“Avrupa halklar›, aralar›nda daha yak›n bir birlik
oluflturmak için ortak de¤erlere dayal› bir gelece¤i pay-
laflmaya kararl› olduklar›” ifadesine yer verilmekte
ve bu ortak de¤er ise takip eden cümlede “Ruhani

ve manevi miras›n›n bilincin-
de olmak” biçiminde aç›k-

lanmaktad›r. Tüm bunlar›n
da üstünde olmak üzere, 5 Ni-
san 2003’te aç›klanan ve ge-
çen ay imzalanan Avrupa
Anayasas›’n›n taslak met-
ninde “üye ülkelerin ortak de-
¤erlerinden” bahsedilmekte-
dir. Tasar›daki “Birli¤in Ta-
n›m› ve Amaçlar›” bölümü-
nün birinci maddesi flöyle-
dir: “Birlik, halklar› ayn› de-

¤erleri paylaflan, bu de¤erle-
re sayg› duyan ve bu de¤erle-

ri birlikte destekleme yüküm-
lülü¤üne giren bütün Avrupa
Ülkelerine aç›kt›r”. 

Bilinçli bir flekilde infla
edilmeye çal›fl›lan “Avrupa-
l›” kimli¤inin yan› s›ra, Av-
rupa ülkelerinde hakim olan
mevcut toplumsal politikalar
da “çok kültürlü” toplum para-
digmas›n›n ifade etti¤i anlam-

la örtüflmemektedir. Çok
kültürlü toplum modeli
kültürler aras›nda eflit te-

melde karfl›laflma anlam›na gelmesine ra¤men,
AB ülkelerinde gerçekleflen kültürler karfl›laflmas›
eflitsiz temelde olmak üzere birbirlerine karfl› ko-
numlanm›fl egemen ve egemen olmayan kültürler
aras›nda cereyan etmektedir. Bu nedenle çok kül-
türlü toplum kavram› yaflanan toplumsal kültürel
ve siyasal gerçekli¤i gizleme ifllevini yerine getir-
mekten baflka bir ifllev görmemektedir. Bugün AB
ülkelerinin bütün toplumsal kurumlar›nda (okul,
kitle iletiflim araçlar›, sinema vb.) hakim olan
kültür sadece Bat› kültürüdür. Bu nedenle Bat›
toplumlar›na “çok kültürlü toplum” demek yanl›fl-
t›r. Zira, Bat›l› toplumlar›n çok kültürlü toplumlar
haline gelmesini engelleyen politik, kültürel, top-
lumsal bir y›¤›n engeller bulunmaktad›r. Avrupa-
l›larda kendisini güçlü flekilde aç›¤a vuran etno-
sentrizm ve bundan beslenip AB ülkelerinde tek-
rar yükselifle geçmifl olan ›rkç›l›k ise çok kültürlü-
lü¤ün uygulamaya aktar›lmas›nda bilinen en kuv-
vetli engeli teflkil etmektedir. 
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Çok kültürlü söylemlerini AB ülkelerinin mevcut
politikalar›ndan uzak tutan önemli bir faktör ola-
rak Bat›l›n›n etnosentrist karakteri dikkate al›na-
bilir. Etnosentrist özellik, bir toplumun kendi kül-
türünü merkeze koymas›n› ve kendi d›fl›ndaki
dünyay› bu kültürün de¤erleri aç›s›ndan yarg›la-
mas›n› ifade etmektedir. Bat›n›n merkeze al›nd›¤›
bir dünyada ve yüzy›lda bizzat Bat›l› halklar›n, li-
derlerin ve düflünürlerin bu saplant›dan kurtulma-
s›n› beklemek zordur. Nitekim zaman zaman Bat›-
l› üst düzey yöneticilerin verdikleri demeçler bu
gerçe¤i apaç›k desteklemektedir. Bir örnek olarak
ifade etmek gerekirse, Belçika ‹çiflleri Bakan› Josef
Michel 1987 Eylül ay›nda bir dergiye afla¤›daki
sözleri söylemifl ve bu sözler Belçika TV’sinden de
kamuoyuna ilan edilmifltir: “Bu gün Belçika’da ve
Avrupa’da yaflayan göçmenler birer barbard›r. Bun-
lar Belçika’ya gelmifl yabanc›lar olup, dilleri ve kültür-
leri bizim dilimize ve kültürümüze benzemez. Bu bar-
barlar Türkler, Araplar ve Yugoslavlard›r”. 

Etnosentrist zihniyetin bir uzant›s› olarak, Ba-
t› toplumlar›nda afl›r› sa¤ ve ›rkç› düflünceler ve bu
düflüncelerin üzerinde aç›¤a ç›kan hareketler özel-
likle 1990’l› y›llarda yükselifle geçmifltir. Bunlar›n
tamam›n›n ortak noktas› göçmenleri, az›nl›k
gruplar› olumsuz de¤erlendirip bu do¤rultuda poli-
tikalar gelifltirmeleri ve yabanc› düflmanl›¤› pro-
pagandas› yapmalar›d›r. Etkileri de her geçen gün
artmaktad›r. Danimarka, Avusturya ve Alman-
ya’da sertlefltirilmifl yeni göç yasalar›n›n kabul
edilmesi söz konusu ›rkç›, afl›r› sa¤c› düflüncelerin
etkisiyle olmufltur. Avusturya hükümeti Haziran
2002’de kabul etti¤i yasa tasla¤› ile yabanc›lara bir
“entegrasyon kontrat›” imzalatarak, dört y›l içinde
Almanca ö¤renimini zorunlu hâle getirme girifli-
minde bulunmufltur. Danimarka hükümetinin ka-
bul etti¤i göç yasas› ise, ülkedeki afl›r› sa¤a kay›fl›n
önemli bir göstergesi olmufltur. Yasada, Danimar-
ka vatandafll›¤›na geçifl ve oturma izni al›nmas›
zorlaflt›r›lm›fl ve aile birleflimine s›n›rland›r›c› ye-
ni uygulamalar getirilmifltir. Parlamentonun ona-
y›n› alm›fl ve 1 Temmuz 2002’den itibaren yürür-
lü¤e girmifl olan yeni göç yasas› için Baflbakan
Anders Fogh Rasmussen, di¤er Avrupa ülkelerine
de örnek olmas› gerekti¤ini söylemifltir. Göç ve
Entegrasyondan Sorumlu Bakan Bertel Haarder,

hükümetin amac›n›n ülkedeki yabanc› say›s›n›
yar›ya indirmek oldu¤unu söylemifl ve bu derken
afl›r› sa¤ parti lideri Pia Kjaersgaard’dan da ileri
gitmifltir. Almanya’da uzun süre tart›fl›lan ve ana
muhalefet konusu hâline getirilen “Göçü Düzenle-
me Yasas›” Haziran 2002 tarihinde Devlet Baflka-
n› Johannes Rau taraf›ndan onaylanm›flt›r. ‹flin il-
ginç taraf›, ana muhalefet partilerinin, yasaya kar-
fl› ç›kmalar›ndaki temel neden, göç yasas›n›n ye-
terince s›n›rlay›c› bulmamalar› ve özellikle yüksek
iflsizlik döneminde böyle bir yasay› hatal› olarak
de¤erlendirmeleridir. Halbuki yasa son derece s›-
n›rlay›c› hükümlere sahiptir. Ayr›ca, Kas›m 2004
tarihinde Hollandal› film yap›mc›s› Theo Van
Gogh’un Fasl› bir Müslüman taraf›ndan öldürül-
mesiyle, Avrupa’daki “öteki”leri bünye d›fl›nda
tutmakla ilgili sert tedbirlerin al›nmas› seslendi-
rilmeye bafllam›flt›r. Buna göre, herhangi bir AB
ülkesinde yaflayabilmek için “Avrupal› de¤erleri be-
nimseme ve gidilen ülkenin dilinin konuflabilme” flart›
aranacakt›r. 

BBuuggüünnüünn AAvvrruuppaa’’ss››nnddaakkii MMüüssllüümmaannllaarr

Avrupa’da yaklafl›k 7-8 milyon Müslüman yaflad›-
¤› tahmin edilmektedir. Buna Do¤u Avrupa ve
Balkanlar’daki Müslümanlar da dahil edildi¤inde
say› 25 milyona ulaflmaktad›r. Bosna ve Kosava’da
yaflananlar›n reddedilemez bir flahitlik yapt›¤› üze-
re Müslümanlar Avrupa’n›n “öteki”sidirler. 11 Ey-
lül olaylar› ise bu “öteki”ni “içerdeki potansiyel teh-
dit ve düflman”na dönüfltürmüfltür. AB ülkelerinin
2001 y›l›n›n Aral›k ay›nda imzalad›¤› ve her ülke-
nin bu imzay› takiben kendi yasalar›nda baz› dü-
zenlemelere gittikleri “Comman Positions and Fra-
mework” belgesine göre Müslümanlar, ismen aç›k-
ça ifade edilmeseler bile, istihbarat birimleri tara-
f›ndan “içerideki potansiyel düflman” olarak de¤er-
lendirilmifller ve ‹ngiltere, Danimarka, Norveç,
Almanya gibi ülkelerde öncelikle Müslüman ö¤-
renciler fifllenmifltir. Daha sonra fifllemenin kap-
sam› büyütülerek Müslüman ifl adamlar›, dernek
üyeleri, cami cemaatleri de fifllenenler grubuna
dahil edilmifltir. Halen, Müslümanlar›n dernekle-
ri ve camileri güvenlik gerekçeleriyle s›k s›k bas›-
l›p kontrol edilmekte ve aba alt›nda sopa gösteril-
mektedir.

Uygulamalarda aç›kça görüldü¤ü üzere, çok
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kültürlülük söylemlerine ra¤men, esasen “ayr›mc›-
l›k-asimilasyon” ikileminde yer alan AB ülkeleri-
nin Türkiye’yi daha çok ilgilendiren boyutunu
Almanya oluflturmaktad›r. Bugünün Alman-
ya’s›nda yo¤un flekilde gündemi iflgal eden tart›fl-
malardan birisi göçmen al›m› ba¤lam›nda yürütü-
len fayda-zarar tart›flmalar›d›r. Yabanc›lar, “daha
çok yabanc›” ve “daha az yabanc›” olmalar›na göre
“daha az mâliyetli” ve “daha çok mâliyetli” biçimin-
de isimlendirilmektedirler. Baz› sosyal bilimcilere
göre bu konuda befl temel kategori bulunmakta-
d›r. Bunlar; 1- Ayn› etnik kökene bir di¤er deyifl-
le kan ba¤›na sahip olanlar, 2- Yak›n çevre ülke-
lerin vatandafllar›, 3- Ulusal, etnik, dinî ya da s›-
n›f kategorilerine göre ulus ötesi toplumun üyele-
ri (örne¤in farkl› ülkelerde yaflayan ancak Alman
soyundan olanlar), 4- Baz› uluslararas› toplulukla-
r›n üyeleri (örne¤in Avrupa Birli¤i ülkeleri), 5-
Tüm insanl›kt›r. Bu s›ralamada birden befle do¤ru
gittikçe tan›nan haklar ve kabullenmifllik oran›
azalmakta ve bu ayr›mda Müslümanlar en kötü
pozisyonu paylaflmaktad›rlar. Zaten çifte vatan-
dafll›k kanununun ç›kar›lmas› esnas›nda ortaya ç›-
kan tepkiler, çifte vatandafll›ktan faydalanacak
olan kesimin “en yabanc›” kesim olmas›ndan kay-
naklanm›flt›r. Economist’in (9 Ocak 1999) yoru-
muna göre bu konudaki muhalefet çifte vatandafl-
l›¤a de¤il, do¤rudan do¤ruya Müslüman olan
Türklere yöneliktir. Türklerin Almanya taraf›n-
dan bir tehdit olarak alg›land›¤›, ünlü Alman te-
levizyon kanal› ZDF taraf›ndan haz›rlanan bir
programda da aç›kça ortaya konulmufltur. Bu
programda Almanlar için Türklerin sosyolojik
gerçe¤i olan ‹slam’›n anlafl›lamayacak bir fley ol-
du¤u, Türkiye’nin Almanlar için “garip” bir ülke
oldu¤u ve Almanlar›n Türkleri “tuhaf “ve “tehdit-
kâr” insanlar olarak tan›mlad›klar›, yap›lan arafl-
t›rman›n sonuçlar› olarak sunulmufltur. 

Almanya’n›n, genelde göçmenler ve az›nl›k
gruplar›, özelde ise Türklerle ilgili politikalar›n›n
bugünkü durumunu tespit edebilmek için Alman-
ya’n›n ilk göç yasas›n›n mimar› Otto Schily’nin,
27 Haziran 2002’de Süddeutsche Zeitung gazete-
sine verdi¤i röportaj önemlidir. Röportajda, ülke-
deki yabanc›lara yönelik entegrasyon politikalar›-
n›n üzerinde ayr›nt›l› flekilde durulmufl ve enteg-
rasyonun mahiyeti ortaya konulmufltur. Schily’e
göre, her ne kadar kiflisel görüflü gibi bildiriyorsa

bile, Alman hükümetinin entegrasyondan anlad›-
¤› fley tamam›yla asimilasyondur. “‹ki dilli bir flehir
tabelas› istemiyorum” diyen Schily, Almanya’da
güçlü bir Türk kültürü istemedi¤ini aç›kça ortaya
koymaktad›r: “Birinci dili Türkçe olan homojen bir
az›nl›k istemiyorum. Anadil ya Almanca ya Alman-
ca olmal›d›r” demifltir. Dil konusunu önemseyen
Schily “Birden fazla dilin bir arada kullan›lmas›, bir
süre sonra büyük gerginlik ve çat›flmalara yol açabile-
cektir” tespitinde bulunmaktad›r. Schily, ayr›ca,
Alman Devletinin kabul etmifl oldu¤u Sorblar,
Frizyal›lar ve Danimarkal›lar gibi dilsel az›nl›klar
d›fl›nda baflka bir az›nl›k grubu kabul etmeyece¤i-
ni de söylemifltir. “Az›nl›klar›n korunmas› ile ilgili
maddelerin anayasaya konulmas› reddedilmiflti” di-
yen gazete muhabirine Schily flöyle cevap vermifl-
tir: “Evet ve böyle kalacakt›r”. 

Her ne kadar “entegrasyon” politikalar› seslen-
diriliyor olsa bile, amac›n “asimilasyon” oldu¤u
s›kl›kla, de¤iflik vesilelerle dile getirilen düflünce-
lerden ve giriflimlerden kolayl›kla anlafl›lmakta-
d›r. Bu konuda Alman D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›n-
dan finanse edilen Orient Institute Baflkan› Udo
Steinbach, 21 fiubat 1998’de Bavyera Eyalet Mec-
lisi’nde yapt›¤› konuflma önemlidir. Udo Stein-
bach, “‹slâm’›n Almanlaflt›r›lmas›” gerekti¤ini aç›k-
lam›flt›r. Steinbach’›n önerisiyle ö¤retim dilinin
Almanca olmas› tasarlanm›fl, böylelikle hedefle-
nen asimilasyonun daha kolay gerçekleflmesi
planlanm›flt›r. ‹slâm dininin bu dine mensup ol-
mayanlar taraf›ndan ve Almanca olarak ö¤retil-
mesi projesine Schily destek vermifltir. Alman ba-
s›n› da bu projeye destek vermifl, hatta Franfurter
Allgemeine Zeitung “Alman Devletinin kontrolün-
de ‹slâm derslerinin verilmesi, bu alan›n Türk tekelin-
den ç›kar›lmas› için çok önemli bir ad›md›r” fleklinde
bir yorum yapm›flt›r.

SSoonnuuçç:: ““EEnn ‹‹yyii EEnntteeggrraassyyoonn AAssiimmiillaassyyoonndduurr””

Türkiye’nin AB üyeli¤i bir çok bak›mdan ele al›-
n›p incelenebilir. ‹ncelenmesi de gerekmektedir.
Özellikle de Türkiye toplumunun de¤erleri, dini-
toplumsal kimli¤i ve tüm bunlar ba¤lam›nda bu
ülke insan›n›n gelecekteki durumunun ne olaca¤›
noktalar›ndan ciddi de¤erlendirmelerin yap›lmas›
zorunlulu¤u vard›r. Bunu ise baflkalar› de¤il önce-
likle ve hatta sadece bu ülke insan›n›n ‹slamî/ge-
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leneksel de¤erlerini paylaflan ayd›nlar›n›n, siya-
setçilerinin yapmalar› gerekmektedir. Ancak bu
kesimler taraf›ndan flu anda girilen sürecin ne bir
ad›m sonras› ve ne de var›p dayanaca¤› sonuç dü-
flünülmüfl ve planlanm›fl görünüyor. Buna karfl›l›k,
garip bir flekilde ‹slamî/geleneksel çevreleri bir
AB üyeli¤i tutkusu sarm›fl bulunuyor. Bu öylesine
bir tutku ki, “17 Aral›kta müzakere tarihi verilmezse
ne yapar›z?” biçiminde ifade olunan bir korkuyu
besleyip duruyor. Çünkü ne bugünün sivil yöneti-
cileri ve ne de halk, 28 fiubat kabusunu bir daha
yaflamak istemiyor. AB üyeli¤i, 28 fiubat kabusu-
nun panzehiri olarak görülüyor.

Baflkalar›n›n kendilerince aç›k veya gizli he-
saplar› olabilir. Bunlar Türkiye’yi AB üyesi yap-
man›n senaryosunu en ince ayr›nt›lar›na kadar
düflünüp uygulamaya koymufl ve sürecin neleri ge-
tirip neler götürece¤ini hesaplam›fl olabilirler. Ve
hatta halâ bir flekilde etkilerini hissettiren 28 fiu-
bat sürecinin en önemli projesi Türkiye’nin AB
üyeli¤ini sa¤lamak ve Türkiye’nin bat›l›laflma
projesine her zaman ya muhalif ya da ilgisiz kalm›fl
bulunan kesimleri bu de¤iflimi kabule haz›rlamak
olabilir. E¤er bu planlanm›flsa,bu plan›n baflar›ya
ulaflt›¤› da ortadad›r. 

Bu yaz›n›n amac› AB üyeli¤inin reddedilmesi
veya her ne olursa olsun taraftar› olunmas› gerek-
ti¤ini savunmak de¤ildir. Bu sat›rlar›n yazar›, sü-
recin siyah-beyaz olmak üzere iki rengi bulundu-
¤unu düflünmemektedir. Elbette ki bu ülke insan›,
genel anlamda iki yüz y›ld›r, özelde de yüzy›la ya-
k›n süredir ma¤duru oldu¤u her türlü hukuksuz-
luklara, zorbal›klara, s›k›nt›lara s›rf ulusal kimlik
ad›na raz› olmak zorunda de¤ildir. Bu bak›mdan,
AB üyeli¤i gittikçe daralan ve özellikle 5-7 y›l ön-
ce yo¤un biçimde yafland›¤› üzere cendereye dö-
nüflen çemberi k›rman›n en önemli arac› olabilir.
Ancak flu da bilinmek zorundad›r ki, AB üyeli¤i
daha global 28 fiubatlar›n mekan› ve flartlar›n›
haz›rl›yor da olabilir. Çünkü gerek uzak geçmifli
ve gerekse yak›n geçmifli ile AB ülkelerinin Tür-
kiye alg›lamas›, bugün olumlanan tüm de¤erlerle
ve anlay›fllarla çat›flmaktad›r. Uzak geçmiflte Tür-
kiye’yi “öteki” kabul eden ve hatta kendi dini-top-
lumsal kimli¤ini buna göre infla eden Bat›, yukar›-
daki örneklerden anlafl›ld›¤› üzere halâ Türkiye’yi
“öteki” olarak alg›lamaya devam etmektedir. Bel-
ki, söz konusu de¤iflimin “bugün” yafland›¤›n›, ar-

t›k Bat›’n›n Türkiye’yi ve Türkiye’nin toplumsal
kimli¤inin olmazsa-olmaz unsuru olan ‹slam’›
olumsuz de¤erlendirmekten, “öteki” olarak gör-
mekten vazgeçti¤ini, art›k “Müslüman Türkiye”yi
aras›nda bulundurmaktan bir s›k›nt› duymayaca-
¤›n› dile getirenler olabilir. Ama ne var ki haliha-
z›rda yaflananlar bunu do¤rulamamaktad›r. “Öte-
ki”ne yaflam alan› açan ve dini-kültürel kimli¤ini
kabule dayanan “çok kültürlülük” söylemleri özel-
likle “‹slam” ve “Türkiye” denilince kolayl›kla ters
tepebilmektedir. Bu konuda Fransa’n›n ve
A‹HM’nin bafl örtüsü konusunda Türkiye’nin
mevcut resmi politikalar›ndan farkl› olmayan bir
uygulamay› tercih etmeleri AB üyeli¤i sürecinin
gelece¤i konusunda önemli bir ipucudur. Bunlar›n
istisna olmad›¤› ise “özgürlükler” ülkesi Hollan-
da’da geçen ay yaflananlarla daha bir aç›kça anla-
fl›lm›fl bulunmaktad›r. Hollanda’da son günlerde
yaflananlardan anlafl›ld›¤› üzere, “öteki’nin de¤er-
lerine, peygamberine hakareti “normal” kabul
eden zihniyet, hakarete u¤rayan kesimin bireysel
bir tepkisini bahane ederek ülkedeki tüm Müslü-
manlara yönelik sald›r›lar karfl›s›nda “sükut ikrar-
dan gelir” yaklafl›m›yla sesiz kalmay› tercih ederek
deste¤inin ne yönde oldu¤unu aç›kça ortaya koy-
mufltur. Art›k herkes biliyor ki, Bat› için homo-
seksüellik, lezbiyenlik, zina bir “hak”t›r. ‹slam’a,
‹slam’›n peygamberine hakaret etmek “özgürlük-
tür”. Fakat “baflörtüsü” veya Müslümanlar›n dini
de¤erlerine sahip ç›kmalar› hak de¤ildir. Çan ve
çan sesi bir hakt›r, ancak ezan sesi k›s›lmas› gere-
ken bir fleydir. Kilise, havra hakt›r, ancak cami
kapat›lmas› gereken bir yerdir. Tüm bunlar karfl›-
s›nda tekrar tekrar sormak ve düflünmek gereki-
yor: “Bizler gerçekten ne yapaca¤›m›z› ve nereye gide-
ce¤imizi en ince ayr›nt›lar›na kadar düflünüp, planla-
d›k ve sürecin getirdi¤i problemler için gerekli tedbirle-
ri ald›k m›?” Bu soru sadece AB üyeli¤i için de¤il,
ayn› zamanda AB üyeli¤ine peflinen karfl› ç›kan
anlay›fl›n sahipleri için de geçerlidir.  n

* Almanya ‹çiflleri Bakan› Otto Schily, Süddeutsche Ze-
itung gazetesine verdi¤i ve 27 Haziran 2002 tarihinde
yay›nlanan röportaj›nda entegrasyondan bahsederken
““EEnn iiyyii eenntteeggrraassyyoonn aassiimmiillaassyyoonndduurr”” demifltir. Schily
ayn› röportaj›nda Türklerin asimilasyonunun Alman
gelenek ve göreneklerini benimsemeleri ile gerçekle-
flece¤ini de ifade etmifltir. 
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K
endi ülkemde yaflarken çekti¤im
manevi s›k›nt›lar ve bunun
sonucunda ortaya ç›kan

maddi sorunlar beni -bir Müslü-
man olarak- “Acaba flu an yeryü-
zünde gidebilece¤im Necafli ve
onun ülkesi olan bir Habeflistan
var m›?” diye sordu¤um dönüflü
k›sa olan bir düflünce turuna ç›ka-
r›r. Necafli bir Do¤ulu olmaktan çok
‹slam Peygamberine inanan bir H›risti-
yan’d›r. H›ristiyanl›k Do¤udan Bat›ya Ro-
mal›lar›n özellikleriyle ve farkl›l›klar›yla tafl›nm›fl-
t›r. Romal›lar H›ristiyanl›¤› kendilerine uygun
bulduklar› bir hayat tarz› oldu¤u için de¤il bilakis
kendi hayat tarzlar›na tehdit olarak gördükleri
için, bu tehdit olarak gördükleri dini kendi kül-
türlerine entegre etmek istedikleri için kabul et-
mifllerdir. Neo-pagan bir kültür olan Roma kültü-
rü H›ristiyanl›¤› kendi kültürüne entegrasyonunu
sa¤lad›ktan sonra, Kilise /H›ristiyanl›k/ Ortaça¤
döneminde insan öldürme makinesi haline gel-
mifltir. Bat› tarihi ve düflüncesi H›ristiyanl›¤›n de-
¤erlerine ve anlam›na vurgu yapmaktan çok An-
tik Yunan (Neo-pagan) düflüncesinin kök-para-
digmalar›na vurgu yapm›flt›r. 

Bat› uygarl›¤›n›n Dünya insanlar›na gözyafl›,
ac› ve ›st›rap, ekonomik dengesizlik yüzünden
çektirdi¤i açl›k vs. trajik sorunlar› yaflatmas›n›n
kökeninde, geçmifli ve soy kütü¤ünden dolay› pa-
ganizm mi yatmaktad›r? Bu soru ‹ngilizlerin kuze-
ni olan Amerika Birleflik Devletlerinin Irak ve

Afganistan iflgallerinde ve Judeo-H›ristiyan
gelene¤inin trajediyi ve ac›y› kendinde

tecessümlefltiren Filistin zulmünün
yafland›¤› günlerde daha önemli ve
anlaml› hale gelmektedir. Dünya
Müslümanlar›n›n seyirci kald›¤›
‹slam’a ve Müslümanlara karfl› ta-
v›rlar, Bush’a gösterilmesi gereken

tepki farkl› bir co¤rafyadan ve insan
toplulu¤undan geldi: 12 Ekim 2004

Venezüella insanlar› Amerikan›n keflfi
y›ldönümünde baflkent Caracas’ta sömürgeci

gelene¤in kaflifi Christopher Colombus’un heyke-
lini y›k›p sokaklarda gezdirdikten sonra a¤aca as-
t›lar. Bu durum biz Müslümanlar› kafam›z› elleri-
mizin aras›na al›p düflünmeye itmelidir. 

‹nsanl›¤›n bir k›sm›n› rehavetle ve ütopya ile,
büyük bir k›sm›n› sefalet ve trajedi ile yüzlefltiren
Bat›n›n asli paradigmalar› nelerdir? Bu sorular›n
cevab›n› ararken Bat›y› özenti olarak gören bat›l›-
laflma taraftarlar›n›n düflmüfl oldu¤u bat›ya hay-
ranl›k, bat› karfl›tl›¤› içerisinde olanlar›n bat›y›
elefltirirken bat›y› merkeze alan ve bat› paradig-
malar›n› güçlendiren hamasi ve anlams›z bat› düfl-
manl›¤› yapma hatas›na düflmemeye çal›flaca¤›m. 

GGööllggeessiinnddee AArraadd››¤¤››mm››zz DDuuvvaarr yyaa ddaa 
CCeekkeettiimmiizziinn AAssttaarr››nnddaa KKaayybbeettttii¤¤iimmiizz GGüünneeflfl 

Barbarl›¤›n modernli¤in ortas›nda nas›l büyüyüp
geliflti¤i bilmecesinin cevab›n› Bat› düflüncesinin
özetinde bulabiliriz. Zeus ile Prometheus diyalogu

BB‹‹RR GGÖÖLLGGEENN‹‹NN HH‹‹KKAAYYEESS‹‹::
BBAATTII

AAHHMMEETT DDAA⁄⁄
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Bat› tarihinde ironik ve totolojik bir diyalogdur.
Prometheus daha sonra kendisine karfl› savafl aça-
ca¤› Zeus’u di¤er rakiplerle savafl›nda desteklemifl,
onun için methiyeler yazm›flt›r. Zeus di¤er Tanr›-
larla yapt›¤› mücadeleyi kazanm›flt›r. Zeus’un bu
mücadeleyi kazanmas›yla dünya yeniden düzene
girmifltir, yanarda¤lar susmufl, nehirler sessiz sakin
bir flekilde akmaya devam etmifltir. Zeus Olimpi-
al›lar aras›nda üstün tanr› oldu¤unu kan›tlam›fl-
t›r.11 ‹nsanlar›n birbirleriyle rekabeti esnas›nda Ze-
us’a methiyeler düzen Prometheus ölümsüz /Tan-
r›/ olarak ödüllendirilmifltir. Zeustan nefret eden
Prometheus atefli /gücü/ Tanr›lardan çalm›fl ve in-
sanl›¤a hediye etmifltir. Tanr›n›n gücü böylelikle
insanlara ve zamanla onlardan filozoflara geçmifl-
tir. Antik Yunan mevcut en uygar toplumdur ve
zamanla Bat› dünyas›n›n bilincini belirleyecek
kadar Bat›’ya entellektüel ve ahlaki mükemmelli-
¤in yakalanmas› için bir ilham kayna¤› olacakt›r.
Antik Yunan Uygarl›¤› eski dinsel süper egonun
yerine geçecek kadar bir anlamda, Bat› uygarl›¤›-
n›n kolektif Ego idealinin (ben idrakinin) bafll›ca
kayna¤› haline geldi.22

Kudüs’ün Romal›lar taraf›ndan iflgal edilme-
siyle filozoflar arac›l›¤›yla Antik Yunan (Atina)
kültürü Kudüs’e yaklaflt›r›lm›flt›r. Aristocu despo-
tik düflünce tarz›n› (tümdengelim) Kilise dogma
olarak kabul edip yöntem olarak kullanm›flt›r. Or-
taça¤da teologlar genel ya da evrensel ilkelere ula-
flabilmek için tümevar›m yoluyla araflt›rma yap-
maktan kaç›yorlard›. Zira bunun insan akl›n›n ki-
lisenin do¤rular›ndan üstün oldu¤unu iddia etmek
anlam›na gelece¤ine inan›yorlard›. Kuzeydo¤u
Avrupa skolastizmden s›yr›lm›fl ve zamanla akla
önem vermifltir. Bununla beraber ilk günah dog-
mas› terkedilmifl, insan›n özgürlü¤ünü öngören
anlay›fl yerlefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Skolastik an-
lay›fl› terk eden Avrupa zamanla kendi co¤rafyas›
içinde Rönesans hareketlerini bafllatm›flt›r. Röne-
sans hareketi modern kapitalizmin bafllang›c› ol-
mufltur. ‹nsanlar maddi dünyadan refah üretme
anlay›fl›n› Eski Ahit’ten ç›karm›fllard›r. Luteryen
anlay›fl büyük bir yank› bulan Protestanl›¤› alter-
natif din anlay›fl› olarak öne sürmüfltür. Maddi
dünya karfl›s›nda duyulan hayranl›k ve büyülenme
ve Rönesans’›n evrensel ideali, görünürler dünya-
s›n›n gerisinde yatan evrensel kurallar› ortaya ç›-
karma yetene¤ine sahip yeni insan görünümünde

ifadesini buldu. Madde art›k ilginç hale gelmifl,
do¤a tutkulu bir araflt›rma nesnesine dönüflmüfl-
tür.33 ‹nsanlar maddi dünyada refah üretme ve
maddi dünyaya hükmedip s›rlar›n› iffla etme hak-
k›na sahip olmufllard›r. Çal›flma bireyi selamete
erdiren yeni bir Mesih olmufltur. Protestanl›¤›n
Tanr›s›n› ise ancak kâr art›r›m› memnun edebilir
olmufltur. Bacon’un do¤aya hakim olma bilimsel
felsefesi ile Luther’in alternatif din anlay›fl› Pro-
testanl›k kol kola girerek ilerlemeci bir anlay›fl› or-
taya ç›karm›flt›r. Protestanl›¤›n ruhu, Protestanl›-
¤›n Tanr›s›n› da hoflnut edecek flekilde insan›n
üretici yeteneklerinin yeni yat›r›mlar yapabilmek
amac›yla kâr art›r›m› ve biriktirimi yap›lmas›na
arac›l›k etmesi fenomenidir.44 Luther’in ortaya
koydu¤u din kapitalizmin dinî -manevi- temelini
oluflturmufltur. Böylelikle zamanla kapitalizme
hizmet etmek Tanr›ya hizmet etmek anlam›na
gelmifltir. Yeteneklerini ve akl›n› kullanmas›yla
Bat›l› kulun üretim yapmas› Tanr›ya bir arma¤an-
d›r. Protestanl›¤›n zenginli¤i büyük makineler,
bankalar ve fabrikalard›r. Bunlar Tanr›n›n ikinci
benidir. Yat›r›mc› ibadet eden bir insand›r ve ya-
t›r›mc›n›n üretti¤i zenginlik ve refah ise Tanr›n›n
büyüklü¤ü karfl›s›nda duyulan bir flükran niflanesi
ve yeni cennete giden bir yolda at›lan bir ad›m-
d›r.55 O¤ul olan ‹sa’n›n insanlardan bir insan ol-
mas› ve insanl›¤›n çilesini çekmesi Tanr›n›n aciz-
lefltirilmesi ve merhametlefltirilmesine bir katk›
olmufltur. ‹nsanlar›n kötü tabiat›ndan, f›tratlar›n-
dan korkan ve bunlar› kendi iradelerine ve emir-
lerine boyun e¤dirmeye kararl› olan, güven ver-
meyen ve uzakta olan süper egodan, insan›n yara-
t›l›fl› f›trat› gere¤i güvenilir ve dost olan bir baflka
süper egoya dönüflü söz konusudur. Akl›n›, hik-
metini ve niyetini çocuklar›na ifflaya haz›rlanan
Tanr› simgesi gökteki k›skanç ve bask›c› baban›n
yerine geçer. Spinoza’n›n Tanr›y› do¤an›n içine
indiren panteist anlay›fl›nda Tanr›n›n do¤a içinde
kaybolmas›n› sa¤lam›flt›r. Do¤aya hakim olma zih-
niyetiyle hareket eden filozoflar ve bilim adamla-
r› yeni Tanr›n›n -insan- teologlar› ve papazlar›
oluvermifllerdir. Bilim adamlar›n›n teorisyenli¤ini
yapt›¤› bilimsel çal›flmalar sonucunda makine icat
edilmifl ve insan ma¤lup olmufltur. Makineye ye-
nik düflen insan yeteneklerini kaybederek ikinci
kez ergin olmay›fl durumuna düflmüfltür. ‹nsan ma-
kinede her fleye kadir olan kendi bilinç öncesi zih-



B‹R GÖLGEN‹N H‹KAYES‹: BATI / DA⁄

Umran .Aral›k .2004  51

nini görmektedir. ‹nsan böylelikle kendi akl›n› ve
taht›n› makineye kapt›rm›flt›r. Makine primitif,
çocuksu tatminlerin bir sembolü olmufltur. Öldü-
rülen bir Tanr›n›n yerine mekanik bir Tanr› -ma-
kine- icat edilmifltir. Yeni Tanr›n›n icad edilme-
siyle ça¤›m›z›n papazlar›, bizi makine dinine girdi-
rebilmek için bize indirgemecilik kutsal kitab›n› ve
zihnimizi unutmam›z› vaaz etmeye bafllam›fllard›r.

Ayd›nlanman›n bir uzant›s› olan modernizm-
le, Tanr› ile insan aras›ndaki kozmik iliflkiler ta-
mamen kopar›lm›flt›r. ‹nsan beyhude bir varl›k
haline getirilmifltir. Böyle bir tabloda teknokratlar
makine kültürünün yüksek papazlar›, toplumu ise
teknokrasi olmufltur. Darvinizmin tahakkümcü
felsefesi ile Newton’un mekanik anlay›fl› Bat› in-
san›n›n hayat felsefesi haline gelmifltir. Modern
birey öldürme yada öldürülme iste¤ini kendisinin
ya da bir baflkas›n›n ölümüne yol açma iste¤inden
de¤il yaflatma iste¤inden türetmifltir.66 Bu anlay›fl
ve zihniyet modernli¤in içinde barbar bir insan ti-
pini ortaya ç›karm›flt›r. Bat›l› yaflad›¤› dünya içeri-
sindeki gördü¤ü haks›zl›klara karfl› tepki göster-
memekte, siyasilerin pragmatist anlay›fl›na kitlesel
olarak destek vermektedir. Siyasilerin di¤er mil-
letlere uygulad›¤› ambargo ve sistematik sömürge-
cilik karfl›s›nda susmalar›, halklar›n karakterinin
ve siyasilere cevaz veren tutumlar›n›n göstergele-
ridir. Yamyaml›k, cinayet, kurnazl›k, korku, ya-
lan, bozulan sözleflmeler, bir baflkas›n›n ölümünü
tepkisizce karfl›lama bütün bunlar insanlar›n bar-
barca davran›fllar›n›n ifadesidir. Bu kaos ortam›
yaln›zlaflan, trajik boflluk yaflayan ama yaflama h›r-
s›ndan h›rç›nlaflan bir bat› insan› tipini do¤ur-
mufltur. Sokakta ve her yerde her gün suça hedef
olma, emekli ayl›¤›n› yitirme korkusunu yaflad›-
¤›nda modernistlerce sunulan vaatler inand›r›c›l›-
¤›n› yitirecektir.77

Kendi hayat faaliyetleri içinde h›rç›nlaflma-
dan, sistematik uysal barbarl›¤› yaflayan Bat› uygar-
l›¤›, tarihinde barbar tan›mlamas›n› Yunan, Latin
ve H›ristiyan olmayan herkes için kullanm›flt›r.
Bu anlay›fl içerisinde olan Bat› uygarl›¤›n›n kodla-
r›nda sömürgecilik ve emperyalizm karakter ve
kültür olarak mevcuttur. Avrupa’n›n siyasi ve po-
litik anlay›fl› bu kodlarla kodlanm›flt›r. Avrupal›-
lar›n dünya üzerinde kurduklar› seküler hegemon-
ya dünyaya bar›fl, özgürlük ve adalet arma¤an et-
medi. Tam tersi oldu. Tüm k›talar› ve deniz tica-

ret yollar›n› kontrol etmelerine ra¤men, bu küre-
sel hakimiyet Avrupal›lar›n dünyaya huzur ve sü-
kun yerine, savafl, sömürü ve haks›zl›klar arma¤an
etmeleri ile sonuçland›.88

Tarih felsefecileri son yüzy›l› bunal›mlar ça¤›
olarak nitelendirmifllerdir. Kendi d›fl›ndaki mede-
niyetleri ve insanlar› d›fllayan bir medeniyet proje-
sinin üretece¤i ve ortaya ç›karabilece¤i bir dünya
tablosu ancak böyle bir flekilde resmedilebilir. Fark-
l› kültürleri tu kaka olarak gören primitif, çocuksu
bir karaktere sahip olan Bat› uygarl›¤› kendi d›fl›n-
daki kültürleri yaflatmaktan çok onlar› yutan, asi-
mile eden, entegrasyona tabi tutan kültür yap›s›na
sahiptir. Bu t›pk› Giritlilerdeki mitolojik hadisede-
ki anne Rhea taraf›ndan baba Kronos’a verilen be-
be¤in kendi çocu¤u oldu¤unu bilmedi¤i için eline
ald›¤› çocu¤u Kronos’un midesine indirmesi gibi
bir fleydir. Nitekim oryantalist düflünürler Bulfour
ve Cromer “Do¤ulu düflüncesizdir, haindir, çocuk-
sudur, ilgisizdir. Avrupal› ise buna karfl›l›k erdemli-
dir, olgundur ve ‘normaldir.’ Do¤uya kiflilik kazan-
d›ran kendi gayreti de¤il Bat›n›n Do¤uyu çekip çe-
virmede gösterdi¤i ustal›k ve baflar›d›r.”99

Bat›n›n Do¤uya olan bak›fl›n› uzun uzun an-
latmaya lüzum yoktur. Dizilerde, reklamlarda,
filmlerde do¤u ve do¤ulu manzaras› iticidir ve afla-
¤›lan›r. Do¤ulu vahflili¤e düflmüfl, birinci planda
do¤ulu olan ikinci planda insano¤lu olan uygar
vahfli bir insand›r. “Do¤unun gücü bundan böyle
‘bizim’ de¤erlerimize yak›nlaflacak, bizim uygarl›-
¤›m›za yatk›nl›k gösterecek, bizim ç›karlar›m›zla
uyum sa¤layacak ve bizim amaçlar›m›za hizmet
edecektir.”1100 Bu tutum ve bak›fl aç›s› Do¤uda ön-
ce Christopher Colombus’un daha sonra Napol-
yon’un öncülü¤ünü yapt›¤› Emperyalizmin kol
gezdi¤i 1950’lere kadar hüküm sürmüfltür. Ve bu
y›llara kadar Avrupa’n›n Do¤unun %85’ini iflgal
etmesi sözkonusudur. Emperyalizmin en önemli
ülkeleri olan ‹ngiltere ve Fransa sömürgecili¤in
tarih sahnesinden çekilmifllerdir. Avrupa Dünya
Düzeni yerini sömürge imparatoru olan ABD’ye
b›rakm›flt›r. Pan Amerikanizm ad›na ABD sömü-
rü düzenini kusursuz olarak devam ettirmeye bafl-
lam›fl ve sürdürmeye devam etmektedir. ABD bel-
li bir kültüre dayanan emperyalizm anlay›fl›n› tec-
rübesiyle beraber haleflerinden devralm›flt›r. Yeni
Amerikan Oryantalizmi kat› de¤erlerden yola ç›k-
maktad›r. Eski geleneksel oryantalizm ise “yumu-
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flak” di. ABD Do¤uyu önce tan›m›fl, sonra iflgal et-
mifl, sonra da bilginleri, askerleri ve yarg›çlar› ile
hücuma u¤ratm›flt›r.1111 Afganistan ve Irak gibi bir-
kaç ülkeyi iflgal etme yöntemi yan›nda kültürel,
siyasal ve ekonomik emperyalizmi metod olarak
kullanm›flt›r. 

T.Veblen Theory of the Leisure Class eserinde
Amerikan kültürünün giderek bütün dünyay› sa-
racak olan ça¤dafl barbarl›¤› temsil etti¤ini ileri
sürmüfltür. Yine Veblen’ e göre serbest zamanlar
s›n›f›n›n al›flkanl›klar› özellikle statü ve prestij ve
hiçbir ifle yaramayan gösterifl peflinde koflmalar›
orta ve alt s›n›flara sirayet etmektedir.1122

Maymunlaflmadan ibaret olan Bat›l›laflma ahla-
k›n› ve Bat›l›laflma projesini medeniyet kavram›na
vurgu yaparak kendi milletinde kabul görmesi için
ç›rp›nma içinde bulunanlar insanl›¤›n trajedi ve
ütopya aras›ndaki ac›lar›n› görmüyorlar. Dünya
üzerinde tahakküm kuran Bat› uygarl›¤› hakimiye-
ti alt›nda bulundurdu¤u dünyan›n sefaletinden -
atalar› ve efendileri olan Roma imparatorlar›n›n
Roma arenalar›nda aslanlara parçalat›lan insan
manzaras›ndan- haz ald›¤› gibi yeniden haz almaya
bafllam›fllard›r. ‹nsanl›¤›n bir k›sm›n›n açl›kla, bir
k›sm›n›n savafl ve iflgallerle bo¤ufltu¤u yüzy›lda Ba-
t› insan› fazla kilolar›yla, aptalca bir kitap olan
Guinnes rekorlar kitab›na girmek için ilginç ilgi
alanlar› ve u¤rafl›lar›yla varolabilme kayg›s›na düfl-
müfllerdir. Sa¤l›kl› bir vücuda kavuflmak için sarf
edilen zaman, milyonlarca dolara üretilen zay›fla-
ma ilaçlar›, düzgün biçilmifl çimlerden oluflan bah-
çesi olan büyük evler, kendisini prestij sahibi k›lan
araçlara yapt›¤› kölelik, güzel cicili bicili itaatkar
köpekler ve onlar›n beslenmesi için al›nan mil-
yonlarca dolarl›k mamalar Bat›l› adam›n prestijini
art›r›yor ve iyi bir. Bat›l› karakteri ortaya ç›kar›yor.
Halbuki bu imaj üretme çal›flmas› kand›rmacadan
ibarettir. Köpek besleme ve çim yetifltirme modern
insan›n çirkin yüzünün makyaj›d›r. AB için yap›-
lan düzenlemeler “ben”in ötekine uzamas›, ilerle-
me raporu denilen not defteri ise asimile ve enteg-
rasyonun verilerinin topland›¤› müzakereler ve ya-
z›flmalar bütünüdür. Bat›l›laflma patolojik bir kim-
li¤in marazi hastal›¤›d›r. 

“Türkiye’yi Türkiye yapan de¤erlere” vurgu ya-
pan ya da yetkisini milletten ald›¤›n› söyleyen ve
manevi geliflimini -Bat›l› taraf›ndan terörle yafta-
lanmaya çal›fl›lan, tats›z bir haber olarak görülen-

‹slamiyet’ten alan, bir zamanlar›n Müslüman
gençli¤inin AB’ye girmek için ç›rp›nmas› oldukça
düflündürücü ve dramatik bir de¤iflim ve geliflim-
dir. Yüzy›ll›k buhran›na çözüm bulamayan Bat›l›-
lar›n hayat tarz›na ve dünya tasavvuruna hayran-
l›k besleyen necip siyasiler kendi beslendikleri me-
deniyete vurguda bulunmamak için ç›rp›nmakta-
d›rlar. Avrupa Birli¤ine girmek için harcanan
enerji ve sinerji ruhuna y›lg›nl›k çivisi kak›lan mille-
ti, kendi öz de¤erleriyle ve medeniyetiyle yüzlefltir-
meye harcansayd› daha gerçekçi ve sonuç veren
politika ortaya konulmufl olurdu. Mevcut siyasiler
flu an basit gurbetçi mant›¤›yla ve psikolojiyle Av-
rupa Birli¤i’ne girme çabas› sürdürmektedir. Yani
haz›ra konma telaflesi içerisindedir. Kendi de¤erle-
riyle aya¤a kalkabilecek toplum ve devlet yap›s›n›
ortaya koyamayaca¤›n› dillendiriyor. Büyük fiairin
dedi¤i “Siz günefli ceketinizin astar› içinde kaybeden
marka Müslümanlar›s›n›z.” durumuna yani daha
önce defalarca düflülen ergin olmay›fl durumuna
yeniden düflmüfllerdir. Yaz›n›n genelinde yapmaya
çal›flt›¤›m Bat›l›n›n üretti¤i oryantalizme karfl› do-
¤unun üretmesi gerekti¤i söylenilen oksidentalizm
anlay›fl›n› desteklemek gibi bir niyetimin olmas› ya
da do¤uculuk anlay›fl›na karfl› bat›c›l›k teorisini or-
taya atma tepkiselli¤i içerisinde bulunmam söz ko-
nusu de¤ildir. Bat›y› Bat› yapan de¤erler varsa Do-
¤uyu Do¤u yapan de¤erler de vard›r. Anlatmaya
çal›flt›¤›m karfl›n›zdaki Uygarl›k övece¤iniz, özenti
duyaca¤›n›z ya da kendinizi karfl›s›nda ezik hisse-
dece¤iniz, kendi Medeniyetinizi hafife alman›z› ve
yenilgi psikolojisi içinde kalman›z› sa¤layacak bir
uygarl›k de¤il. Yeni maceralar aramaya gerek yok
enerjimizi as›l kültürü ortaya koymak için harca-
mal›y›z.  n
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GGeelleeccee¤¤ii NNeett GGöörrmmeekk vveeyyaa MMiiyyooppllaaflflmmaakk
AABB KKAAPPIISSIINNDDAA AADDAALLEETT‹‹

AA‹‹HHMM’’EE DDEEVVRREETTMMEEKK

MMEETT‹‹NN AALLPPAASSLLAANN

AA‹‹HHMM KKiimmiinn MMaahhkkeemmeessii

‹
nsan›n kirlendi¤i ve f›trattan uzaklaflt›¤› bir
ortamda sa¤l›kl› ve meflru bir zemin bulmak
mümkün müdür? ‹lahi denetimden uzak, hiç-

bir kutsal› kalmam›fl, sömürü ile elde etti¤i refah-
tan dolay› azm›fl,   ç›kar› söz konusu oldu¤u zaman
ezmifl, öldürmüfl bir toplulu¤un mahkemesi ne ka-
dar adil olabilir? Dante’nin dedi¤i gibi “Her fleye
hükmetmek isteyen bir kültür”ün müntesibi olan
hakimler “ötekilerin” haklar›n› korumada ne kadar
hassas olabilirler? Kendi d›fl›ndaki medeniyetleri
geri ve flekillendirilmeye muhtaç sanan, de¤erleri-
ni tüm dünyaya dayatan, farkl› kültürlere taham-
mülü olmayan Avrupal›lar›n fluuralt›nda yerlefl-
mifl tarihi önyarg›lar›ndan kurtulmalar› mümkün
mü? 

‹nsan haklar›n›n niteli¤i, hak ve özgürlük de-
yince ne kastedildi¤i, kiflilerin ve kurumlar›n dün-
ya görüfllerine ve temel referanslar›na göre de¤ifl-
mektedir. Herkes buna göre düzenleme yapmak
istemekte, kararlar›n› ona göre vermektedir. Bat›
konseptine bu aç›dan bak›ld›¤›nda görülecektir
ki, Bat›, kendi d›fl›ndaki toplumlara  ya asimilas-
yon, ya soyk›r›m, ya da dini bask› uygulam›flt›r.
Bat›n›n de¤erlerini kabul edenler, öngördü¤ü sos-
yal ve hukuki statüye itiraz› olmayanlar Bat› tara-
f›ndan gözetilmifltir. Ona olan sadakatiniz ölçü-
sünde korunmaya mahzar olmufl, farkl› bir hayat
tarz› iddias›nda bulundu¤unuz an ne demokrasi
tan›m›flt›r, ne de özgürlük. A‹HM de sizin Avru-

pa’ya olan sadakatinizin bir baflka s›nanma fleklidir.
Genellikle D›fliflleri Bakanl›klar› kanal›yla

A‹HM’ne gönderilen hakimlerin ço¤u devletiyle
ayn› paralelde düflünen, rejim yanl›s› kiflilerdir.
Dolay›s›yla A‹HM’ni siyasi oluflum d›fl›nda düflün-
mek mümkün de¤ildir. Hükümetleri ile iliflkileri
nedeniyle, bir nevi onlar›n dini, siyasi, stratejik ve
ekonomik ihtiyaç ve ç›karlar›n›n gerekti¤i yapt›-
r›mlara hukuki k›l›f üretme merkezi gibi çal›flmak-
tad›r.  ‹slam’a karfl› önyarg›l›d›r. ‹lerleme  Rapor-
lar›nda Müslümanlara yönelik hak ihlallerinden
hiç bahsetmeyen AB’den ve onun  “Radikal ‹slam
Korkusu” ile hüküm veren  mahkemesinden ada-
let ç›kar m›?  Nitekim, Mahkeme, Türkiye Devle-
tinin uygulamalar› yerine, ‹slam’› ve Müslüman
olman›n gere¤ini yerine getirenleri yarg›lam›flt›r.
Zaten A‹HM ilk kez siyasi  bir karar vermiyor.
Önemli kararlar›n›n hemen hepsinin siyasi boyu-
tu bulunuyor. ÇÇüünnkküü AA‹‹HHMM hhuukkuukk zzeemmiinniinnddee
ddaavvaa ggöörreenn ssiiyyaassii bbiirr kkuurruulluuflflttuurr.. Bu nedenle si-
yasal bir simgedir dedikleri baflörtüsüne siyasal  bir
karar vermifllerdir. Bugüne kadarki uygulamala-
r›ndan görülen odur ki, özellikle Avrupa’da hu-
kuk, siyasetin normlaflt›r›larak devam etmesinden
baflka bir fley de¤ildir. Onun için, ‹slam’a karfl› ön-
yarg›yla dolu hakimlerin, inanc›n›z ve hayat tarz›-
n›z konusunda belirleyici ve norm koyucu bir ko-
numda bulunmas›na  izin veremezsiniz.

Ayr›ca mahkeme, önüne gelen davalara bak-
ma, s›raya koyma ve sonuçland›rma konusunda
daima belli tercihlere göre hareket etmifl, tarafs›z-

“Nice f›k›h bilgisini yüklenen vard›r ki,
fakih (anlayan) de¤ildir.”  

(Hadis) 
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l›¤›n› koruyamam›flt›r. Laik, etnik, az›nl›k esasl›
davalar› öncelikle ele al›p, mümkün mertebede
davac›lar›n lehinde sonuçland›r›rken,  bir fliirden
dolay› hapse giren R. Tayyip Erdo¤an’›n davas›
dört sene,  Leyla fiahin’in davas› da ancak 6 sene
sonra sonuçlanm›flt›r. 

HHuukkuukkuu AA‹‹HHMM’’ee HHaavvaallee EEttmmeekk

Günümüz Müslüman’›, ‹slam’›n, ruhunu kaybet-
mifl bir dünyaya yeni bir nefes, yeni bir ruh vere-
cek de¤erlere sahip oldu¤unun fark›nda de¤il.
Baflka medeniyet ve fikir havzalar›nda kurtulufl re-
çeteleri ar›yor. Basit bir kolayc›l›kla kestirmeden
problemlerini baflkalar›na hallettirmek istiyor.
Baflkalar›n›n bu meseleleri hallederken iflin içine
kendi de¤erlerini katacaklar›n› düflünemiyor. Ka-
falar kar›fl›k. Ne yapaca¤›n›, ne yapmak gerekti¤i-
ni bilemiyor. Dün “Hay›r” dedi¤ine bugün rahat-
l›kla “Evet” diyebiliyor.

Efendim neymifl, A‹HM’ne baflvurmakla Tür-
kiye’de bir mahkemeye baflvurmak aras›nda bir
fark yokmufl, Türkiye’deki kanunlardan  ne fark›
varm›fl ki! Baflvurunun dini bir vecibenin yerine
getirilip getirilemeyece¤i ile de bir ilgisi yokmufl,
e¤itim  ile ilgili hukuki bir konuymufl. Bu neden-
le de hukuki alanda her yolun kullan›lmas› gere-
kiyormufl. Bu argümanlar ileri sürülürken çok
önemli baz› hususlar maalesef gözard› edilmekte-
dir.

Birincisi, kiflisel hak ve özgürlüklerin kullan›l-
mas›n›n sadece hukuki bir kavram olmad›¤›, inan-
ca müteallik bir yönünün oldu¤u ve iktidar ve
güçle iliflkisi oldu¤udur. Nitekim, A‹HM’in kara-
r›nda, “Leyla fiahin’in baflörtüsünü dini sebeple ört-
mesi nedeniyle ‹lahiyat Fakültesi’ne gitmesi gerekti¤i,
T›p Fakültesi gibi  laik okullara gidemeyece¤i, bu ne-
denle de laik okullarda üniversite idarecilerinin baflör-
tülü ö¤rencileri üniversiteye sokmama karar› alabile-
cekleri” ifadesi kullan›lm›flt›r. Yani, A‹HM’nin

Baflbakan Tayyib Erdo¤an ve D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, Roma’da Papa X. Innocentus’un gölgesi alt›nda AB Anayasas›’n› imzal›yorlar.
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karar›nda da “baflörtüsünün dinî nedenle örtüldü¤ü”
z›mnen kabul edilmifltir. 

‹kinci nokta ise, Türkiye’deki sisteme, onun uy-
gulamalar›na, millete yap›lan dayatmalara her za-
man itiraz›m›z oldu, flimdi de vard›r ve bu flartlar
devam etti¤i sürece var olacakt›r. Bu ülke bizim
ülkemiz. Baflörtüsü mücadelesi Türkiye’de verilip,
Türkiye’de çözümlenmelidir. Ama siz gidip bize
çok yabanc› bir referanslar sisteminin kurumu
olan A‹HM’nin önüne kendi r›zan›z ile oturuyor-
sunuz. Bu mahkemeye baflvurmakla ve ald›¤›n›z
sonuçla, baflörtüsünün  düzeni tehlikeye soktu¤u-
nu, di¤er insanlar üzerinde bask› unsuru oldu¤unu
mahkeme karar›yla tespit ve tescil ettirmifl olu-
yorsunuz. Hem Avrupa’da, hem de Türk yarg› sis-
teminde korunmay› kaybediyorsunuz. Bat›ya ha-
kemlik vererek, ona  tek tarafl› ‹slam’la hesaplafl-
ma ve onun toplumsal yaflamdaki yerini tayin et-
me imkan› veriyorsunuz. A‹HM’ne giderek  bu tür
davalar›n önüne  bir set çektiniz ve aksini ispat et-
menin çok zor olaca¤› bir içtihada kap› açt›n›z.
Bundan sonra Türk mahkemeleri daha rahat bir
flekilde baflörtüsü aleyhinde kararlar alacak ve
A‹HM de bu mahkumiyetleri kolayca uygun göre-
cektir. Çünkü bu kararla baflörtüsü davalar› ciddi
bir zemin kayb›na u¤ram›fl, içerideki  yasakç› zih-
niyeti kuvvetlendirici bir sonuç do¤urmufltur. Bu
mahkemeyi bu kadar meflru görüp otoritesini ka-
bul ettikten sonra, aleyhinize ç›kacak kararlara da
r›za göstermek ve uymak mecburiyetindesiniz.
Çünkü bu mahkemeyi son karar mercii olarak ka-
bul ediyorsunuz. 

Üçüncü nokta, milli hukuk ile topluluk huku-
ku aras›ndaki  rüçhaniyet meselesidir. E¤er milli
hukukla topluluk hukuku çeliflirse, milli hukukun
topluluk hukukuna uygun hale getirilmesi öngö-
rülmüfltür.  T.C.’nin mevcut rejimine göre, bunda
hiç bir sak›nca yoktur. Ama, e¤er tarihi misyona
ve ‹slami kimli¤e sahip ç›karak Türkiye merkezli
bir dünya kurmak istiyorsan›z, bunda sak›nca var-
d›r. Çünkü Müslümanlar, ‹slam’›n, Bat› hayat tar-
z›na ve dünya görüflüne karfl› en güçlü ve gelecek
vaat eden bir alternatif oldu¤unu, yeniden dirilifl
ve yükseliflin ancak ‹slam ile olaca¤›na inan›yor-
lar. Türkiye’de ‹slam ahkâm› oldu¤unda ve bu ah-
kâm ile AB ahkâm› çeliflti¤inde; ‹slam ahkâm›n›
da AB ahkâm›na uygun hale mi getireceksiniz? 

Di¤er taraftan, baflörtüsü problemi  hukukî bir

problem de¤ildir. Kanunlarda hâlen baflörtüsünü
yasaklayan bir düzenleme  bulunmamaktad›r. Bu-
na ra¤men üniversitelerde  böyle bir yasak varsa,
bunun tek nedeni yasakç› iradenin halk›n irade-
sinden daha güçlü olmas›d›r. Baflörtüsü yasa¤› sa-
dece bir dayatmad›r, hukuk tan›mazl›¤›n ve zorba-
l›¤›n bir ifadesidir. Sistem baflörtüsünü Türkiye’de
kasten bir problem ve kavga zemini haline getir-
di. Kendi egemenlik alanlar›ndan Müslümanlar›
uzak tutmak için baflörtüsünü bir t›kaç ve manive-
la gibi kulland›lar. Maalesef, Müslümanlar bu ma-
nivelan›n flimdi de Bat›’da  ayn› flekilde kullan›l-
ma yolunda oldu¤unu henüz fark edemediler.

28 fiubat ile beraber yürütülen psikolojik savafl
ile Müslümanlar köfleye s›k›flt›r›larak Avrupa’n›n
kuca¤›na itildi. Bu süreçte  Avrupa’n›n suskun
tavr›n› dikkate almay›p, hala Bat›dan adalet bek-
lemeye devam ve ›srar etmek, her seferinde ora-
dan tokat yedi¤i halde hala kendine gelmeyip o
kap›larda hukuk aramakta ›srar etmek neden?
Böyle bir sorunu burada çözmek yerine yabanc›la-
r›n eline b›rak›rsan›z, onlar da  bir inanç meselesi
olan davay› kendi bildikleri gibi çözerler. Leyla
fiahin davas›n› da bizim için de¤il, kendileri için
çözdüler. Hakimler de  kendi kültürel kodlar›n›n,
ba¤l› olduklar› dünya görüfllerinin ve içinden gel-
dikleri tarihi flartlar›n belli oranda etkisi alt›nda
kal›r, ideolojik sorunlara objektif ve hukuki ol-
maktan çok mensup olduklar› kültür ve medeni-
yet kriterleri aç›s›ndan yaklafl›rlar. 

AABB AAnnaayyaassaass››nn›› ‹‹mmzzaallaammaakk ddaa 
HHaakk AArraammaa KKoonnsseeppttiinniizzee UUyyuuyyoorr mmuu??

Baflbakan ve D›fliflleri Bakan› gidip AB Anayasas›
ile ilgili “nihai belge”ye imza att›lar. Neyi imzala-
d›klar›n› biliyorlar m› acaba, emin de¤iliz. Çünkü,
kamuoyu AB ile ilgili bütün önemli geliflmelerde
eksik, yanl›fl, çarp›k, günübirlik ve tek yönlü bir
bilgi bombard›man›n›n a¤›r bask›s› alt›nda tutulu-
yor. Alt›na imza at›lan bu anayasa, Türkiye için
ne anlam ifade ediyor, Türkiye’yi ne kadar ba¤l›-
yor? Üye ülkelerde nas›l bir yap›y› öngörüyor?
Bunlar› bilen düflünen yok. Ülke insan› istikame-
tini kaybetmifl bir halde karfl›laflt›¤› problemleri
AB ile aflmaya çal›fl›yor. Bu belgeyi imzalamak ba-
sit bir formalite de¤ildir. Türkiye’yi çok  ciddi yü-
kümlülükler alt›na sokmaktad›r.  ‹mza AB huku-
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kuna uyum zorunlulu¤u getirmektedir. Çünkü, la-
ik AB Anayasas› üye ülkelerin hukuklar›ndan üs-
tün bir metindir. Üye ülkeler AB hukukunun ba¤-
lay›c› yasalar›n› uygulamak için, milli hukuklar›n-
da gerekli düzeltmeleri yapmak mecburiyetinde.
AB hukukuna uyum, sosyal ve kültürel politika-
larda, vatandafll›k hukukunda ciddi de¤iflimleri
kabul ve içimize sindirmemizi gerektirecektir. AB
Anayasas› ile ilgili anlaflman›n sunufl bölümünde-
ki ifadeden de anlafl›laca¤› üzere söz konusu Ana-
yasa, Avrupa’n›n “kküüllttüürreell,, ddiinnii vvee iinnssaannîî mmiirraa--
ss››nnddaann iillhhaamm aall››nnaarraakk”” haz›rlanm›fl bulunmakta-
d›r. Dolay›s›yla birli¤in insani, hukuki  taraf› ya-
n›nda, bir de dini ve kültürel  taraf›  vard›r. On-
larla ayn› de¤erleri paylaflan, o de¤erlere sayg› du-
yan, dahas› destekleme yükümlülü¤üne giren bir
konuma girmifl oluyor Türkiye.

DDee¤¤eerr FFaarrkkll››llaaflflmmaass›› vvee HHuukkuukk

Allah’a kulluk edenlerle, etmek istemeyenler ara-
s›ndaki bir mücadeledir bu. Haramlar› helal yapan
bir zihniyetin ürünü olan ve adil olmayan kurum-
lar›n önünde özgürlük aray›fl›na girmenin anlam›
yoktur. Müslümanlar›n  dünya görüflleri  ve  arzu-
lad›klar› hayat nizam› ile Avrupa’n›n medeniyet
anlay›fl› ve hayat tarz› aras›nda derin uçurumlar
vard›r. De¤er farkl›laflmas›ndan dolay› babas›
Hz.‹brahim ile çat›flmad› m›? Ya buray› terk et, ya
da seni tafla tutar›z demedi mi? fiimdi  Müslüman-
lara ne oldu da, hangi de¤erleri AB ile uyufltu ki
Bat›n›n kuca¤›na koflarak gidiyorlar. ‹flin fikri,
kültürel ve medeniyet boyutunu göz ard› edemez-
siniz. Türkiye’de bir de¤er de¤iflimini gerçeklefltir-
mek için her türlü yolu deneyenlerin as›l niyetle-
rini göremeyip olaya sadece hukuki aç›dan bak-
mak do¤ru bir bak›fl aç›s› de¤ildir. Avrupa’n›n ‹s-
lam dünyas› karfl›s›ndaki durumunu bir tarihi de-
rinlik perspektifi içinde ele al›p, ekonomik, siyasi
ve kültürel boyutlar›yla de¤erlendirmek gerekir.
Meseleyi basit bir dava perspektifinden ç›kar›p,
kültür ve de¤erler sadedinde ele almak gerekiyor. 

Verheugen; “Zinay› suç saymak ça¤ d›fl›d›r... Zi-
nay› suç sayan ülkeyi kabul etmemiz mümkün de¤il-
dir. HHüükküümmeett AABB’’yyii iissttiiyyoorrssaa,, AABB ddee¤¤eerrlleerriinnii bbee--
nniimmsseemmeelliiddiirr” diyor. Öte yandan Rabbimiz de zi-
nay› suç say›yor. Ne olacak flimdi?  Avrupa’n›n zi-
na tart›flmalar›nda gösterdi¤i tav›r ortada durur-

ken hangi hukuka göre yarg›lanacaks›n›z? Kimin
hukukuna tabi olacaks›n›z. Financial Times gazete-
sinde Daniel Dorbey, “Avrupa de¤erlerinin yan›nda
‘aile de¤erleri’ ikinci planda kal›r.” diyor.   Adamlar
“AAvvrruuppaa ddee¤¤eerrlleerrii ttaarrtt››flfl››llmmaazz” deyip kestirip
atarken, siz bu adamlar›n kurdu¤u heyetlerin
önünde ‹slam’›n de¤erlerini tart›flt›r›p Müslü-
man’› mahkum ettireceksiniz öyle mi? Hem de ‹s-
lam’› yaflamayan, ‹slamî terminolojiyi bilmeyen,
‹slami hassasiyetleri anlamayan, bu konuda hiçbir
bilgi ve tecrübeye sahip olmayan ve dahas› Ba-
t›’n›n son y›llarda dozu giderek artan  ‹slam karfl›t-
l›¤› ve ‹slam aleyhindeki önyarg›lar›na ra¤men.

Baflörtüsü gibi ‹slam’i bir vecibenin, seküler
normlar üzerine kurulan bir Avrupa mahkemesi
taraf›ndan yarg›lamaya tâbi tutuluyor olmas› daha
bafl›ndan sorunlu bir mesele olarak görülmeliydi.
Müslümanlar, temel dini  vecibenin yerine getiril-
mesi konusunda A‹HM veya benzeri herhangi bir
mahkemeyi karar mercii kabul edip, medet um-
maya kalk›flmamal›yd›. 

Mahkemenin verdi¤i karar Türkiye’nin özel
flartlar›na göre verilmifl olup, hukuki aç›dan da li-
me lime dökülmektedir. Al›nan karar bir garabet-
tir, hukuk ad›na bir faciad›r. Karar› hukuk felsefe-
si, hukuk mant›¤› ve tekni¤i aç›s›ndan de¤erlendi-
ren, tutars›zl›¤›n› dile getiren çeflitli demeçler ve-
rildi, makaleler yaz›ld›. Mahkeme zorlama yorum-
larla bizzat kendi içtihatlar› ile çeliflkiye düfltü¤ü
gibi, komik duruma da düflmüfltür. Daha önceki
bir karar›nda, “dinsel farklar yüzünden guruplar ara-
s›nda gerilim ç›kabilir diye din özgürlü¤ü k›s›tlana-
maz” diyen, “çok uzak ihtimallere bakarak özgürlü-
¤ün k›s›tlanamayaca¤›n›” söyleyen A‹HM, bu defa
konu Türkiye olunca “‹slam fobisi” ile hareket
ederek kendi içtihatlar›n› çi¤nemifltir. Yine, daha
önce üç partinin kapatma davas›nda Türkiye
aleyhine karar veren A‹HM, RP davas›nda Türki-
ye devleti lehine karar vermifltir. RP’yi haks›z bu-
lan karar›  incelendi¤inde, daha önceki davalarla
ilgili gelifltirdi¤i söylem ve gerekçelerle  çeliflkili
oldu¤u görülecektir. Dava siyasi bir dava olmas›na
ra¤men,  sadece aleyhte karar vermekle yetinme-
mifl, kapatma gerekçesinde hiç hakk› ve yetkisi ol-
mad›¤› halde aç›kça ‹slam dinini yarg›lam›flt›r. ‹s-
lam dini  hakk›nda ahkam kesmifl, “fleriat” ve “ci-
had” gibi temel dini kavramlar› bir tehdit ve teh-
like olarak tan›mlam›flt›r. A‹HM’nin kendini din
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üzerinde tasarrufta bulunabilen bir kurulufl gibi
gören bu tavr›na ve  baflörtüsünü yarg›larken yine
‹slâm’› yarg›lamaya kalkmas›na ra¤men,  hala ba-
flörtüsü için oraya baflvurulmas›n›n do¤ru oldu¤u-
nu savunmak anlafl›l›r gibi de¤ildir.

Kararda deniyor ki, “Laik okulda okumay› kabul
eden bir ö¤renci o kurallarla okumay› kabul eder.” Fa-
kat, Avrupa’da laik okullar oldu¤u gibi kiliseye
ba¤l› okullar da var. Yani tercih hakk› var. Oysa
Türkiye’de böyle bir seçme flans› yok. Çünkü,
Türkiye’de laik olmayan okul yok. Siz  baflörtülü-
nün gidebilece¤i laik olmayan okul açt›n›z da va-
tandafl m› gitmedi? A‹HM ya Türkiye’deki okulla-
r›n yap›s›n› yeterince bilmiyor ya da ifline gelme-
di¤i için bilmek istemiyor. Türkiye’deki gerçekle-
ri görmedi¤i gibi, sosyal ve siyasi yap›y›  araflt›rma
zahmetine de katlanm›yor. Halbuki Loizidu dava-
s›nda A‹HM, Türkiye’yi mahkum eden karar› ha-
z›rlamak için K›br›s’a hakimler göndermifl ve ye-
rinde keflif yapt›rm›flt›.  

fiu çeliflkiye bak›n›z: Leyla fiahin bir AB üyesi
olan Avusturya’da e¤itiminin geri kalan k›sm›n›
baflörtülü olarak bitiriyor. Ayr›ca, hiçbir AB ülke-
sinin üniversitesinde türban yasa¤› yok. Ama ko-
nu Türkiye olunca hemen ‹slam Fobisi devreye gi-
riyor ve çifte standart bafll›yor. Karar› elefltiren
Prof. Dr. Mustafa Erdo¤an  flunlar› yaz›yordu: “AAvv--
rruuppaa’’ddaa hhaakkiimmlleerr vvaarr mm››?? ssoorruussuunnaa aarrtt››kk flflööyyllee
cceevvaapp vveerrmmeenniinn ddoo¤¤rruu oolldduu¤¤uu ssoonnuuccuunnaa vvaarrdd››mm::
BBeellkkii eevveett.... aammaa,, MMüüssllüümmaannllaarr iiççiinn ddee¤¤iill!!””  

‹‹ssllaamm’’aa KKaarrflfl›› ÇÇiiffttee SSttaannddaarrtt

‹slami kesim ile alakal› davalar› y›llarca bekletme-
lerine karfl›n, Apo’nun baflvurusunu  hemen iflle-
me koymufl, yürütmeyi durdurma karar› alm›flt›.
Gaziantep ve Marafl’a dokümantasyon merkezi
kurmay› planlayan AB, ‹stanbul’un göbe¤indeki
“ikna odalar›”n› ise görmezden gelmiflti.  Eflber
Ya¤murdereli için seferber olmalar›na karfl›l›k,
Nurettin fiirin’e kesilen insafs›z ceza ilgisini bile
çekmemiflti. Kokoreçe standart koyan, Kelaynak
kufllar› ile ilgili hak ihlallerini dile getiren AB,
‹lahiyat Fakültelerindeki baflörtüsü yasa¤›na ilifl-
kin hak ihlalinde ise susmay› tercih etmiflti.
A‹HM, motosiklet kullanan bir Sih’in türban›n-
dan dolay› kask takmamas›n›, Yahudi’nin Cumar-
tesi günü çal›flmamas›n› dini vecibe olarak kabul

etmifl,  Yahova flahitlerine inanc› gere¤i oldu¤u
için askerlikten muaf olma hakk› tan›m›fl ama
Türkiye’de  YAfi kararlar› ile  ma¤dur edilenler le-
hine tek bir karar  vermemifltir.

Haçl› seferlerinden beri “Din”, Bat› politikala-
r›nda hep önemli bir yer alm›flt›r. Bat›, Türki-
ye’de,  ‹slam-müesses nizam çat›flmas›nda tercihi-
ni her zaman kurulu düzen lehine kullanm›flt›r.
Baflörtüsü meselesi A‹HM’nin önüne  bir rahibe-
nin dinî problemi olarak gelseydi, flüphesiz karar
daha farkl› ç›kar, onun baflörtüsü laik düzen için
tehlikeli görülmezdi herhalde.

Bat›daki siyasi ve hukuki mekanizmalar›n,
özellikle 11 Eylül sonras›nda, ‹slam’a ve Müslü-
manlara karfl›  özel davran›fl biçimleri sergilemeye
bafllad›klar›n› biliyoruz. Yeri gelince düflünce ve
ifade özgürlü¤ü flampiyonu kesilen AB, düflünce-
nin ifade edilmesinin suç say›ld›¤› Türkiye gibi ül-
kelerdeki tart›flmalara yaklafl›m tarz› etnik ve
az›nl›k vurgular›ndan öteye geçmemektedir.  Gay
ve lezbiyenlerin isteklerini devletçe korunmas›
gereken bir hak olarak görmesine karfl›n, Müslü-
manlar›n hak ve özgürlüklerine duyars›z kald›¤›
gibi, dini vecibelerini yerine getirme isteklerini,

Fransa’da okuluna girmek için 
bafl›n› kaz›tmak zorunda kalan CCeennnneett DDoo¤¤aannaayy
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laiklik ve toplumun di¤er kesimleri için tehlikeli
görmektedir. Zihinsel olarak Müslümanl›¤› kendi
modernist seküler anlay›fl›n›n karfl›s›nda bir engel
olarak gören Avrupa, Müslümanlar› da tarih bo-
yunca karfl› oldu¤u bir dinin, bir ideolojinin mün-
tesibi olarak görmüfltür. Bat›, fluuralt›nda tortulafl-
m›fl ‹slam korkusu nedeniyle, flimdiye kadar ob-
jektif olmay› bir türlü baflaramam›flt›r. 

KKüüllttüürreell vvee SSoossyyoolloojjiikk MMeesseelleelleerree 
AAvvrruuppaa’’ddaa ÇÇaarree AArraammaakk

Bütün bunlar› görmeyip, di¤er AB sevdal›lar› gibi
Allah’›n adaletinden çok Avrupa’n›n adaletine
güvenmek anlafl›l›r gibi de¤il. AB’ye karfl› oldu¤u-
nu söyleyen bir kifli onun mahkemesine nas›l tabi
olabiliyor. O mahkeme AB de¤erlerini uygulayan,
ona göre karar veren bir merci de¤il mi? Yazd›kla-
r› gerekçelerde inanc›m›za ne kadar düflman ol-
duklar›n› da m› görmüyorsunuz? Allah’›n emirle-
rini, ‹slam’›n de¤erlerini “‹slam cahili” bir tak›m
adamlara tart›flt›r›yorsunuz. Baz› fleyler vard›r ki
güçlü, adil ve onurlu olmay› gerektirir ve kendi
topra¤›nda tek bafl›na halledilir. 

Problemin çözümünü baflkalar›na havale etti-
¤iniz zaman, mesele sizin olmaktan ç›kar. Kendi
güç ve eme¤inizle halletmek yerine AB ve
A‹HM’e havale etti¤iniz meseleler, varoluflumuz
ve duruflumuzla ilgili konulard›r. Temel de¤erleri-
miz ile ilgili konular› bu iki yüzlü, çifte standartç›
mahkemeye teslim edemezsiniz. Orada dava aç-
makla ne kadar riskli bir ad›m att›¤›n›z›n fark›nda
m›s›n›z acaba? Bu ülkede bir Müslüman olarak,
problem çözme kabiliyetinizi tamamen kaybetti-
niz mi ki, Bat›ya ve onun bir kurumu olan
A‹HM’e ‹slam’›n de¤erlerini tart›flt›r›yorsunuz ve
ona, “Ben sizin hakemli¤inize güveniyorum. Siz do¤-
ru karar verirsiniz. Siz bizimkilerden daha büyük bir
mahkemesiniz” diyorsunuz.

AB kap›s›nda “adalet” arayan bir Müslüman,
asl›nda sahip oldu¤u inanç ve medeniyetin hakk›-
n› veremedi¤ini  z›mnen kabul ediyor demektir.
AB sürecinde, her fley Türkiye’nin istedi¤i gibi
gerçekleflse bile, bir Müslüman’›n tek derdi de-
mokratikleflme ve insan haklar› m›d›r? Birileri
100 bin sayfay› aflk›n AB müktesebat›n› bünyemi-
ze uydurmaya çal›fl›rken, ruhumuzu, hayat›m›z›
bütünüyle kaplamas› gereken  ‹slami mükteseba-

t›n bizden istedi¤i davran›fl modellerini kimse
gündeme getirmiyor. Getirmeye cüret edenler ise
b›rak›n “öteki mahalleler”den kovalanmay›, “bi-
zim mahalle”de bile bir ay›p iflleniyormufl gibi de-
¤erlendirilip, üzerine kara kalemle çizgi çekiliyor.
‹flte, AB maceras›n›n en can s›k›c› yan› da bu za-
ten.

BBuu KKaarraarr HHaannggii SSoonnuuççllaarr›› DDoo¤¤uurrmmuuflflttuurr??

• Türkiye tipi laikli¤in varl›¤› tescil edilmifltir.
• Devletin din alan›na yönelik menfi müdahale-

lerinin önünü aç›c› bir içtihad olmufltur.
• Ceberrut devlet anlay›fl› karfl›s›ndaki özgürlük

mücadelesinde bir cephe kaybedilmifltir.
• Baflörtülülülerin üniversitede “di¤erleri” için

bir tehdit alg›lamas› yaratt›¤› iddias› daha son-
ra “di¤erleri”nin var oldu¤u tüm kamusal alan-
lara yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

• Baflörtüsü uluslararas› düzeyde siyasallaflt›r›l-
m›flt›r.

• Resmi ideoloji dinin üstünde bir konumda tu-
tulmufltur.

• Dini bir vecibenin yerine getirilmesi iptal edil-
mifltir.

• Politik irade ve bürokrasinin dini vecibeler
konusunda karar verebilece¤i hususu kabul
edilmifltir.

• Kiflisel bir tercih olan k›l›k k›yafetin serbetçe
seçimi engellenmifltir.

• E¤itim hakk› iptal edilmifltir.
• “Baflörtülü” ve “Bafl› aç›k” kad›n aras›nda ba-

flörtülülüler aleyhine ay›r›mc›l›k yap›labilece¤i
kabul edilmifltir.
‹slam’›n neflvünema bulmas›n› istemeyen, onu

daima kontrol  alt›nda tutmak isteyen Bat›’n›n bir
mahkemesini, umut kap›s› olarak görüp, oradan
olumlu bir sonuç ç›kaca¤›n› zannedenler, al›nan
sonucun olumsuz etkilerinden de sorumludurlar.
Kendi aleyhine düflmanlar›na bir tak›m f›rsatlar
vermenin akl› bafl›nda bir toplum için kabul edi-
lebilir bir taraf› yoktur. 

“SSiizzee bbiirr iiyyiilliikk ggeellssee,, bbuu oonnllaarr›› üüzzeerr,, bbiirr mmuu--
ssiibbeett ggeelliirrssee oonnaa ddaa sseevviinniirrlleerr.. EE¤¤eerr ssaabbrreeddeerr,, ssaa--
kk››nn››rrssaann››zz oonnllaarr››nn hhiilleelleerrii ssiizzee hhiiççbbiirr zzaarraarr vveerr--
mmeezz.. fifiüüpphheessiizz AAllllaahh,, oonnllaarr››nn yyaapptt››kkllaarr››nn›› ççeeppee--
ççeevvrree kkuuflflaattmmaakkttaadd››rr..”” (Ali-‹mran, 120)  n
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SSEESSLL‹‹ DDÜÜfifiÜÜNNÜÜYYOORRUUMM:: 
TTÜÜRRKK‹‹YYEE AABB’’YYEE GG‹‹RREERRSSEE

MMUUAAMMMMEERR YYAALLÇÇIINN

DDee¤¤iiflfliimmiinn BBiirriinnccii AAyyaa¤¤››:: ‹‹SSLLAAMMLLAAfifiMMAA

T
ürkler, ‹slamiyeti kabul et-
mekle o zamana kadar ya-
flanan, biriken bütün bir

tarihi miras›n ‹slamla çeliflenle-
rini birdenbire olmasa da belli
bir süreç içinde reddetmifl, ya-
flam d›fl› b›rakm›flt›r. Bu  yaflam
d›fl› b›rak›fl, içinde bulundu¤umuz
ça¤›n, tarihi deneyimlerle elde edil-
mifl bilgilerin ›fl›¤›nda de¤erlendirildi-
¤inde harika bir durumdur. Harikad›r; çünkü
öncesindeki bütün gelenek, görenek k›sacas› kül-
türel varl›klar›m›z bugünkü inançlar›m›zla do¤ru-
dan ya da dolayl› biçimde çeliflmektedir. Asl›nda
bu reddedifl bizim millet yap›m›zdan de¤il inanç
yap›m›zdan kaynaklanmaktad›r. Zira millet ayn›
millet, insanlar da o insanlar›n sulbünden gelmifl
insanlard›r. De¤iflen sadece inançlar›m›z. ‹nanç-
lar, insanlar›n eflyaya bak›fl›n›, olaylar karfl›s›ndaki
tavr›n› belirleyen en önemli faktördür. Bundan
dolay›d›r ki, eflyay›  de¤erlendirme, olaylar› yo-
rumlama, harekete geçme tarz›m›z de¤iflti¤i için
duygular›m›z da de¤iflmifltir. De¤iflen duygular›n
d›flavurumu yani davran›fllar›m›z ve güzellik duy-
gusunun birer somutlaflmas› olan sanat ve edebi-
yat anlay›fl›m›z da de¤iflmifltir. ‹slamiyet’le birlikte
Arap ve en çok da Fars kültürü iliklerimize kadar
ifllemifl, güzellik duygumuz, bu duygular› ifadelen-
dirme biçimimiz köklü de¤iflikliklere u¤ram›flt›r.
Burada herhangi bir yanl›fl anlamaya meydan ver-

memek için flunu aç›kça ifade etmeliyiz: Elbette
din bir bütündür. Kendi müesseselerini,

inanç esaslar›n›, davran›fl bütünlü¤ünü
beraberinde getirir. O bir ink›lapt›r;

reddettiklerini yok etmezse yaflaya-
maz. Ancak biz ‹slamiyet’i kabul
etmekle birlikte Fars kültürünü de
kabul etmifliz ki, bu baz› hallerde
yanl›fl bir olgu olarak karfl›m›za çak-

maktad›r. T›pk› Farslar›n yapt›¤› gibi
‹slam’›, kendi milletimizin ‹slam’la çe-

liflmeyen gelenekleriyle alg›lay›p ‹slami
duyufl ve düflünüflleri kendi estetik anlay›fl›m›z-

la ifadelendirebilir kendi terimlerimizle alg›laya-
bilirdik. Bu anlamda biz, özdeflleflme, asimile olma
yöntemini tercih etmifliz ve bunu da kendimizi
kaybedecek ölçüde abartm›fl›z. ‹tiraf etmeliyiz ki
Türkler, ‹slam’la özdefllefltikleri süre içinde inkiflaf
etmifller, cihan devleti karmaya muvaffak olmufl-
lard›r.

DDee¤¤iiflfliimmiinn ‹‹kkiinnccii AAyyaa¤¤››:: BBAATTIILLIILLAAfifiMMAA

AABB ÜÜyyeessii BBiirr TTüürrkkiiyyee’’yyee 
TTüürrkkiiyyee AAçç››ss››nnddaann BBaakk››lldd››¤¤››nnddaa

Türkiye, 200 y›ldan beri tedrici bir de¤iflim yafla-
maya devam ediyor. Bat›’ya yönelerek sürdürülen
bu de¤iflim sürecinde önce bir cihan devleti ömrü-
nü tamamlad›, yaflad›¤›m›z zaman diliminde de
Anadolu halk›n›n yaflama bak›fl›, eflyay› alg›lay›fl›,
insan iliflkileri, kiflisel geliflim anlay›fl›, e¤itim-ö¤-
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retim felsefesi, gelecek bilinci, “öte” düflüncesi…
hülasa bir milleti millet yapan temel de¤erlerini
tam olmasa bile büyük ölçüde de¤iflme yoluna
sokmufltur. Bu yolun sonunun, vahyi, süfli emelle-
ri için de¤ifltirme cüretinde bulunanlarla özdefllefl-
mifl Roma’ya ç›kt›¤› herkesçe malumdur. Vahye
dayatanlar›n, Anadolu kültür ve medeniyetine
neleri dayataca¤› da flimdiden düflünen beyinler
taraf›ndan tahmin edilmektedir.

Cumhuriyetin ilan›ndan sonra önemli ölçüde
küllenen, de¤iflmez do¤rular paralelinde oluflan ve
tarihi deneyimlerle geliflen Anadolu gelenek ve
görenekleri, çok partili sisteme geçildikten sonra
k›smen gün yüzüne ç›kmaya bafllam›flt›. Ne ki Ba-
t› yanl›s› dayatmac›lar›n dayatmalar›n›n da etki-
siyle görüldü ki esnekleflme yoluna girmifl; hafif
esen bir rüzgarda bile k›r›lmalar meydana gelmifl-
tir. Son durum bu oldu¤una göre Bat›’n›n bizzat
dayatmalar› karfl›s›nda fazla bir mukavemette bu-
lunamayaca¤› yolundaki kuflkular biraz daha güç-
lenmifl bulunmaktad›r.

Türkiye AB’ye girdi¤inde di¤er bütün üyelerde
oldu¤u kadar olmasa bile büyük bir maddi refah›n
gelece¤i su götürmez bir gerçektir. Bu gerçek, ay-
n› zamanda beraberinde bir vurdumduymazl›¤›,
temel de¤erlere kay›ts›zl›¤›, uçar›l›¤› da beraberin-
de getirecektir ki, iflte bu, yukar›da da de¤indi¤i-
miz gibi temelde büyük sapmalara yol açabilecek-
tir. 

Zenginin rahat›ndan ödün verememe gibi bir
zafiyetinin oldu¤u gerçe¤inden yola ç›karsak, mo-

ral de¤erlere yap›lacak müdahaleler karfl›s›nda
tepkisizlik halk›n genel özelli¤i olabilir. Bu
özellik, sonun bafllang›c› olmaz belki; ama za-
ten bafllam›fl olan baflkalaflman›n h›zlanmas›na
yard›mc› olmas› kuvvetle muhtemeldir.

1970’li y›llarda sol iktidarlar taraf›ndan uy-
gulanan halk› fakirlefltirme, önemli günlük ih-
tiyaçlar›n kuyruklara girilerek elde edilmesi,
ekme¤in ve petrol ürünlerinin neredeyse 40
y›l öncesinde uygulanan karne usulünün yeni-
den getirilmeye çal›fl›lmas› da s›rf halk› diri
tutmak, yaflad›¤› günü düflündürmek, gelecek-
le ilgili kuracaklar› planlar› engellemek, her
an istendik yönde sevk ve idareye haz›r tutmak
politikalar›na matuftu. Onlar da biliyordu ki,
zenginler sevk ve idare edilmez, ederler. Zen-
ginler de paran›n peflinde kaz›n gelece¤i yer-

den tavuk esirgenmez cümlesinden olmak üzere
ço¤u zaman öz de¤erlerinden ödün vermekten ka-
ç›nmazlar. Fakirini bile e¤itemeyen, öz de¤erleri-
ne ba¤l› k›lamayan bir devletin zenginlerini nas›l
yönlendirebilir?

SSaabbiittiimmiizz DDee¤¤iiflflkkeennlleeflfleebbiilliirr mmii??

‹srailo¤ullar›n›n t›pk› Yahudili¤i bozduklar› gibi,
inanmad›klar›, reddettikleri H›ristiyanl›¤› da ken-
di emelleri do¤rultusunda tahrif ettikten sonra
içinden ç›k›lmaz bir din olarak sunduklar› Bat›l›-
lar, ustalar›ndan ald›klar› dersin bir gere¤i olarak,
bizzat Kur’ân ve sünnete olmasa bile onu içsellefl-
tirmifl bir halk›n tutum ve davran›fllar›na müda-
hale etmeyeceklerini hiç kimse garanti edemez.
Aksine flimdilerde oldu¤u gibi H›ristiyanlar ile ye-
ni Müslüman vatandafllar aras›nda çifte ölçütlülü-
¤ünü sürdürecek, Müslüman halk da, hepsi olma-
sa bile, dünyevi menfaatlerinin zayi olmamas› için
-içine sinmese de- susacakt›r. Böylece kendi için-
de çeliflkiler yaflayacakt›r bir süre. Bir süre sonra,
önce bunal›ma girecek, sonra da ya fanatik bir
karfl› eylemci olacak ya da yaflad›¤› bunal›mla ye-
ni hasta nesiller yetifltirecektir.

Soruya yeniden dönersek, sabitlerimiz de¤ifle-
cek mi? Sabitler bizzat de¤iflmez; çünkü onlar
Kur’ân’›n ifadesiyle Allah’›n korumas› alt›ndad›r.
Fakat yaflan›r olmaktan, yaflama müdahil olmak-
tan (AB üyesi Türkiye halk› için söylüyorum) ç›-
k›p “nostaljik bir kutsal” olma yoluna girebilir.
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‹çini manevi kirlerden ar›nd›ramayanlar›n d›fl›n›
süsleyerek kendilerini iyi hissetmeye çal›flt›klar›
gibi, manevi huzursuzluklar›n› maddi refahlar›yla
örtmeye çal›flacaklard›r. Bu tecrübeyi Bat› halk›
yaflad› ve halen de yaflamaktad›r.

AABB ÜÜyyeessii BBiirr TTüürrkkiiyyee’’yyee HH››rriissttiiyyaann AAvvrruuppaa
AAçç››ss››nnddaann BBaakk››lldd››¤¤››nnddaa 

Bu durumun giderek derinleflmesi de kaç›n›l-
maz. Zira de¤iflmeyen do¤rular (Kitap ve sünnet)
›fl›¤›nda oluflmufl bir yaflam tarz›nda küçük de¤ifl-
melerin yol açt›¤› bu sa¤l›ks›z yap›, de¤iflkenlere
göre oluflturuldu¤unda hiç dayanamayacak, onul-
maz yaralar açacakt›r. Do¤u insan›, düz yolu sever,
bu nedenle de geleneklerine ba¤l› bir yap›ya sa-
hiptir. Bat› insan› do¤aya hakim oldu¤unu sand›-
¤› ve do¤a dengelerini insafs›zca bozmaya bafllad›-
¤› günden beri kendini büyüklük kompleksine
kapt›rm›flt›r. Bu süreç ilahi vahyi de¤ifltirmekle
bafllam›fl, Tanr›ya efl olmakla sürmüfl ve nihayet
tanr›n›n önünde olma durumuyla sürdürülmekte-
dir. Bu sürecin ne kadar sürece¤ini kestirmek de
zor. An›lan süreci sürdürme gayreti içinde olan bir
topluluk içinde gelenek ve göreneklerine ba¤l›,
al›flkanl›klar›ndan kolay ödün vermeyen (kapal›)
bir toplum (Türk halk›) nas›l bir yol haritas› izle-
yecek, do¤rusu merak etmemek elde de¤il.

Anadolu halk› acaba bir ur(!) gibi Bat›’n›n bir
kenar›nda m› kalacak, yoksa Bat›ya kendi de¤erle-
rini mi sunacak? Üçüncü bir ihtimal de t›pk› ‹s-
lam’› kabul ettikten sonra ‹slam’› kendilerinden
ö¤rendikleri toplumlara ‹slam’› ö¤rettikleri gibi
Bat›l›lara da Bat› de¤erlerini ö¤retme yolunu mu
seçecek? 

Bir ur gibi kenarda kal›rsa 300 y›ld›r sürmekte
olan afla¤›l›k kompleksi derinleflerek sürecek; bu-
nun bir neticesi olarak da itilmiflli¤in verdi¤i bir
tepkiyle Bat› içinde Bat› düflman› bir toplum olu-
flacakt›r. Bunun ne Bat›’ya ne de Türkiye’ye bir
yarar› olur. Çünkü böyle bir duygu, Anadolu insa-
n›n› rencide eder, iç dinamikleri onu aya¤a kald›-
r›r ve iyi yönlendirilemezse bütün bir Bat› ve Tür-
kiye aç›s›ndan derin yaralar›n aç›lmas›na neden
olur.

Türkler kendi de¤erlerini sunma yolunu seçer,
Bat›’da bir uyan›fl bafllarsa buna Bat› baflkentleri
itiraz edecek, önlemler alacakt›r. Zira AB, ama-

c›ndan sapm›fl, hesaplar istenen sonucun tam ter-
si ç›km›fl olacakt›r. Bu durumda Türkiye’nin birlik
d›fl›na ç›kar›lmas› için referandumlar gündeme ge-
lebilir. O zaman da Avrupa, kendi içinde maddi
ve manevi bir çat›flma sürecine girebilir. Böyle bir
çat›flman›n ç›kmas›, Avrupa halklar›n›n h›zla
Müslümanlaflmas›na yard›mc› olurken, Bat› de-
¤erlerinin derinli¤ine sahip, o de¤erlerle ülkeleri-
ni yönetenlerin amans›z bir tepki vermesi ve mü-
cadeleye giriflmesine yol açacakt›r.

Üçüncü durum ortaya ç›karsa! Yani Türkler,
Bat›l›lara Bat› de¤erlerini ö¤retme misyonunu
üstlenirlerse ne olur? Bunu flimdiden kestirmek
oldukça güç; ama kanaatimizce flu iki durum orta-
ya ç›kabilir:

Bat› kendi de¤erlerine istemeyerek de olsa ge-
ri döner.

Bat›l›lar, Türklerin kendilerine öncülük etme-
leri karfl›s›nda, durumu hazmedemez ve afla¤›l›k
kompleksine kap›l›r. Bunun sonucunda da birbiri-
ni sevmeyen, birbirine mesafeli iki toplum ortaya
ç›kar. Bu iki toplum aras›nda t›pk› flimdilerde
Türkiye’de oldu¤u gibi, birbirine düflman; ama
birlikte yaflamak zorunda olan iki toplumun olufl-
mas›na neden olacakt›r. 

Yukar›da öngördü¤ümüz durumlardan hangisi
olursa olsun, bütün bir tarih tan›kt›r ki köklü de-
¤iflimler beraberinde bir çat›flmay› getirmifl; bir sü-
re birlikte yaflasa da kazanan hep yenilik olmufltur.
Bu geçifl süreçleri oldukça sanc›l› olmufltur. Bugün
de Türkiye AB’ye girerse böyle bir sanc›n›n yafla-
naca¤› muhakkakt›r. Sürecin sonunda hep yeni
kazand›¤›na göre de¤erler de¤iflecek, eski bir süre
nostaljilerde yaflayacak ve kendisine türküler söy-
lenen, a¤›tlar yak›lan “uzak” olacakt›r.

Türkler, Anadolu’ya geldikten sonra yerli
halkla, Rumlarla, iyi iliflkiler kurmufllar ve onlar›n
Türkleflmesine ve Müslümanlaflmas›na sebep ol-
mufllard›. Rumlar, kendi de¤erlerini terk edip
Türk ve ‹slam’›n de¤erlerini benimsemifllerdi.
Acaba Fransa Devlet Baflkan›’n›n ifadesiyle “He-
pimiz, Bizans’›n çocuklar›y›z.” cümlesinin alt›nda
yatan anlam, Türkleri AB’ye al›p 1071’in rövanfl›-
n› alaca¤›z m›? Do¤rusu bunu merak ediyorum.
Cümlenin anlam› buysa Anadolu’yu zor günler
bekliyor demektir. Beyaz Türkler flimdiden çal›fl-
ma planlar›na bafllayabilirler. n
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D Ü fi Ü N C E

1960’l› y›llarda Eugen Garfield ABD’nde Phi-
ladelphia/Pennsylvania’da IInnssttiittuuttee ffoorr SScciieennttiiffiicc
IInnffoorrmmaattiioonn ((IISSII)) yâni “Bilimsel ‹stihbârat Ensti-
tüsü” ad› alt›nda ve “bilimsel sonuçlar›n tüketimi-
ni ölçmeye yönelik parametreleri ihdâs ve tesbit
etmek amac›yla” bibliyografik bir veri taban› ge-
lifltirmek üzere bir flirket kurmufltu. 

Bu flirketin oluflturdu¤u SScciieennccee CCiittaattiioonn IInn--
ddeexx ((SSCCII)) denilen veri taban› 1964 y›l›ndanberi
yürürlüktedir. Daha sonra SScciieennccee CCiittaattiioonn IInnddeexx
EExxppaannddeedd ((SSCCIIEE)) diye geniflletilen bu veri taba-
n› hâlen: Biyokimya, Biyoloji, Enformatik (Bili-
flim), Farmakoloji, Fizik, Hemflirelik Bilimleri, Je-
oloji, Kimya, Matematik, Mikrobiyoloji, Mühen-
dislik, Ormanc›l›k, Psikiyatri, T›b ve Ziraat konu-
lar›nda, çeflitli dillerde yay›nlanmakta olan çeflitli
bilimsel dergilerin taranmas›yla, en az›ndan: 1)
bilimsel makâlelerin özetilerini vermekte, ve 2)
yazar›na ya da yazarlar›na bu makâle dolay›s›yla
kimlerin makâleleri taraf›ndan kaç kere yyoollllaammaa
yyaapp››llmm››flfl [referans verilmifl, “site edilmifl”] oldu¤unu,
yâni bu makâlenin bilim âlemindeki yank›s›n› ssaa--
yy››ssaall oollaarraakk tesbit etmektedir.

IISSII’nin bu veri taban› 1945 y›l›na kadar uzan-
maktad›r. Bafllang›c›ndan bugüne kadar SSCCII’nin
tarayarak veri taban› oluflturdu¤u bilimsel dergile-
rin say›s› 3700 civâr›nda kalm›fl iken SSCCIIEE’in ta-
rad›¤› dergiler bugün yaklafl›k 6200’e ulaflm›flt›r.
Bu iki veri taban› aras›ndaki farklar› bilmeyenle-
rin akl›nda ise yaln›zca SScciieennccee CCiittaattiioonn IInnddeexx
yâni k›salt›lm›fl flekliyle SSCCII vard›r.

Her hafta yaklafl›k 19.000 kadar makâle özeti-

nin ve 430.000 sitasyon’un dâhil edildi¤i SSCCIIEE ve-
ri taban›n›n bugünkü hacm› yaklafl›k 18 milyon
özete ulaflm›fl bulunmaktad›r. Bununla beraber,
gerek SSCCII’nin gerekse SSCCIIEE’nin yukar›da ad› ge-
çen konularla ilgili bilimsel dergilerin hepsini ta-
ramad›¤› ve bunlar aras›nda, kriterleri kendince
mâlûm, bir seçim yapt›¤› da gözden ›rak tutulma-
mal›d›r. 

2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kânûnu’nun yü-
rürlü¤e girmesinden sonra bir bilim adam›n› bi-
limsel olarak de¤erlendirmek amac›yla SSCCIIEE’ye
bafl vurmak, akademik ortama, önce kânûn ve yö-
netmeliklerde yer almam›fl bir moda ve daha son-
ra da ffiikkttiiff bir zarûret olarak yerleflmifl bulunmak-
tad›r. B›rak›n›z Medya’y›, iflin künhünü bilmeyen
bilim adamlar› taraf›ndan dahî, SSCCEEII’ye bafl vura-
rak bilim adamlar›n› bu veri taban›ndaki sitasyon-
lar›n›n say›s› arac›l›¤›yla de¤erlendirmek sanki oobb--
jjeekkttiiff vvee hhiiçç flflaaflflmmaayyaann tteekk kkrriitteerrmifl gibi alg›lan-
maktad›r ki bbuu aassllââ vvee aassllââ iissââbbeettllii ddee ddee¤¤iillddiirr,,
ddoo¤¤rruu ddaa ddee¤¤iillddiirr!!

Nitekim bir bbiilliimm aaddaamm››nn››nn bbiilliimmsseell ddee¤¤eerriini:

• HHooccaall››¤¤››,
• AArraaflfltt››rr››cc››ll››¤¤››
• BBiilliimmsseell nniitteelliikkllii pprroojjee vvee ddookkttoorraa yyaa ddaa llââ--

bboorraattuuvvaarr vvee kklliinniikk iiddâârree eettmmeekktteekkii yyaa ddaa ssaannaatt--
ssaall eesseerr vveerrmmeekktteekkii yyeetteennee¤¤ii vvee vveerriimmlliillii¤¤ii, ve

• BBiillggiiyyii: A) ö¤rencilerine, ve B) meslekdaflla-
r›na (kolleg’lerine) yyaayy››cc››ll››¤¤››

gibi befl faktör belirler. SSCCIIEE’de “site edilmifl ol-

““SSCCIIEENNCCEE CCIITTAATTIIOONN IINNDDEEXX””
BB‹‹RR BB‹‹LL‹‹MM AADDAAMMIINNIINN DDEE⁄⁄EERR‹‹NN‹‹ BBEELL‹‹RRLLEEMMEEKKTTEE

TTEEKK VVEE OOBBJJEEKKTT‹‹FF BB‹‹RR KKRR‹‹TTEERR MM‹‹DD‹‹RR??

AAHHMMEEDD YYÜÜKKSSEELL ÖÖZZEEMMRREE
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mak” iissee bbuu bbeeflfl ffaakkttöörrddeenn,, yyaallnn››zzccaa vvee yyaallnn››zzccaa,,
BB)) flfl››kkkk›› iillee ddoo¤¤rruuddaann ddoo¤¤rruuyyaa iillggiillii ddee¤¤iill,, yyaallnn››zz--
ccaa iilliinnttiilliiddiirr.. Dolay›s›yla, SSCCIIEE tek kriter olamaz;
afla¤›da ise niçin objektif bir kriter olam›yaca¤›n›
da aç›klayaca¤›z.

Bilim adam›n›n hocal›k vasf›n› en iyi de¤er-
lendirenler ö¤rencileridir. E¤er bilim adam›:

1) Derslerini ilgi çekici k›labiliyorsa,
2) Ders takrîrindeki hitâbeti etkileyici ise,
3) Tahtay› iyi kullanabiliyorsa,
4) Yaz›s› okunakl› ise,
5) Dersinin metnini ve çözülmüfl problemlerini

teksir olarak da¤›t›yorsa ya da bu konuda yaz›l-
m›fl kitaplar› varsa,

6) Ö¤rencilerine kibirle de¤il, flefkatle muamele
ediyorsa,

7) Ö¤renciler taraf›ndan kolay hazmedilemeyen
konular› gerek s›n›fta gerekse odas›nda onlara
tekrar aç›klamakdan yüksünmüyorsa,

8) Not vermede âdil davran›yorsa

onun bu nitelikleri ö¤renciler aras›nda takdîr edi-
lerek derslerine ilgi de o ölçüde artar. Bu duruma
meslekdafllar› da k›sa zamanda vâk›f olurlar.

Bilim adam›:

1) Bilimsel araflt›rma projeleri teklif edebiliyor ve
yönetebiliyorsa,

2) Konusunda ilmî literatüre bihakk›n vâk›f ise,
3) Yan›ndakileri ekip çal›flmas›na teflvik edebili-

yorsa,
4) Doktora konular› bulup doktorantlar›n› bafla-

r›ya ulaflt›racak flekilde yönlendirebiliyorsa,
5) ‹lim ahlâk›ndan yâni akademik deontolijiden

aslâ ödün vermiyorsa, ve 
6) Bütün bu konularda salâbeti de verimlili¤i de

kan›tlanm›fl ise,

bütün bunlar meslekdafllar› aras›nda k›skanç-
l›klara ve hattâ engellemelere yol açsa bile, so-
nunda mutlaka sayg› ve takdîr kazan›r.

Bilginin ö¤rencilere yay›lmas› bilim adam›n›n
verdi¤i derslerin muhtevâs›n›n yaln›zca ders ver-
di¤i s›n›fla s›n›rl› kalmay›p s›n›f›n d›fl›na da tafl-
mas› demektir. BBuu ddaa bbiilliimm aaddaamm››nn››nn oo kkoonnuuddaa
ppeeddaaggoojjiikk kkiittaapp yyaa ddaa kkiittaappllaarr yyaazzmm››flfl,, tteerrccüümmee--

lleerr yyaappmm››flfl oollmmaass››yyllaa ööllççüüllüürr. Ayr›ca bilim adam›
orijinal araflt›rmalar yap›p yay›nlamakla da yü-
kümlüdür. Bâz›lar› ise kendi yyaayy››nnllaarr››nn››nn ssaayy››ss››nn››
kkaabbaarrttmmaakk vvee SSCCIIEE’’ddee ddaahhaa ççookk ““ssiittee eeddiillmmiiflfl ooll--
mmaakk”” iiççiinn, doktorantlar›na, idâre ettikleri dokto-
ralar yay›nlan›rken bunlar›n bafl›na kendi isimle-
rinin de konulmas›n› icbâr ederler. Bu, kanaatim-
ce, doktorant› ezen ve akademik deontolojide ye-
ri olmamas› gereken bir tasarruftur.

Bir bilim adam›n›n söz konusu dört faktörün
hepsinde de baflar›l› ve verimli olmas› idealdir
ama her bilim adam›ndan bu performans› bekle-
mek âdilâne bir tutum de¤ildir. Meselâ Rölâtivite
Teorileri’nin kurucusu, Fotoelektri Olay’n› aç›k-
layan, Bose-Einstein ‹statisti¤ini kuran ve
1921’de Nobel Fizik Ödülü’nü kazanm›fl olan Al-
bert Einstein (1879-1955) gibi bâz› bilim adamla-
r› ö¤rencilere muhâtab olmaktan da ders anlat-
makdan da olabildi¤ince kaç›narak kendilerini
yaln›zca araflt›rmaya verirler. ‹stanbul Üniversite-
si Fen Fakültesi’nde Atom ve Çekirdek Fizi¤i Kür-
süsü’nün ve lâboratuvarlar›n›n, Teorik Fizik Ens-
titüsü’nün, Türk Fizik Derne¤i’nin kurucusu ve
Atom Enerjisi Komisyonu ile Çekmece Nükleer
Araflt›rma ve E¤itim Merkezi’nin kurulmas›n›n
öncüsü olan Fâhir Yeniçay (1902-1988) gibi bâz›-
lar› ise yaln›zca iyi ö¤renci yetifltirmek, ders kita-
b› yazmak konusunda gayret sâhibidirler.
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BBiilliimm aaddaammllaarr››nn››nn ggeerrççeekk ddee¤¤eerrlleerriinnii ne
SSCCIIEE’deki sitasyonlar›n›n say›s› ve ne de bu iflten
anlamayan gazeteciler tesbit edebilir. Bu de¤er-
lendirmeyi aannccaakk vvee aannccaakk oo bbiilliimm aaddaammllaarr›› ggiibbii
bbiilliimm aaddaamm›› vvee aayynn›› aakkaaddeemmiikk ttiittrree ssââhhiibb oollaann
cciiddddîî vvee ââddiill mmeesslleekkddaaflflllaarr›› yyaappaabbiilliirr..

SSCCIIEE’de “site edilen” makâleler bilimsel de¤er-
lerine bak›lmaks›z›n taran›p kayda geçmektedir.
Meselâ, 1989 y›l›nda Stanley Pons ve Martin Fle-
ischmann yapt›klar› bir elektroliz hücresinde çok
düflük s›cakl›kta füzyon olay›n› gerçeklefltirdikleri-
ni ileri sürmüfllerdi. Bu ssoo¤¤uukk ffüüzzyyoonn üzerine her
ikisine de yollamada bulunan binlerce makâle ya-
z›lm›fl ve bunlar›n ço¤u da SSCCII’de ve SSCCIIEE’de yer
alm›flt›.

Fakat 15 sene zarf›nda bu iki zât›n tecrübesini
ve ölçümlerini tekrarlayan pekçok bilim adam›
“so¤uk füzyon” diye bir olay varsa dahî bunun
Pons ve Fleischmann’›n tecrübelerinde iddia et-
mifl olduklar› gibi ortaya ç›kmad›¤›n› gösterdiler.
Yâni Pons ve Fleischmann’›n iddialar›n›n gerçek
taraf› yoktu. fiimdi sormak lâz›md›r: “Pons ve Fle-
ischmann’›n, bilimsel olmad›¤› kan›tlanan so¤uk
füzyonu gerçeklefltirmifl olduklar› iddias› dolay›-
s›yla, SSCCII’de ve SSCCIIEE’de binlerce kere zikredilmifl
olmalar› ve böylece kendilerine yap›lan yollama-
lar›n say›s›n›n iyice kabarm›fl olmas› onlar›n kâr
hânesine kaydedilmesi gereken bir bbaaflflaarr›› m›d›r?
Buna göre, SSCCII’’ddee yyaa ddaa SSCCIIEE’’ddee ““flfluu kkaaddaarr”” zziikk--
rreeddiillmmiiflfl oollmmaakk bbiilliimm aaddaammllaarr›› iiççiinn:: 11)) tteekk kkrrii--
tteerr,, vvee ddee 22)) oobbjjeekkttiiff bbiirr kkrriitteerr oollaabbiilliirr mmii??

Ayr›ca, meselâ:  Hukuk’da, ‹ktisat’ta, ‹lâhi-
yat’ta, Epistemoloji’de, Mant›k’ta, Türkoloji’de,
Arap-Fars Filolojisi’nde, ‹ç Mîmârî’de, Heykelt-
rafll›k’da, Müzikoloji’de ve ilh… orijinal araflt›rma
yapanlar›n SSCCIIEE’de zikredilmesi (“site edilmesi”)
imkân› olmad›¤›ndan bu gibi bilim adamlar›n›n
“SSCCEEII’de s›f›r sitasyonu var” diyerek afifle edilme-
leri ve haks›z yere küçük görülmeleri do¤ru mu-
dur? Nitekim kendisi tan›nm›fl bir Anayasa Huku-
ku uzman› olan YÖK Baflkan› Prof.Dr. Erdo¤an
Teziç son zamanlarda birkaç gazetede SSCCIIEE’de
hiçbir makâlesi “site edilmemifl” oldu¤u için haks›z
yere elefltirilmifltir.

Bundan baflka bilim âleminde çok güçlü lobi-
lerin varl›¤› da bir s›r de¤ildir. Bunlardan biri “Ya-
hudi Lobisi”, di¤eri ise “‹lâç Sanayii Lobisi”dir.

“Yahudi Lobisi”ne mensûb olanlar SSCCIIEE taraf›n-
dan taranan dergilerde yay›nlad›klar› makâlelerde
muhakkak bir punduna getirip özellikle baflka ya-
hudi bilim adamlar›n›n bilimsel yay›nlar›na yolla-
ma yaparlar. Bu da hakl› ya da haks›z yahudi bilim
adamlar›n›n SSCCIIEE’de daha fazla say›da zikredil-
mesine yol açmaktad›r.

SSCCIIEE’de sitasyonlar›n say›s›n› kabartman›n bir
baflka yolu da bir bilim adam›n›n yay›nlad›¤› her
makâlede, gerekli olsun olmas›n, kendisine ait da-
ha önceki makâlelere yollama yapmas›d›r.

Eskiden t›b alan›nda bilimsel dergiler çok da-
ha seçiciydiler; k›l› k›rk yararlar ve kendilerine
yay›nlanmak üzere gönderilen makâlelerin ço¤u-
nu da reddederlerdi. fiimdilerde ise güçlü ilâç fir-
malar› ya da onlar›n alt kurulufllar› piyasaya sür-
dükleri yeni bir ilâç hakk›nda biribirini tekrarla-
yan, istatistiksel de¤eri olmayan 20-30 vaka hak-
k›nda hiçbir orijinalli¤i bulunmayan sözümona
bilimsel makâleler yazanlar›n bu makâlelerini, el-
lerindeki parasal yapt›r›m gücüyle, SSCCIIEE taraf›n-
dan taranan bâz› t›b dergilerinde yay›nmas›n› sa¤-
layabilmektedirler. Bu ise, söz konusu kimselerin
bu ilâç firmalar›na daha ba¤›ml› çal›flmalar› için
bir nevi rüflvet yerine geçmektedir.

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan Resmî Gaze-
te’nin 25213 say›l› nüshas›nda yay›nlanm›fl
28.08.2003 târihli “E¤itim Personelinin Nitelik
Ve Seçim Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”de fief
Yard›mc›s› olmak için 6. Madde’nin ve fief olabil-
mek için de 7. Madde’nin gerekli gördü¤ü SSCCII’ye
ya da SSCCIIEE’ye kay›tl› dergilerde fief Yard›mc›s›
için 3 ve fief için de 5 yay›n› olmas› flart›, bu ifle
âflinâ tarafs›z gözlemcilerin kanaatine göre, yuka-
r›daki paragrafta de¤inilmifl olan ‹lâç Sanayii fir-
malar›n›n devreye girmelerini ve yay›nlar›n bi-
limsel kalitesinin de olabildi¤ince düflük olmas›n›
sa¤layan bir etken olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Bütün bu olgular, bir bilim adam›n›n de¤er-
lendirilmesinde SSCCIIEE’deki sitasyonlar›n›n say›s›n›n
ya da, Sa¤l›k Bakanl›¤› söz konusu oldu¤unda,
SSCCII’ye ya da SSCCIIEETT’ye kay›tl› dergilerde yay›n-
lanm›fl t›bbî yay›nlar›n: 1) nniiççiinn tteekk kkrriitteerr oollaamm››--
yyaaccaa¤¤››, ve de 2) nniiççiinn oobbjjeekkttiiff bbiirr kkrriitteerr oollaamm››yyaa--
ccaa¤¤›› konusunda fehâmet ve idrâk sâhiplerine ye-
terince ›fl›k tutacakt›r. n
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Ç
ok yo¤un saplant›lar› olan bir dünyada
yafl›yoruz. Hemen her gün, büyük kültü-
rel, siyasal sars›nt›lar ve flok’larla karfl›lafl›-

yoruz. Modern dünya, ‹slam karfl›s›nda flizofrenik
bir tav›r sergiliyor, ‹slam fobisi, ‹slam  toplumla-
r›nda bile zemin kazanabiliyor. Düflünsel hayat›-
m›z, kültürel hayat›m›z, ekonomik ve siyasal haya-
t›m›z, bütünüyle egemenlik alt›nda bulundu¤u
için, ‹slam, bir kaç basit, yüzeysel, afla¤›lay›c› klifle-
ye indirgenebiliyor. Bütün modern kavramlar
özellikle ‹slam toplumlar›nda ideolojik maske ola-
rak kullan›l›yor.

‹nanç dünyam›z›, kültür ve uygarl›k dünyam›z›,
hayat tarz›m›z› ve dünya görüflümüzü yans›tmayan,
temsil etmeyen; seçkin üst kesimlerin ideolojik ç›-
karlar› do¤rultusunda kullan›lmak üzere Bat›’dan
ithal edilen kavramlarla, sosyal/tarihsel/kültü-
rel/ahlaki içeri¤i bulunmayan kavramlarla, bask›
alt›nda tutuluyoruz. ‹deolojik kavramlar ve ideolo-
jik kültür, tek yanl›, dar görüfllü, ayr›mc›l›¤a daya-
l›, ayr›l›kç›l›¤a dayal›d›r, bu nedenle de farkl› ola-
na kapal›d›r, insani dünyalara kapal›d›r. Sistem,
ideolojik kültür yoluyla bilincimizi, kalbimizi res-
mi yorumlar›n s›n›rlar› içerisine almaya çal›flmak-
tad›r.

‹çerisinde bulundu¤umuz dönemde, ‹slam top-
lumlar› emperyal güç gösterileri ile teslim al›nma-
ya çal›fl›l›yor. Çok tehlikeli,  çok korkunç, kand›r-
maca, aldatmaca ve i¤fallerle, ülkelerimiz, kaynak-
lar›m›z, kültür ve uygarl›k miras›m›z, tarihi ve co¤-
rafi miras›m›z ellerimizden al›n›yor, tahrip edili-
yor, ya¤malan›yor. ‹flgal alt›na al›nan toplumlar›-
m›z büyük hapishanelere dönüfltürülüyor, cehen-
neme dönüfltürülüyor. Günümüz dünyas›, müslü-

manlar için farkl› standartlar›n uyguland›¤›  bir
dünyad›r. ‹nsan haklar›nda bir evrensellik söz ko-
nusu de¤ildir. Irkç› siyasetler nezdinde Müslüman-
lar›n hayat› bir önem tafl›m›yor. Müslümanlar›n
kitlesel plandaki ölümleri bile hesaba kat›lm›yor.
Büyük katliamlar sorgulanm›yor, toplumlar›m›z›n
bütünüyle bombard›mana tabi tutulmas› sorgulan-
m›yor. Irkç›l›klar nedeniyle, ideolojik karfl›tl›klar
ve sapk›nl›klar nedeniyle, müslümanlara yönelen
katliamlar “hakl›” bulunabiliyor.

‹slam ve Müslüman imaj›, s›n›rs›z bir ahlaks›z-
l›k içerisinde ve sistemli bir flekilde çarpt›r›l›yor;
muhalif hareketlerin, direnifl hareketlerinin kim-
likleri, eksik, çarp›k ve yanl› medya klifleleriy-
le/bilgileriyle medya taraf›ndan kurgulan›yor.
Medya gündemi, siyasal gerçekli¤i etkileyebiliyor.
‹slam toplumlar›nda kendili¤inden fliddetin bu-
lunmad›¤› gerçe¤i ›srarla unutturulmaya çal›fl›l›-
yor. 

Türkiye’de oldu¤u gibi, siyasal sistem, ‹slami
e¤ilimlere, taleplere kesin olarak kapal› tutuluyor.
Avrupa Birli¤i serüveni ile Türkiye, bir kez daha
tarih/kültür/uygarl›k miras›ndan, birikiminden ve
ufkundan uzaklaflt›r›l›yor. ‹nsani, ahlaki duyarl›k-
lardan, sorumluluklardan soyutlanan, insani, top-
lumsal, sosyal sorunlar›, özlemleri, kayg›lar› yans›t-
mayan, pozitivist ve realist bak›fl aç›lar›n›, yorum
ve çözümleri kutsayan statükocu sistem, Türki-
ye’yi bir flirketi yönetiyor gibi yönetmeye çal›fl›yor.
Bu nedenle de, Türkiye bütün temel ahlaki de¤er-
lerin ciddi bir flekilde afl›nd›¤›, afl›nd›r›ld›¤› bir sü-
rece giriyor. Sürecin bir gere¤i olarak, özgürlük ta-
n›m› ve anlay›fl› da aç›kça büyük bir edepsizlik ve
hayas›zl›k noktas›na gelmifl bulunuyor.

BB‹‹RR ‹‹RRAADDEE ÇÇAABBAASSII 
‹‹ÇÇEERR‹‹SS‹‹NNDDEE OOLLMMAAKK

AATTAASSOOYY MMÜÜFFTTÜÜOO⁄⁄LLUU
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Bütün anormallikler gereken tav›rlar› almad›-
¤›m›z için normal hale gelebiliyor. Afl›r› rasyonel
ve so¤uk, resmi siyasal dil/söylem, standartlaflt›r›l-
m›fl, tekdüze, yapay bir hayat tarz› oluflturuyor.
Toplumun, kültür ve uygarl›k de¤erlerimize olan
güveni sars›l›yor. Avrupa kavram ve kurumlar›,
de¤erleri, bak›fl aç›lar› mutlaklaflt›r›larak elefltiriye
ve tart›flmaya kapat›l›nca, kültür ve uygarl›k de-
¤erlerimizi savunmada güçsüz ve yetersiz kal›yoruz.
Türkiyede oldu¤u gibi, di¤er islam toplumlar›nda
da, devletin gücünü idealize eden bir gelenek yü-
rürlükte oldu¤u
için, toplumlar
devlet taraf›ndan
güçsüzlefltirilebi-
liyor, etkisizleflti-
rilebiliyor. Dev-
let’i çok önemli
bulan toplumlar-
da, toplum ve bi-
rey çok önemsiz
hale getiriliyor. Bu tür toplumlarda, devletçi bü-
rokrasinin siyasal egemenli¤i her koflulda varl›¤›n›
sürdürebiliyor. Bu tür toplumlarda, toplumun de-
¤il, seçkin üst kesimlerin ideolojik tercihleri belir-
leyici oluyor. Hem yerel anlamda, hem de küresel
anlamda, güçlüler bütün olgular› kendi ç›karlar›
do¤rultusunda manipüle ederek, toplumlar› iste-
dikleri do¤rultuda yönlendiriyor.

‹slam toplumlar› ola¤anüstü karanl›k bir dö-
nemden geçiyor. A¤›r iflgaller, a¤›r iflkenceler ve
katliamlar karfl›s›nda, mazlum/masum/mahzun
toplumlar›m›z, Filistin, Irak, Afganistan, Çeçenis-
tan kendi kaderlerine terk edilmifllerdir. Bu vahim
tablo karfl›s›nda ‹slam Dünyas›’nda, evrensel bi-
linç yoksunlu¤u ve siyasal irade yoksunlu¤u nede-
niyle korkulu bir sessizlik yaflan›yor. Büyük insani
felaketler karfl›s›nda uluslararas› toplumun kay›ts›z
kald›¤›n› görüyoruz. ‹slam toplumlar› bugün büyük
bir belirsizli¤e mahkum olmufl durumdad›r. ‹slami
varolufl biçimi, mahkum edilen, afla¤›lanan ve ya-
saklanan bir varolufl biçimine dönüfltürülmek üze-
redir. De¤erler aç›s›ndan her geçen gün daha çok
yoksullafl›yoruz.  Gerek bireysel anlamda, gerekse
toplumsal anlamda de¤erlerden yoksullaflmak, sü-
rü’ye kat›lmak anlam›na gelir. ‹nsan›n ya da toplu-
mun, manevi/ruhi/ahlaki ölümü, daha hayatta
iken, inançlar›na, de¤erlerine, düflüncelerine olan

güveninin sars›lmas›, maddi tutkulara ba¤›ml› ha-
le gelmesi, konjonktürel tercihler yapmas›, kon-
jonktürel konumlar seçmesi ile bafllar.

Onurlu/özgür bir varolufl biçimini gerçeklefltir-
mek için, gündelik hayat›n baya¤›l›klar›n›, küçük
düflürücü korkular›, küçük düflürücü ba¤›ml›l›klar›
aflmam›z gerekir. Yaflamak farkl› bir fleydir, yaflam›
anlaml› k›lmak ise daha farkl› bir fleydir. Mücade-
le etmek ayr› bir fley, gösteri yapmak ise daha ayr›
bir fleydir. ‹çerisinden geçti¤imiz süreç,  bizleri va-
roluflun tüm güzelliklerinden/iyiliklerinden uzak-

laflt›r›yor.
Hayat›m›zda-

ki/varoluflumuz-
daki kutsallar›n
içeri¤i boflal›yor. 

‹çerisinde bu-
lundu¤umuz man-
t›ks›z süreçler kar-
fl›s›nda sürekli bir
irade çabas› gös-

termeli, akl›m›z› ve kalbimizi yo¤unlaflt›rmal›y›z.
‹rademizi, Allah’›n iradesi do¤rultusunda kulland›-
¤›m›zda varoluflumuz sürekli bir yükselifl içerisinde
olacakt›r. Akl›m›z›n ve kalbimizin bilinçli yönetimi
ile har alanda en güzel temsil yollar›n› bulabiliriz.
Tek yönlü ve tek boyutlu bir ibadet anlay›fl›na iti-
bar etmemeliyiz. Zahiri ve bat›ni hassasiyetleri, zih-
nin/akl›n/kalbin/ruhun birlikte itminan›n› sa¤laya-
rak, Rahmani sorumluluklar zemininde bütünleflti-
rebilmeliyiz. Allah’a olan sevgi ve ba¤l›l›¤›m›z› da-
ha çok ibadet ederek kan›tlayabiliriz. Her durumda,
iyi/do¤ru/güzel tercihler yaparak irademizi, Allah’›n
iradesine uygun hale getirebiliriz.

Yüzeyselli¤in ve acelecili¤in belirleyici oldu¤u
yorumlara, ucuz ve basit genellemelere tenezzül et-
meden, olaylar› gerçek boyutlar›, bütün boyutlar›
içerisinde gerçek nedenleriyle de¤erlendirmek
ideolojik/resmi yalanlar› sorgulayabilmek, insanl›-
¤a gerçekleri anlatabilmek için, güçlü bir bilince,
iradeye, aflka, öfkeye, güçlü bir bütünlük, tutarl›l›k
ve kararl›l›¤a ihtiyac›m›z vard›r. Her tür bilginin
de yönlendirilebildi¤i günümüzde, resmi yorumla-
r› sorgulamay› ö¤renmek, elefltirel sorular sormak
gerekir. Her hangi bir yerde iflgal ve istila varsa
e¤er, do¤al olarak direnifl de, isyan da olacakt›r.
Her direnifl ve isyan gerçek bir umudun var oldu-
¤unu gösterir. n

‹çerisinde bulundu¤umuz süreçler karfl›s›nda
sürekli bir irade çabas› göstermeli, akl›m›z› ve
kalbimizi yo¤unlaflt›rmal›y›z. ‹rademizi, Al-
lah’›n iradesi do¤rultusunda kulland›¤›m›zda
varoluflumuz bir yükselifl içerisinde olacakt›r.
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S
istemin kat› materyalizmi ilke edinmifl e¤i-
tim çark›ndan geçen insanlar›n “bereket”
kavram›na flafl› bakt›¤› bir demde beynin

k›vr›mlar›ndaki seküler felsefe tortular›ndan yük-
selen flüphe dolu homurtulara kulaklar›m›z› t›ka-
yarak hidayet kayna¤› Kur’ân-› Kerim’in 32 kez
tekrar etti¤i bu önemli muhtevay› bir nebze olsun
kavrama çabas› içerisine girelim. 

Öncelikle bereket kavram› dinî bir kavram
olup gaybî âlemden fizikî âleme rahmanî bir do-
kunufl ve soluktur. Modernite ve onun seküler pa-
radigmas› gayb âlemi tan›mad›¤›ndan o âleme da-
ir kavramlar› ve o kavramlar›n hayata yans›yan iz-
düflümlerini çalm›fl, yerine insano¤luna varl›klar
içinde kocaman bir hiç bahfletmifltir.

Modernitenin üretti¤i Kapitalizm; üretim-te-
melli bir sosyo-ekonomik sistem olarak tarihte gö-
rülmemifl, inan›lmas› güç boyutlarda farkl› üretim
performans› göstermesine ra¤men ça¤›m›zda aç-
l›ktan ölen insan say›s› da bir o kadar emsâli gö-
rülmemifltir. ‹flsizlik ve sefalet boyutu da iflin caba-
s›. Üretimin bu kadar genifllemesine ve var olan
imkanlar›n herkese yetecek kadar mevcut olmas›-
na ra¤men bu tenâkuz halinin temelinde aaddââlleettssiizz
ddaa¤¤››tt››mm yatmaktad›r. Gayba iman›n olmad›¤› bir
yerde adâletin olmas›, adâletin olmad›¤› bir yerde
de bereketin olmas› sözkonusu de¤ildir.

MMooddeerrnniittee Avrupa’da Ayd›nlanma Hareketi
olarak ortaya ç›kt›¤›nda H›ristiyanl›¤›n bilime
karfl› duruflunu kendine meflru bir zemin addede-
rek zamanla ‘bilimcilik’i mutlak mânada tanr›
karfl›s›na yerlefltirerek onu mutlaklaflt›r›p fetifllefl-

tirdi. Bilim fetiflleflince de bütün dinleri kendisine
mutlak rakip görüp dinlerin neredeyse siyah dedi-
¤ine beyaz, beyaz dedi¤ine de siyah der halde ken-
disini konuflland›rd›.

Örneklerine mebzul bir flekilde flahit oldu¤u-
muz olaylar bunun ac› bir kan›t›d›r: Modernitenin
“günah iflleme özgürlü¤ü” ad›na “günah iflleme-
me”ye savafl açmas› ço¤u kimseyi flafl›rt›yor. Hal-
buki modernitenin temelinde “dinsizli¤e özgür-
lük” ad›na “din”i yasaklama veyahut en hafif ta-
n›mlamayla olabildi¤ince s›n›rlama vard›r ve so-
nuç olarak bireysel ve sosyal hayatta oldu¤u kadar
uluslararas› iliflkilerde de inan›lmaz dramlar mey-
dana gelmektedir. Mesala bafl› aç›k han›mlar ken-
dilerini psikolojik bask› alt›nda hissetmesinler di-
ye Allah’›n (c.c) emri gere¤i bafl›n› örten han›m-
lar›n baflörtüsünü yasaklayabiliyor, dinî nikah› ya-
saklarken zinay› serbest b›rakabiliyor. Homosek-
süellik, lezbiyenlik ve dahi nice f›trat kaçk›n›
ameller yasalarla özel koruma alt›na al›n›rken f›t-
rata ait ameller suç haline getiriliyor.

Modern dünya, baflta da onun ad›na hareket
eden Birleflmifl Milletler, 20 yafl alt›ndaki özellik-
le de 16-18 yafl gruplar›ndaki genç k›zlar›n evlen-
mesine fliddetle karfl› ç›kmakla kalm›yor, yasal dü-
zenlemelerle, e¤itim müfredatlar›na müdahaleyle
ve sanat›n her nev’ini bu ba¤lamda kullanarak sa-
vafl aç›yor. Ancak ayn› modern dünya ve onun
ad›na hareket eden kurumlar ayn› yafl gruplar›n-
daki genç k›zlar›n zina yapmas›n› sonuna kadar
destekledi¤i gibi, istenmeyen hamile vakalar›na
karfl› da kürtaj› teflvik ediyor, hem de ebeveynle-

MMOODDEERRNN ZZAAMMAANNLLAARRDDAA
““BBEERREEKKEETT””

SSEERRDDAARR DDEEMM‹‹RREELL

Y A fi A Y A N  ‹ S L Â M
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rin izni olmadan...
Öyle bir uçurum kenar›nday›z ki; günaha gü-

nah demek “ayr›mc›l›k yap›yorsunuz” gerekçesiyle
yasaklanabiliyor.

Günahlar hayat›n her karesini kuflat›nca, Rah-
man’›n bereket solu¤u da hayattan hicret ediyor.

ZZaammaann››nn DDaarraallmmaass››

Modernitenin hakim olmad›¤› dönemlerde daha
fazla bereket vard›. Modernite ve sonras› bereket
hayata yabanc› kavramlardan oldu. Bunun ac›s›n›
asl›nda topyekün insanl›k çekiyor.

Berekete dair geçmiflle bugünü basit bir k›yas-
la ortaya koyabiliriz:

Peygamber Efendimiz (s) k›yametin küçük alâ-
metlerini bildirdi¤i sözlerinde zamanla alakal› çok
önemli bir hususu zikreder:

““ZZaammaann ddaarraall››pp bbüüzzüüflflmmeeddiikkççee kk››yyaammeett kkoopp--
mmaazz..””11

Baflka rivayetlerde de: “Zaman yak›nlaflmad›kça
K›yamet kopmaz. Bu yak›nlaflma öyle olur ki, bir y›l
bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün
saat gibi, saat de bir ç›ra tutuflmas› gibi (k›sa) olur.”22

haberini veriyor.
Zaman; dünyan›n kendi ve günefl etraf›ndaki

hareketlerinden meydana geldi¤ine göre, hadis-
lerde kastedilen mâna bu hareketlerin h›zlanaca-
¤›na dair olmad›¤› âflikârd›r. Dün, sene milâdi ola-
rak 365 gün 6 saatten olufluyordu, bugün de öyle.

Dün, ay 30 günden
müteflekkildi, bu-
gün de öyle. Dün,
hafta 7 günden iba-
retti, bugün de öy-
le. Dün, gün 24 saat
demekti, bugün de
öyle. Dün, saat 60
dakikay› ifade edi-
yordu, bugün de öy-
le. O halde zaman›n
daralmas›, büzüflüp
biribirine yak›nlafl-
mas› neyi ifade et-
mektedir?

Ulemâ bu soru-
ya biribirine yak›n
cevaplar vermifltir.

Ancak bunlardan en câlibi dikkat olan› kana-
atimce “bereketin azalmas›” olmufltur.33 Bereketin
azald›¤›n› düne bir göz att›¤›m›zda daha iyi anl›yo-
ruz. 

Mesela bugün, bilgiye ulaflmak çok kolaylaflt›;
elimizde onlarca dijital kütüphane var. Çok uza¤a
gitmeden, daha on y›l önce araflt›rmac›lar, meflhur
olmayan bir bilgi k›r›nt›s›n› bulmak için kütüpha-
nelerde ne çile çekerdi, erbâb› bilir. 

fiimdi ise dijital kütüphanemizi aç›p, ara-bul
bölümünden arad›¤›m›z cümle ya da kelime neyse
yaz›p an›nda ona ulaflbiliyoruz. 

E¤er bilgisayar›n›z›n haf›za kapasitesi yüksekse
en az on dijital cd ktüphanesini bilgisayar›n›za
yükleyip, cd kullanmaks›z›n hem de 10 ayr› kü-
tüphane program›n› ayn› anda aç›p ayn› anda
araflt›rma yapabilirsiniz. Ekranda yüzlerce kitab›
ayn› anda aç›k tutabilir, istedi¤iniz sayfadan iste-
di¤iniz kadar kopya yahut save yapabilirsiniz. Bu
dijital kütüphaneler hergün kapasitesini ve kalite-
sini art›rarak gelifliyor. Mesala Arapça haz›rlanm›fl
“Elfiye” hadis cd’sinin son varsiyonu 3500 cilt te-
mel kitab› ihtiva ediyor. ‹ngilizce haz›rlanm›fl
“World’s Greatest Classic Books” adl› cd ise dinî
metinlerden tutun da felsefi metinlere, siyasî me-
tinlerden edebî metinlere kadar dünya klasikleri-
nin önemli bir bölümünü içermekte. ‹htiva etti¤i
kitap say›s› ise 3500.

Bilgiye ulaflmak bu kadar kolaylaflt›¤›na göre
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ilmî çal›flmalar›n da keyfiyet ve kemmiyet ba¤la-
m›nda devrim yaflamas› gerekti¤i normal akl›n
verdi¤i hükümdür. 

Ancak çal›flkanl›¤›yla maruf akedemisyenleri-
miz keyfiyet ve kemmiyet denkleminde kaç cilt
ilim üretebiliyorlar? sorusuna verilecek cevap ve
bunun dünle basit bir k›yas› bereket mefhumunun
öneminin alt›n› çizer.

Dün, bütün imkans›zl›klar içinde 400-500-600
cilt eser vermifl ulemân›n ismini bugün bizler bir
ç›rp›da sayabiliriz. 

Nedense bir ‹mam Suyûti’nin yazd›klar›n› bu-
gün bizler onlara nüfuz ederek bir ömür boyu oku-
yam›yoruz. ‹mam Suyûti ve emsâli bu kadar eser
verirken elbette birçok baflka meflguliyetlere de
sahiptiler. Onlar da ev reisi, çoluk çocuk sahibiy-
diler, yüzlerce talebeleri vard›. Onlar›n önemli bir
k›sm› kad›l›k gibi resmi göreve sahiptiler. Üstüne
üstlük sürekli halk›n aras›nda onlar› irflad ediyor-
lard›. Bu ve burada sayamayaca¤›m›z bir çok zor-
luklara ra¤men üretilen ilmin keyfiyet ve kemmi-
yet boyutu bizleri hayretler içinde b›rakmaktad›r. 

Onlar iki parmaklar›n›n aras›na s›k›flt›rd›klar›
ve sürekli mürekkebe dald›rarak yazmak zorunda
kald›klar› kalemlerle yazarken, bizler klavyelerde
on parma¤›m›zla yaz›yor, istedi¤imiz yaz›y› istedi-
¤imiz kadar istedi¤imiz dosyalara kopyalay›p mu-
hafaza edebiliyoruz. Onlar, elyazmas› nüshalar
aras›nda çile çekerken bizler bilgisayar›n tufllar›na
dokunarak istedi¤imiz bilgiye ulaflabiliyoruz. 

Elhak, modern ça¤larda okundu¤u kadar kitap
hiçbir ça¤da okunmad›. Lakin bu okuma bbeerreekkeett--
ssiizz bir okuma oldu, okumalar okunanlar›n derû-
nuna nüfuz edemedi. B›rak›n okur-yazar halk›,
akademik dünyada turas kitaplar› hakk›yla oku-
yup hakk›yla anlayabilmek büyük bir baflar› kabul
ediliyor. Onlar›n yazd›¤› bir kitap bir doktora tezi
konusu olabiliyor. 

E¤er durum buysa problem nerede? Modern
insan sahip oldu¤u tüm imkanlara ra¤men neden
selefleri kadar bbeerreekkeettllii bir ömür yaflayam›yor? 

Bu sorunun cevab›, sseekküülleerriizzmmin kazan›lan
herfleyi seküler felsefe gere¤i burada tüketmeye
kurgulanmas›d›r. Modern insan sahip oldu¤u ko-
layl›klar› tüketmek ad›na daha fazla bofl zaman
üretmek için kullan›yor. Böyle olunca da derinle-
mesine anlaman›n gere¤i olan durma, görme, an-

lama ve anlamland›rma yetisini kaybediyor. 
Bilim üretmek “fast-food” kültürüne göre yap›-

l›nca ulafl›lan bilgiyi fehm ve idrak edip yaflant›ya
dökmek ço¤unlu¤un amac› olmaktan ç›k›yor.

Dijital teknolojiyi kullanarak çok h›zl› bilgiye
ulaflabiliyoruz ama içine girdi¤imiz o h›zl› süreçte
üretilen o bilginin geçirdi¤i serüvenden haberdar
olam›yor, yine ayn› dijital h›zla birfleyler yapmaya
kalk›yoruz. FFaasstt--ffoooodd ççaa¤¤››n›n kültürü bilgilenme-
yi de ayak üstü tüketime dönüfltürdü. 

Herfley h›zl› olmal›; h›zl› ça¤›n aflklar› da, dost-
luklar› da hem h›zl› hem buraya ve flimdiye ait.
Tefekkürde derinlik ve ça¤lar üstü birfleyler üret-
mek bbeerreekkeettii aazz ççaa¤¤›n ruhsuzlu¤uyla örtüflmüyor.

Modern zamanlarda insan cinsi teknolojiyi de
kullanarak kendisine sürekli bofl zaman üretiyor;
ürette¤i bofl zaman› da hedonik ç›lg›nl›kla h›zla
tüketerek onun bereketini berhava ediyor; yerine
do¤um ile ölüm aras›n› insano¤lu için kolay ve
h›zl› k›lmaya çal›fl›yor.

Bereketli ömür uzun y›llarla, bereketli kazanç
miktar› bol yeflil dolarlarla yer de¤ifltirmifl, böyle-
ce bir de¤er ölçüsü olarak ‹ngilizcede “Time is mo-
ney” olarak vecizeleflmifl, dilimizde de karfl›l›¤›n›
“vakit nakittir” olarak bulmufl, ve olan insana ol-
mufltur. Bu bilinçle hareket eden velûd ö¤renciler
de üniversitelerde sosyal alanlara ilgi duymuyor,
dijital teknoloji ile ilgili alanlar› tercih ediyor.
Madde zamana bile rengini vurunca mâna buhar-
lafl›yor, mâna âleminin feyzi de kendisini kendisi-
ne verilen de¤er ölçüsünde maddi âlemde b›rak›-
yor.

Dün; ulafl›m imkanlar› her çeflidiyle k›tt›, an-
cak zaman darald›kça onlar için geniflliyordu. Bu
bereketin temelinde “huflû” vard›. Ne hhuuflflûû bere-
ketsiz ne de bbeerreekkeett huflûsuz olur.

Bir hadis-i flerifte ““‹‹lliimmddeenn iillkk kkaalldd››rr››llaaccaakk
flfleeyy,, hhuuflflûûdduurr..””44 buyurulmufltur.

Modernite inan›lmas› güç bir hareketlili¤i ifa-
de ederken bir ironi olarak hareketler bereketten
o h›z ölçüsünde yoksundur, çünkü hareketler hu-
flûsuzdur. 

KKuurr’’âânn’’ddaa BBeerreekkeett VVuurrgguussuu

Bereket sözcü¤ü, verilen nimetin sabit ve daim k›-
l›nmas›, bolluk ve onun devam› mânas›na gel-
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mektedir. Madde ve mânaya taalluk eden bu keli-
me gönüllerde flifa bulmas› gereken bir kavramd›r.
Asl› semâda ve bize, medeniyetimize aittir. 

Bereket birfleyde olan ilâhî hay›rlar›n sabit ha-
lidir. Bu mânada “mubârek” kelimesi de bere-
ke’den türemifltir.55

Kur’ân-› Kerim’in nûrunda bu kavrama e¤il-
meye çal›flal›m:

MMuubbâârreekk kkeelliimmeessii KKuurr’’aann’’››nn ss››ffaatt›› oollaarraakk
zziikkrreeddiillmmiiflflttiirr::

““‹flte bu (Kur’ân) da, bizim indirdi¤imiz  mubârek
bir ö¤üttür. fiimdi onu inkâr m› ediyorsunuz?” (Enbi-
ya: 50)

“Resûlüm! Sana bu  mubârek Kitab’›, âyetlerini
düflünsünler ve akl› olanlar ö¤üt als›nlar diye indir-
dik.” ( Sad: 29) 

‹‹ssaa MMeessiihh’’iinn((aa..ss)) ss››ffaatt›› oollaarraakk zziikkrreeddiillmmiiflflttiirr::
“Nerede olursam olay›m, O beni  mubârek k›ld›;

yaflad›¤›m sürece bana namaz› ve zekât› emretti.”
(Meryem: 31)

KKaaddiirr GGeecceessii’’nniinn ss››ffaatt›› oollaarraakk ggeellmmiiflflttiirr::
“Biz onu (Kur’ân’›)  mubârek bir gecede indirdik.

Kuflkusuz biz uyar›c›y›zd›r.” (Duhân: 3)

YYüüccee AAllllaahh NNuuhh’’aa((aa..ss)) ggeemmiiddee kkeennddiissiinnee
flflööyyllee dduuaa eettmmeessiinnii bbuuyyuurrdduu::

“Ve de ki:’Rabbim! Beni  mubârek bir yere indir.
Sen indirenlerin en iyisisin.” (Mü’minûn: 29)

YYeerryyüüzzüünnee hhaayyaatt vveerreenn ggöökktteenn iinneenn ssuuyyuunn ss››--
ffaatt›› oollaarraakk zziikkrreeddiillmmiiflflttiirr::

“Gökten bereketli bir su indirdik, kullara r›z›k ol-
mak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli ekinler,
küme küme tomurcuklar› olan boylu hurma a¤açlar›
yetifltirdik. O su ile ölü yeri dirilttik. ‹flte insanlar›n di-
riltilmesi de böyledir.” (Kaf: 9-11)

Ancak bugünkü sular›n önemli bir k›sm› rah-
metten ve bereketten ziyade azap olarak iniyor,
çamur sellerine sebebiyet verip, ekinleri sular al-
t›nda b›rak›p flehirleri târumar ediyor...

BBeerreekkee kköökküünnddeenn ggeelleenn ““tteebbâârreekkee”” kkeelliimmeessii
AAllllaahh’’››nn ((CC..CC)) ss››ffaatt›› oollaarraakk KKuurr’’aann’’ddaa zziikkrreeddiill--
mmiiflflttiirr..66

Al-‹sfehânî tebâreke vasf›n›n Allah’a izafesinin
mânas›n› di¤er âyetlerde zikredilen bereketin
muhtevas›nda olan tüm hay›rlar›n kayna¤›n›n Al-
lah’a ait oldu¤unun beyan›d›r diye aç›klar.77 Yani
bereketin kayna¤› Allah Teâla ve Tebâreke’dir.
Onu kullar›na kendisinin koydu¤u ilâhî bir yasa
çerçevesinde bahfleder; flöyle ki:

“E¤er o ülkelerin ahalisi iman edip Allah’a karfl›
gelmekten sak›nsalard›, gerçekten üzerlerine hem gök-
ten, hem yerden (say›s›z) bereketler açard›k; ancak
onlar yalanlad›lar, biz de onlar› kazanageldikleri ne-
deniyle yakalay›verdik/cezaya çarpt›rd›k. (A’râf: 96.)

‹nsanl›k Tarihini yönlendiren, hareketini et-
kileyen bu yasa Kur’an ve Sünnet perspektifinden
bak›ld›¤›nda âflikar iken materyalist perspektiften
bak›ld›¤›nda ise hurafe gibi durmaktad›r. Demek
ki mesele perspektifinizin mahiyetiyle yak›ndan
alakal›d›r. 
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PPeeyyggaammbbeerr HHaayyaatt››nnddaa HHaayyaatt›› KKuuflflaattaann BBeerreekkeett
KKaavvrraamm›› VVuurrgguussuunnaa DDaaiirr BBiirr DDeemmeett HHaaddiiss

AAllllaahh RRaassuullüü((ss..)) bbeerreekkeettii dduuaayyllaa hhaayyaattaa nnaakk››flfl
nnaakk››flfl iiflfllleerr vvee bbuunnuu mmüü’’mmiinnlleerree ddee öö¤¤rreettiirrddii:: 

Hz. Ebû Hureyre(r.a) anlat›yor: “Resûlül-
lah(s.), evlenen bir kimseyi flöyle tebrik ederdi:
Allah sana (evlili¤i)  mubârek k›ls›n, üzerine be-
reket indirsin, ikinizin aras›n› hay›rda birlefltir-
sin.”88

SSeellaammllaaflflmmaayyllaa ggeelleenn rraahhmmeett::
Hz. Enes(r.a) anlat›yor: “Resûlüllah(s.) bana

buyurdular ki: ‘Ey o¤ulcu¤um, ailene girdi¤in za-
man selam ver ki, selam›n, hem senin üzerine
hem de aile halk›na bereket olsun!’”99

SSaahhuurraa kkaallkkaarrkkeenn bbeerreekkeett aarraayy››flfl››::
Hz. Enes(r.a) anlat›yor: “Resulullah(s.) buyur-

dular ki: ‘Sahur yeme¤i yiyin, zira sahurda bereket
var’.”1100

Sahur yeme¤indeki bereket sahura kalkarken
kuflan›lan ibadet niyeti ve huflû ile mündemiçtir..

TTiiccaarreettttee bbeerreekkeett::
Hakim ‹bnu Hizâm(r.a) anlat›yor: “Hz. Pey-

gamber(s.) buyurdu ki: ‘Al›p-satanlar’ birbirlerin-
den ayr›lmad›kça (vazgeçmekte) muhayyerdirler.
Al›p-satanlar al›fl-verifli s›dk ve do¤ruluk üzere ya-
par (kusuru) beyan ederlerse al›fl-veriflleri her iki-
si hakk›nda da mubârek k›l›n›r. Yalan söylerler
(kusurlar›) gözlerlerse, belli bir kâr sa¤lasalar bile,
al›fl-verifllerinin bereketini kaybederler.”1111

YYaaflflaadd››¤¤›› mmeekkaannaa bbeerreekkeett dduuaass››::
Hz. Enes(r.a) anlat›yor: “Resûlüllah aleyhissa-

lâtu vesselâm flöyle dua buyurdular: ‘Allah›m!
Mekke’ye verdi¤in bereketi iki kat›yla Medine’ye
de ver!’”1122

YY››ll››nn iillkk ttuurrffaannddaa mmeeyyvveessiinnii dduuââ iillee bbeerreekkeett--
lleennddiirrmmee::

Ebû Hureyre(r.a) anlat›yor: “Resûlüllah’a(s.)
(y›l›n turfanda) ilk meyvesi getirildi¤i zaman flöy-
le buyururlard›: ‘Allah›m, bize Medine’mizi, mey-
velerimizi, müddümüzü, sa’›m›z› bereket üzerine
bereketle  mubârek k›l.’ Resûlüllah bu flekilde dua

ettikten sonra getirilen meyveyi, orada haz›r olan
çocuklardan en küçü¤üne verirdi.”1133

SSaaddaakkaa iillee mmaall›› bbeerreekkeettlleennddiirrmmeekk::
Modern insan zihin telakkisinde sadaka veri-

len mal eksilir, zâhiren de eksiliyor gibi görülür,
ancak ‹slam tasavvurunda Allah için verilen sa-
daka mal› bereketlendirir. Mutlak Mâlik olan Al-
lah, mal›ndan sadaka veren insana mal›n› art›rma
yollar›n› ilham eder, di¤er kalpleri sadaka veren
insan›n ticaretine yönlendirir, böylece onu bere-
ketlendirir. Bu hadise metafizikten uzak matema-
tiksel dar kal›plarla düflünen modern zihnin asla
alg›layamayaca¤› bir hakikatt›r.

Resûlüllah(s.) buyurdular ki: “Mal sadaka ile
eksilmez.’’1144

Bir rivâyette de flöyle buyurdular: “Mallar›n›z›
zekatla koruyun, hastalar›n›z› sadaka ile tedavi
edin, belâlara karfl› duâlarla haz›rl›kl› olun.”1155

Ne kadar mânidard›r; ““zzeekkââtt”” kelimesi
Kur’ân-› Kerim’de 32 kere tekrarlan›rken, ““bbeerree--
kkeett”” kelimesinin tekrarlan›fl say›s› da 32’dir. Cim-
rilik etmek mal› art›rmad›¤› gibi, Allah kat›nda da
azab› celbeder:

“Allah’›n, kendilerine lütfundan verdi¤i nimetlere
karfl› cimrilik edenler, bunun, kendileri için hay›rl› ol-
du¤unu sanmas›nlar. Hay›r o, kendileri için flerdir.
Cimrilik ettikleri fley, k›yamet gününde boyunlar›na
dolanacakt›r. Göklerin ve yerin miras› Allah’a aittir.
Allah yapt›klar›n›zdan haberdard›r.“ (Ali ‹mran: 180)

‹‹nnssaann ööllddüükktteenn ssoonnrraa bbiillee bbeerreekkeettiinn ddeevvaamm››::
‹nsanl›¤a, bir di¤er ifadeyle ötekilere faydal›

olan ameller öyle tür bir amel cinsidir ki, kifli öl-
dükten sonra bile iflledi¤i hayr›n faydas›n› görür: 

Ebu Hureyre(r.a) anlat›yor: “Resûlüllah(s.)
buyurdular ki: ‘Bir insan ölünce üç kifli hariç her-
kesin ameli kesilir: Sadaka-î câriye (b›rakan), ve-
ya istifade edilen bir ilim (b›rakan) veya kendine
dua edecek sâlih evlat (b›rakan)’.”1166

Seküler tasavvurda olan buraya ve flimdiye ait
amel perspektifi ‹slam amel perspektifinin ufkuna
ulaflamayaca¤› aç›kt›r. Modernite, bencilli¤i er-
dem haline getirerek insanl›¤› yüceltece¤i iddias›-
n› sürdüre dursun, ‹slam di¤ergâml›¤› insan›n fâni
bedeni bu dünyayla iliflkisini kesse de onun ame-
linin azizli¤inin gere¤i olarak yapt›klar›n› ebedi-
lefltiriyor ...
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RReessûûlluullllaahh’’››nn((ss..)) bbeekkeerreett kkeelliimmeessiinnee ggöösstteerr--
ddii¤¤ii ttiittiizzlliikk::

Hz. Resûlüllah’›n bereket lafz›n›n azizli¤i üze-
rine titremesini gösteren bir rivâyet var ki çok
mânidard›r: 

Hz. Câbir (ra) anlat›yor: “Hz. Peygamber(s.)
Ya’la, Bereket, Eflah, Yesâr, Nâfi ve benzeri isim-
lerin kullan›lmas›n› yasaklamay› arzu etmiflti.
Sonra onun bu mevzuda sükut etti¤ini gördüm.
Sonra da yasaklamadan vefat etti.”1177

Ebu Dâvud’un rivayetinde flu ziyade mevcut-
tur: “...Zira kifli “Bereket” burada m›?” diye sorar
da “hay›r yok!” diye cevap verirler.”

DDooyyuummssuuzz RRuuhhllaarr ÇÇaa¤¤››

‹deolojileflmifl sekülerizm, insan› ttüükkeettmmeekk iiççiinn
üürreetteenn ve üürreettmmeekk iiççiinn ddee ttüükkeetteenn fâsit daire
mahluku k›ld›. Modernite ve ‘post’unun kutsallafl-
t›rd›¤› kavramlar da, bireyselleflme örne¤inde ol-
du¤u gibi, bütün masum görüntüsüne ra¤men bu
sürecin kald›raç gücüdür. Bireyselleflme gibi hü-
manist bir söylem bile insanlar› tüketim ç›lg›nl›¤›-
n›na yönlendirmekte ve bu ç›lg›nl›¤› frenleyecek
bütün de¤erleri ve kurumlar› da y›pratarak “b›ra-
k›n yaps›nlar, b›rak›n geçsinler” slogan›yla büyük
bal›¤›n küçük bal›¤› yutmas›n› tecviz etti. 

Faiz, sex, alkol merkezli tüketim yani “günah”
hayat›n merkezi olunca, dinin öngördü¤ü ve bir
medeniyetin sa¤l›kl› olabilmesi için elzem olan;
ak›l emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti, can
emniyeti berhava olur. Modern toplumlar›n içine
düfltü¤ü ve di¤erlerini de kendisine do¤ru çekti¤i
dipsiz kuyu modern toplumlar› hakk›yla analiz
edemeyenler taraf›ndan yeryüzünde cennet bir
toplum modeli olarak telakki ediliyor. Halbuki
modern insan bunal›mda, ç›k›fl ar›yor. 

Hayat›n sesi-solu¤u olan ‹slam bir bereket iklimi
insanl›¤a hediye eder. Modern ça¤ buhran ve sars›n-
t›lar›yla insan› bedbaht k›lm›fl, mâna âleminin feyi-
zinden onu mahrum b›rakm›flt›r. Modernite, gerçek
medeniyet prensiplerini ihtiva eden bereketli hayat
kayna¤› dini, kendisine en büyük rakip telakki ede-
rek onu insano¤lunun kufl uçmaz kervan geçmez ka-
bilinden vicdan›n›n en derinliklerine mahkum et-
me hikmet fukaral›¤›n› göstererek bu dünyay› ona
“paradokslar cenderesi” k›lm›flt›r..

Mâziye a¤›t yakma derdinde de¤iliz. Ancak
mâzide yaflanm›fl, bugünü ve gelece¤i anlaml› k›-
lan de¤erler vard›r, bunlar de¤iflmez; zira ilâhi
menfle’lidir. Bu de¤erlerin hayat›m›zda tekrar flifa
bulmas› gerekmektedir. Müslümanca yaflaman›n
kalbi durmuflsa, ifle ‹slam’a ait kavramlar› ihya et-
mekle bafllamal›y›z. Bu sadece Müslümanlar için
de¤il bütün insanl›k için elzemdir. Ontolojik gü-
venini yitirmifl, iç huzura hasret doyumsuz ruhlar
‹slam’›n dingin ruh yap›s›na muhtaçt›r.

Bereket insanlar›n salt r›z›k ve g›da maddeleri
ile s›n›rl› de¤ildir; sevgide, umutta, kanaatte, hu-
zurda, ilimde, k›sacas› hayata dair alanlar›n tüm
zarif k›vr›mlar›nda müsbet de¤erler manzumesi
olarak Hâl›k’tan mahlûka bir takdirnâmedir. 

Ça¤ t›bda yaflad›¤› at›l›mlarla, özellikle de ge-
netik ilimde insana seküler felsefenin gere¤i ola-
rak dünyada daha fazla kalaca¤›n›n müjdesini ve-
rirken, Müslümanlar uzun bir ömrün de¤il bere-
ketli bir hayat›n tâlibcisi ve tebli¤cisi olmal›d›r. n

DDiippnnoottllaarr
1 Buhâri: 6/2590, hn. 6652; Müslim: 4/2057, hn. 2672.
2 Tirmizi: 4/567, hn. 2332; Musnedi Ahmed: 2/537, hn. 10956.
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4 Tirmizi: 5/31, hn. 2653; Dârimî: 1/99, hn. 288; Mustedrek alâ
es-Sahîheyn: 1/179, hn. 338.

5 Bknz. Al-‹sfehânî: Al-Mufredât fi ⁄arîbi’l Kur’ân: s: 44. Ayr›ca
“bereket” sözünün geçti¤i flu âyetlere baknz: el-A’râf:137,
Hud: 48, ‹sra:1, Enbiya: 71-81, Sebe: 18, Saffat: 113, Fussilet:
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6 Bknz. Furkan: 1-10-61, Zuhruf: 85, el-Mulk:1, El-Muminun: 14,
⁄afir: 64:

7 Al-Mufredât fi ⁄arîbi’l Kur’ân: s: 44.
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Y
irminci yüzy›l›n, edebiyat
yaflam›m›zdaki en önemli
sapmalar›ndan biri baflka

hiçbir edebiyat ödülüyle k›yasla-
namayacak derecede yüceltilen
Nobel edebiyat ödülüdür. Sorun
bakar bakmaz farkedilmeyebilir,
onu deflifre etmek için dönemin
sosyo-kültürel ve siyasi havas›n›n
teneffüs ve tefekkür edilmesi ge-
rekir. Nobel yüceltisinin bu te-
neffüs ve tefekküre gereksinimi
olmayabilir. Nobel’in “kafiri”  ol-
ma cüretini gösterebilmek, onu
yorumlayabilmek ve siyasal sü-
reçlerle, geliflmelerle anlamlan-
d›rabilmek için bu ödül kast›n›n
yak›ndan irdelenmesi gereklidir.

Edebi kamudan daha çok si-
yasi kamuyu meflgul eden Nobel
edebiyat ödülleri bir k›s›m yazar-
lar›n evrensellefltirilmesini sa¤l›-
yor. Ödülle birlikte verilen yüklü
miktardaki arma¤an yazarlara ye-
ni bir hayat sunabilecek miktar-
da. “Yaflanm›fl ve yaflanmakta
olan bir süreç olarak küresellefl-
me”11 olgusunun yirminci yüzy›l›n
bafllar›ndan itibaren sanat, mü-
zik, edebiyat ve medyalar arac›l›-
¤›yla bir “gezegen folkloru”22 olufl-
turdu¤u ve oluflturmakta oldu¤u
saptamas› hakl› bir analiz. Bu
folklorizasyon sürecinin edebiyat
dünyas›ndaki ayaklar›ndan birini
oluflturan Nobel kast› üzerinde
kalem oynatma denemesi yapma-
y› milenyumun milad› olarak da
an›lan 9/11 tarihinden bu  yana
zihnimde tafl›yorum. Hat›rlana-
ca¤› üzere Hint kökenli ama
Anglo-sakson zihniyetini en iyi
yans›tan yazarlardan biri kabul
edilen V.S.Naipul’un milenyum
milad›n›n olufltu¤u süreçte Nobel

edebiyat ödülüyle taltif edilmesi
Nobel’in siyasal boyutlar› üzerin-
de yo¤un bir biçimde düflünülme-
sini sa¤lam›flt›.

Milan Kundera Jacques ile
Efendisi’nde “yaz›lm›fl olan› yeni-
den yeniden yazmaya kalk›flanla-
ra” lanet eder. Kundera’n›n la-
netlilerinin kona¤›nda konakla-
ma isteksizli¤ime ra¤men birta-
k›m tekrarlar›n olmas› muhte-
mel. Nobel edebiyat ödülleri,
ödüllerin politikayla en içli ola-
n›d›r. Bu ödül aristokrasisinin
kökenlerine inebilmek için Alf-
red Nobel portresi üzerinde
odaklanmak gerekli.

AAllffrreedd NNoobbeell;; DDiinnaammiitt,, PPeettrrooll
vvee MMaarryy SShheelllleeyy

Yüzy›l› aflk›n bir süredir toplam 6
dalda verilmekte olan Nobel
ödülleri sahipleriyle 10 Aral›k’ta
buluflur. Törenin bu tarihte ya-
p›lmas›n›n nedeni bu tarihin
Alfred Nobel’in ölüm y›ldönümü
olmas›d›r. Dinamitle ünlenen
Alfred Nobel 1833’te fakir bir ai-
lenin çocu¤u olarak dünyaya gel-
di. Babas› ve üç kardefliyle birlik-
te gelifltirdikleri ifl hayatlar› Stoc-
holm, Petersburg ve Bakü üçge-
ninde sürdü.33 Kimya ile yak›n-

dan ilgilenen Alfred Nobel Pa-
ris’te kimya ö¤renimi gördü.
Stocholm’de nitrogliserin üretimi-
ne bafllayan Alfred Nobel’in fab-
rikas›nda meydana gelen ve
ölümlere sebebiyet veren patla-
ma Nobel’in gaddar olarak an›l-
mas›na neden oldu. Y›lmadan
çal›flmalar›n› sürdüren Alfred
Nobel 1866’da dinamiti buldu.
Muazzam servetin oluflumunda
en büyük katk›y› dinamit sa¤lar.
Kardeflleriyle birlikte Bakü’de ve
Kafkaslar’da halklar›n birbirleri-
ni k›rmalar›n› sa¤larlar, petro-
dolarlar›na kavuflurlar. Barbarca
yöntemlerle servetlerine servet
katarlar44 Dinamitin petrole daha
kolay ulaflmay› sa¤lamas›n›n ge-
tirdi¤i zenginlikleri Azerilerce
Milyonçu (dolar milyoneri) ola-
rak nitelenmifltir.55

Edebiyat›n ve bilimin dina-
mit kokusuyla akrabal›¤›n› ödül-
lendirmeyi vasiyet eden Alfred
Nobel edebiyat dünyas›na me-
rakl›yd›. Piyes, fliir, roman ve hi-
kaye yazm›flsa da bu alanlarda ba-
flar›l› olamam›flt›r. Edebiyat› ro-
mantize etmifltir. ‹ngilizce, Al-
manca, Rusça, Frans›zca kitaplar›
yutarcas›na okuyan Nobel’in
zengin bir kütüphanesi vard›r.
Edebiyat denemelerinden biri

E D E B ‹ Y A T

NNOOBBEELL:: EEMMPPEERRYYAALL KKAANNOONNUUNN
VVAASS‹‹YYEETTLL‹‹ NN‹‹RRVVAANNAASSII

MMUUSSTTAAFFAA AALLDDII

“Sanatç› efendileri ve köleleri olmayan 
modern bir Robensondur.” Nihat Genç
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kendisi taraf›ndan yay›nlanmaya
çal›fl›lm›flsa da bu durum ailesin-
ce hofl karfl›lanmam›flt›r. Pierre
Loti ve Victor Hugo sanatç› ah-
baplar›ndand›. Edebiyat dünya-
s›nda en çok sevdi¤i yazar Fran-
kenstein’in gölgesinde kalmaya
mahkum olan Mary Shelley idi.
1851’de ölen, yedi roman›n ya-
n›nda, deneme, öykü ve oyun
türlerinde de eserler veren Mary
Shelley’nin karamsar dünyas›n›n
Alfred Nobel üzerindeki etkileri-
nin yorumlanmas› psikanalitik
bir çabay› gerektiriyor. Demokra-
siye inanmayan Alfred Nobel ba-
r›fl yanl›s›d›r. Ancak insanl›¤›n
gelece¤ini karamsar görür. Bu
durum üzerinde Mary Shelley et-
kisi var m›d›r bilinmez.66 Dinamit
ve petrolle oluflturulan kanl› ser-
vetin -vasiyet gere¤i- Nobel Vak-
f›’na ba¤›fllanmas› ve ödül olarak
da¤›t›lmas› tart›flmalara neden
olmufltur. Bu vasiyet ‹sveç Kra-
l›’nca saçma bulunmufl, yarg› yo-
luyla de¤ifltirilmeye çal›fl›lm›flsa
da sonuç al›namam›flt›r.77

Üçü ‹sveç’te, biri Norveç’te
bulunan dört kurum taraf›ndan
da¤›t›lan Nobel ödüllerinin Alf-
red Nobel’in 1896’da ölümünden

sonra 1901’de bafllat›ld›¤›n› söy-
lemek mümkün. 1969 y›l›na ka-
dar befl dalda verilen ödüllere
ekonomi ödülünün de eklenme-
siyle alt› dalda verilmeye bafllan-
m›flt›r. Fen ve teknoloji alan›nda
verilen ödüllerdeki tart›flmalar›

bir yana b›rak›rsak edebiyat ve
bar›fl ödüllerinin siyasal

tart›flmalar›n oda¤›nda
bulundu¤u görülür. Ba-
r›fl ödülleri Nobel tari-
hinde en çok ertelenen
ödüldür. Bar›fl ödülünü
2004 y›l›nda Kenyal›
kad›n çevreci Wangari
Maathai ald›. Afri-

ka’dan bu ödüle lay›k görülen ilk
kad›n olmas›yla da tarihe geçti
Kenyal› Maathai. 2003’de ise
‹ran’l› insan haklar› savunucusu
fiirin Ebadi bu ödüle lay›k görül-
müfltü. Nobel ödüllerinin emek-
leme ça¤›nda ilk bar›fl ödülünü
Berta Kinsky alm›flt›r. Alfred
Nobel’in platonik aflklar›ndan
biri olan Berta Kinsky pasifizmin
de öncüsü konumundad›r. Dün-
yay› fasiflt emellerine uygun bir
biçimde düzeysizlefltiren küresel
düzenbazlar›n yapt›klar› her eyle-
mi bar›fl için yapt›klar› yalan›n›
kamusallaflt›rmalar› gibi, patlay›-
c› alan›nda savafllara sponsorluk
yapabilecek kadar geliflmifl bulu-
nan Nobel fabrikalar›n›n bar›fl›
ne kadar ya da hangi bar›fl› kimin
için kurdu¤u sorular› bu ödülle-
rin alt›nda yatan fleytanili¤i aç›¤a
ç›kartacak sorulard›r. Bar›fl ödül-
lerinin verilmesi s›ras›nda yafla-
nan ilginç olaylardan biri Katast-
rof Ça¤›’nda yaflanm›flt›r. 1935
y›l›nda Bar›fl Ödülü’nün Carl
Von Ossietzky’ye verilmesini ha-
karet olarak alg›layan Hitler,
1937’de ç›kard›¤› kararname ile
Almanlar›n Nobel ödülü almas›-

n› yasaklad›. ‹ngilizlerin h›rç›n
medya kral› Time, Hitler’i Bar›fl
Ödülü’ne aday gösterince ödül
komitesi Gandhi ve Hitler ara-
s›nda bölünmüfl, bu bölünmüfllük
nedeniyle ödül “Nansen Ulusla-
raras› Mülteciler Ofisi”ne veril-
mifltir. Komite “Hitler’e ödül ve-
rilmezse Gandhi’ye de verilme-
meli” karar›n› alm›flt›r. Bu duru-
mun o y›llardaki siyasal çat›flma-
larla birlikte okunmas› ödüllerin
siyasi niyetini anlamland›rmam›-
z› sa¤layacakt›r.88

EEddeebbiiyyaatt ÖÖddüülllleerrii

‹sveç Akademisi’nin verdi¤i ede-
biyat ödülüne 2004 y›l›nda femi-
nizmle iç içe geçmifl politik ya-
p›tlar›yla da tan›nan Avusturya’l›
Elfriede Jelinek sahip oldu. Tu-
haf ve utangaç olarak nitelendi-
rilen Jelinek, 1901 y›l›ndan bu
yana verilen edebiyat ödüllerini
alan onuncu kad›n. Avusturya si-
yasal yap›s›yla da  aras› iyi olma-
yan Jelinek’e ödül verilmesinin
gerekçesini flu flekilde aç›kl›yor
‹sveç Akademisi; “Toplumdaki
klifleleri ve bu kliflelerin zaptedici
iktidar›n›n anlams›zl›¤›n› ola¤a-
nüstü bir gayretle gösterdi¤i ro-
manlar› ve oyunlar›ndaki seslerin
ve karfl› seslerin musikisini ilete-
bilmesi”dir.99 10 Aral›k’ta Stock-
holm’da yap›lacak törene “sosyal
fobisi” oldu¤u için kat›lamayaca-
¤›n› belirten Jelinek’in edebi
dünyas›n›n ana izleklerini “ikti-
dar, kad›n-erkek iliflkisi, fliddet”
oluflturuyor. Jelinek “Nazi geçmi-
flinden dolay› ülkesi Avustur-
ya’y›, faflizmi ve anti-semitizmi
diriltti¤i için günümüz Avru-
pa’s›n› k›l›çtan geçiriyor.”1100

Ödülün Jelinek’e verilmesi
üzerine farkl› tepkiler ortaya ko-

Alfred Nobel
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nuldu. Basel tiyatrosu’nun müdü-
rü Michael Schindhelm “20. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›na ait moderniz-
me gönderilmifl bir veda öpücü-
¤ü” de¤erlendirmesini yaparken
Peter Handke, Jelinek’i bugüne
ait bir yazar olarak de¤erlendiri-
yor ve onun bu ödülü fazlas›yla
haketti¤ini belirtiyor. Tepkiler
içerisinde kan›mca en anlaml›s›
Vatikan’›n tepkisi. Piyanist ro-
man›n› okumufl ya da Piyanist fil-
mini seyretmifl olanlar›n kolay-
l›kla anlayabilece¤i ve kat›labile-
ce¤i bir tepki. Jelinek’in “Mutlak
Nihilizmin bayrak tafl›y›c›s›” ol-
du¤unu, eserlerinde “afl›r› bir
müstehcenli¤in” hakim oldu¤unu,
onun kad›n dünyas›n› kaba bir
cinsellikle tasvir etmeye çal›flt›¤›-
n›, “patolojiyle, güç ve fliddetle”
iliflkilendirdi¤ini söyleyerek ödül
karar›n› elefltirdi Vatikan.1111 Far-
k› kutsayan yazarlar ise Jelinek ve
Avusturya devletinin iliflkisi üze-
rinden hareketle “vasat” aleyh-
tarl›klar›n› imge ticaretiyle gün-
deme getirdiler.1122

Albert Einstein’in “Alfred
Nobel, vicdanen rahat ölebilmek
için ödüllerle ilgili vasiyette bu-
lunmufl” deyiflinden bu yana  No-
bel’e iliflkin farkl› tav›rlar›n sergi-
lendi¤ini, farkl› fikirlerin hemen
her y›l ifade edildi¤ini iflitmek
mümkün. Nobel’in “mümin”ler-
inden, Nobel’in “kâfir”lerine ya-
da mizah›n diliyle Nobel’le dalga
geçenlere de¤in bak›fllar ço¤ullu-
¤u sözkonusu. Washington’da
her y›l IgNobel (i¤renç) ödülleri
da¤›t›l›yor. Irving Wallace gibi
Nobel’in içyüzünü dalga geçerek
aday seçimi, politik çekiflmeler,
seçenlerin kiflilikleri, dedikodu-
lar› ve rezaletleriyle ortaya koy-
maya çal›flan çal›flmalar var.1133 Bu
dünyadaki mevcut ve kurumsal-

laflm›fl ödüller içerisinde en pres-
tijlisi, en markal›s› ve en zengini-
dir Nobel. “Yafll›l›kta verilen
emeklilik tazminat›” olarak görür
Wallace Nobel’i. Yazar›n salt bir
eserine de¤il çal›flmalar›n›n bütü-
nüne verilir Nobel ödülü.

Nobel’in siyasal ba¤lam› Na-
ipul üzerine yap›lan tart›flmalarda
belirgin k›l›nmaya çal›fl›ld›. Le
Monde Diplomatique Naipul’a ve-
rilen ödülü “utanç verici” olarak
nitelendirmiflti. Üçüncü dünya
kültürlerinin, toplumlar›n›n ‹n-
giliz diline ve maliyesine kurban
ediliflinin de göstergesi niteli¤in-
deki Naipul’un ödüllendirilmesi
üzerine Hilmi Yavuz “Bir ‹slam
Düflman›na Verildi” bafll›kl›  bir-
kaç yaz› yazm›flt›. 1980 sonras›n-
da Nobel’in genel olarak Hüse-
yin Su’nun deyifliyle bir düzen ve
bir tezgâh olarak çal›flt›r›ld›¤›n›
söylemek mümkün.1144 Küresellefl-
menin düzenbazl›¤›n›n belirgin-
leflmeye bafllad›¤› seksen sonras›
y›llarda Nobel iyiden iyiye siya-
sallaflt›. Bu ödül Kamil Yeflil’in
deyifliyle hiçbir zaman “emperya-
listlerle bafl› dertte olanlara veril-
medi”.1155 Bir “turnusol ka¤›d›” ifl-
levini gören Nobel “Avrupa için-
de Avrupa’y› hakim güçler aç›-
s›ndan en iyi temsil edenlere;
Avrupa d›fl›nda ise yine Avrupa-
l›, Bat›l› dünyay› en iyi temsil
edenlere verilmektedir.1166 Nite-
kim 2000 y›l›nda siyasal fikirleri
nedeniyle Fransa’da sürgünde ya-
flayan Çin’li yazar Gao Xingjian’a
verilen ödül nedeniyle Çin Hü-
kümeti dünyada bulunan bunca
Çinli yazar dururken ödülün ni-
çin Xingjian’a verildi¤ini ‹sveç
Kraliyet Bilimler Akademisine
sordu. Bu noktada Nobel’in öl-
çütsüzlü¤ü de gündeme geliyor.
Bu ödülü kazanan bir edebiyatç›-

n›n ülkesinin en iyi edebiyatç›s›
olup olmad›¤› sorular› zihnimizde
uyan›yor. Akademi’de görevli
jürinin dünyada ç›kan bütün
eserleri izlemekte olduklar›n›
söylemek de imkans›z.1177

Nobel’in ödüllendirdi¤i sa-
natç›lar aras›nda Nobel tereddü-
düne tutulanlar›n da oldu¤unu
belirtmek gerekli. 1926’da ödül-
lendirilen Bernard Shaw o y›l
eser yay›nlamad›¤›  halde Nobel
edebiyat ödülü ile ödülendirilme-
sine bir anlam verememifl ve zar
zor  ödülü almaya ikna edilmifltir.
1958’de Boris Pesternak, ödülü
önce kabul etmifl sonra ülkesin-
deki bask›lar nedeniyle reddet-
mifltir. 1969’da ödüllendirilen
“rüyalar›n› ‹ngilizce gören, yaz›-
lar›n› Frans›zca yazan” Samuel
Beckett ise kahramanlar› gibi
suskunlu¤a gömülmüfl ve ödülü
alm›flt›r. Ödüle iliflkin olarak Sa-
muel Beckett’in Quelle Catast-
rophe! (Ne! Felaket) diye ünle-
di¤i söylenir. 

J. P. Sartre 1964’te ödülü red-
detmifltir. Ödülü reddedifli husu-
sundaki rivayetler muhtelif ol-
makla birlikte Sartre bir yazar›n
böyle bir ödülü almas›n›n kendi-
sini bir kuruma göre yönlendir-
mesi anlam›na gelece¤ini belir-
ten varoluflsal gerekçeler öne sür-
müfltür. Ödüllerin da¤›t›lmas›nda
ayr›mc›l›k  yap›ld›¤›n›  belirtmifl
ve ödülü kabul etmemesi nede-
niyle ‹sveç halk›ndan özür dile-
mifltir.1188

BBiizziimm HHiikkaayyeemmiizz

Co¤rafyam›z›n Nobel’le iliflkileri
ba¤lam›nda hat›rlanmas› gere-
ken ilk isim Taha Hüseyin’dir
Modern Do¤u edebiyat›n›n Ba-
t›’da yayg›n biçimde tan›nan ilk
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ürünlerinden biri olma ünvan›n›
tafl›yan El-Eyyam (Günler) Taha
Hüseyin’in ilk kitab› olmas›n›n
yan›nda ödüllendirilmesi düflü-
nülen ama ödüllendirilmeyen
eserler aras›nda yer almas›yla da
önemlidir.1199 1930’lu y›llarda Ab-
dülhak Hamid Tarhan’›n Nobel
aday adaylar› aras›nda yer almas›-
n›n hikayesini Samiha Ayver-
di’den okumak mümkün. Leyla
Erbil, Orhan Pamuk, Yaflar Ke-
mal, Necip Mahfuz, Adonis vs.
Nobel’e bilet almaya çal›flm›fl,
çal›flan ve alan isimlerden birka-
ç›. Sezai Karakoç’un “Bat›’n›n flu
tarafl›, s›n›rl›, küçümseyici ve
flartlanm›fl nobeli”2200 olarak nite-
lendirdi¤i ve Necip Mahfuz’un
ödül almas› üzerine ‹srail eksenli
olarak yürütülen tart›flmalar›
analiz eden yaz›s› Nobel’in bizde-
ki karfl›l›¤›n›n/karfl›l›ks›zl›¤›n›n
ifadeleri olarak okunabilir.

Bat›l› kahraman olma özenti-
sinin yo¤un olarak görüldü¤ü ro-
manc›lar›m›z›n yazd›klar› her
eseri Nobel’e gidifl bileti olarak
görmek mümkün. Cemal Süreya
bu tip romanc›lar›m›zdan Yaflar
Kemal için “en çok Nobel alama-
yan yazar›m›z”2211 nitelemesini ya-
par. Cemil Meriç, Nobel’in bat›-
l›l›¤›na at›fta bulunarak “No-
bel’in edebiyat mükâfat› kendi
aile fertlerine ihsan›ndan ibaret-
tir”2233 der. Avrupal›lar›n bencilli-
¤ini ve kendilerinin d›fl›ndakilere
bak›fllar›n› anlamak için Jamal
Mahjoub’a sorulan flu soruyu
an›msamak gerekiyor. “Sizin ül-
kenizin edebiyat›n›n bizimle, ya-
ni Stendhal ve Tolstoy gibi Avu-
pal› yazarlar›n gelene¤ine ait
olan bir okuyucu kitlesiyle ne ifli
var?” Nobel edebiyat ödülleri
aç›klanmadan Nobel üzerine iki
yaz› yazan Jamal Mahjoub’un 11

A¤ustos 2004’teki yaz›s› “Bir
Türk Roman› Yurt D›fl›nda Nas›l
Ödül Al›r?” bafll›¤›n› tafl›yordu.
Naipul’un Nobel edebiyat ödülü
almas›n› sa¤layan Beyond Belief
eserinde öne sürdü¤ü ‹slam karfl›-
t› fikirlere de de¤iniyordu.2244 Ba-
t›l› kahraman Orhan Pamuk da
Naipul hakk›nda kamusallaflan
bu kanaatlere kat›ld›¤›n› ve bun-
lar›n do¤ru  oldu¤unu belirtir.2255

Nobel edebiyat ödüllerinin
siyasal ifllevini belirgin k›lmay›
amaçlayan bu yaz›, edebiyat›,
edebiyat d›fl› ölçütlerle de¤erlen-
dirdi¤i gerekçesiyle indirgemeci
olarak de¤erlendirilebilir. Nobel
edebiyat ödülünü alm›fl iyi edebi-
yatç›lar da var kuflkusuz. Nobel
edebiyat ödüllerinin Türk edebi
kamusunca alg›lan›fl›  üzerine bü-
tüncül ve tarihi bir çal›flman›n
eksikli¤i Türk edebiyat tarihi
araflt›rmac›lar›nca bir an önce gi-
derilmelidir. Bu konuda Abdül-
hak Hamit Tarhan, Samiha Ay-
verdi, Ahmet Hamdi Tanp›nar,
Hilmi Yavuz, Orhan Pamuk, Ce-
mil Meriç, Cemal Süreya, Nuri
Pakdil, Sezai Karakoç isimleri ilk
akla gelenler.

Entellektüelin ay›rtedici özel-
li¤inin varolan iktidar odaklar›n-
dan ba¤›ms›z tav›r tak›nabilme
yetenek ve yeterlili¤i oldu¤unu
belirtir Edward Said. Edebiyatç›-
l›klar›n›n yan› s›ra siyasi tart›fl-
malara, toplumsal sorunlara ilifl-
kin fikirlerini de okudu¤umuz
Yaflar Kemal, Orhan Pamuk gibi
yazarlar›n devlet sanatç›l›¤›n›
reddederek “vesikal› olma” onur-
suzlu¤undan kurtulduklar›n› bili-
yoruz. Ancak bu yazarlar›n küre-
sel vesika karfl›s›ndaki e¤ilifllerini
anlamakta ve anlamland›rmakta
güçlük çekiyorum. Yerel iktidar
a¤lar›n› öteleyenlerin Nobel nir-

vanas›na su tafl›malar› onursuz-
luklar›n› belirginlefltiriyor. 2004
y›l›ndaki aday adaylar› aras›nda
ad› geçen Türk yazarlar›ndan bi-
riydi Yaflar Kemal. Feridun An-
daç Dünya gazetesinde, Jamal
Mahjoub Vatan’da Yaflar Kemal’e
ödül verilmesi için do¤ru zama-
n›n 2004 oldu¤unu belirttiler.
Ama Nobel akademisi her za-
manki gibi onlar› ve onlar gibi
düflünenleri yan›ltmaya devam
ediyor. Suriyeli flair Adonis’in
ad› da geçiyordu, ancak onun et-
nik aidiyetinin dünya siyasal sis-
temine dair kuflkular›n katmer-
leflmesine sebebiyet verece¤i kay-
g›s›yla Adonis’e de yar olmad›
Nobel.  Nobel’in bat›l›laflma ile
ilgisini gündeme tafl›yan Hilmi
Yavuz; Avrupa Birli¤i ile Nobel’i
ayn› dünya görüflünün uzant›lar›
olarak gördü¤ünü belirtir. “Ne
zaman bir Türk yazar› ya da flairi-
ne Nobel Edabiyat Ödülü verilir-
se AB’ye girece¤imiz, iflte o za-
man kesinleflmifl demektir. Bu-
nun için de yazarlar›m›z›n ve fla-
irlerimizin, Naipul gibi birer “Ba-
t› medeniyeti kahraman›” olma-
lar› yeter de artar bile.”2266 Köleli-
¤in ve efendili¤in binbir düzeni-
nin tezgahland›¤› ve küresel ba-
ronlu¤un kimliksizlefltirme siya-
setlerinin insana dair bütün alan-
lara nüfuz etti¤i dar vakitlerde
yafl›yoruz. Hakiki ve faydal› ede-
biyat ayr›mlar›n›n ötesinde ede-
biyat›n sorumsuzlu¤u, flaflk›nl›¤›
ve küresel suçlulu¤a katk›lar›n›
düflünmek için Nuri Pakdil’le
sonland›rmak gerekli bu yaz›y›:
“Sürekli  suç ifllenen bir ça¤da
yafl›yoruz. Yazar olarak da okuyu-
cu olarak da ülefliyoruz bu suçu.
Akland›k m› ki ödül düflünelim?
(...) Ödüllerin hepsi, cellata kur-
banlar vermekten baflka bir fleye
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an›n›n çekti¤ini, can›-
n›n çekti¤i gibi ve kadar
yapabilmek için yollara

düflenlerin maceralar›n›n des-
tanlaflt›r›lmas›... Yol filminin
içeri¤inin çekirde¤i bu. Dahas›,
birçok kavrama oranla ‘yol filmi’
kavram›n› tan›mlamak da ol-
dukça kolay: Hikâyenin görü-
nürdeki belkemi¤inde yolun,
yolculuk temas›n›n, kiflisel kefl-
fin veya düpedüz aray›fl›n a¤›rl›¤›
teflkil etti¤i film... En yal›n hâ-
liyle yol filmi bu. As›l zorluk, bu
tan›m›n s›n›rlar›n› belirlemekte
ve alan›n› tayin etmek evresinde
ortaya ç›kmakta. Öyle ya, içinde
yol ve yolculuk temas› bask›n
her film, yol filmi say›lmal› m›?
O halde ne tür yolculuklar, bir
tür olarak yol filmlerinin kap›s›-
n› aralayabilmekte? 

Bu sorunun karfl›l›¤›n› bula-
bilmek için, türün nerede ve ni-
çin ortaya ç›kt›¤›ndan hareket
etme durumunday›z.

Kökleri çok daha öncelere
dayanmas›na karfl›n, bir tür ola-
rak yol filmi 1970’lerde Ameri-
ka’da ortaya ç›kar. Ne ki bu bil-
ginin flu soruyu do¤urmas› kaç›-
n›lmaz: ‹yi de, niçin Amerika?

Yol filmlerinin niçin Ameri-
ka’da ortaya ç›kt›¤› sorusunun

karfl›l›¤›n› aramak için konuya
farkl› aç›lardan yak›nlaflmak du-
rumunday›z. Bu aç›lardan ilki
son derece somut: Amerika’n›n
hayli genifl bir co¤rafyaya yay›l-
mas›, bu engin co¤rafyay› bir uç-
tan öbürüne, enlemesine boyla-
mas›na kateden yollar›n yap›s›
ve Amerikan otomobillerinin
niteli¤i... 

Dünyan›n öteki devletlerine
oranla Amerika, koca bir k›taya
yay›lm›fl çok büyük bir yüzölçü-
müne sahip bir ülke. Ve bu ülke
göçmenlerden kurulu. Yani top-
lumsal genlerinde yolculu¤un
baflat konumu tafl›d›¤› bir halk.
Bu halk, bbiirr ttüürr ggööççmmeennllii¤¤ii hâlâ
yaflamakta ve önemsemekte.
Nas›l m›?

Örne¤in Amerikan halk›na
göre yolculuk etmek, yeni yerler
görmek ve yeni insanlarla tan›fl-
mak, yeni bir hayata bafllayabil-
menin ön flart›. Dünyan›n baflka
bir yerinde, tafl›nmay› bir yafla-
ma, hatta bbüüyyüümmee biçimi olarak
gören baflka bir toplumla karfl›la-
flamazs›n›z. fiirketler, -özellikle
büyükleri- yükselmek isteyen
elemanlar›n›, flirketin farkl› yer-
lerdeki flubelerine tafl›nmaya
özendirir. Amerika’da ‘kariyer
yapma’n›n, dünyan›n baflka hiç-

BB‹‹TTMM‹‹fifi BB‹‹RR HHOOLLLLYYWWOOOODD TTÜÜRRÜÜ::
YYOOLL FF‹‹LLMM‹‹

HHAASSAANNAALL‹‹ YYIILLDDIIRRIIMM

yar›yor mu? Ça¤›n ac›s›n› dindir-
meye yetiyor mu bunlar? Ça¤ cel-
latlar› ço¤alt›rken ne anlama ge-
liyor ödül?”2277 n
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bir yerinde karfl›lafl›lmayan flart-
lar›ndan biri, gere¤inde ülkenin
(kimileyin de dünyan›n) bir
ucuna gitmeyi göze almak. So-
nuçta, o büyük ülkenin büyük
bir flirketinde büyümek isteyen
her Amerikal›, en az dört y›lda
bir tafl›nmak durumunda. 

Fakat bu, kendini düzenle öz-
defllefltirenlerin yolu. Öte yan-
dan, kurulu düzenle bir ba¤› kal-
mam›fl veya bu ba¤›n zay›flad›¤›
kesimler için de gezmek ve dün-
yay› (Burada ‘dünya’ sözcü¤ünü
rahatl›kla ‘Amerika’ ile de¤iflti-
rebilirsiniz.) keflfetmek ‘sistema-
tik’ bir önemde. Sistemin de¤er-
lerini yaflant›s›yla veya düflünce-
siyle zorlad›¤›na inanan kesimler
için Amerika’y› anlamak, Ame-
rika’y› tan›makla eflde¤er; yani
yola düflmekle ve hâlâ insanlara
söyleyecek çok fleyler gizleyen
bu ülkeyi kar›fl kar›fl gezmekle.
Kendisini Amerikan de¤erlerine
uzak gören kesimler, ak›mlar ve
anlay›fllar için yolculuk, ayn› za-
manda, ülkenin maddi manevi
zenginliklerini keflfetmek üze-
rinden, kiflinin kendisini keflfet-
mesi anlam›na gelmekte. Bura-
da, yol filmlerinin manevi de¤il,
bizzat maddi babas› durumunda-
ki Jack Kerouac’›n OOnn tthhee RRoo--
aadd//YYoollddaa roman›n› anmak ve

Kerouac’›n beat rahipli¤ini
an›msamak durumunday›z.
Amerikan de¤erlerini  yerle bir
etmeyi, en az›ndan köklerini sil-
kelemeyi varl›k nedeni sayan
beat generation’›n kutsal kitab›
niteli¤indeki YYoollddaa roman›,
bünyesinde bar›nd›rd›¤› onca
Amerikan karfl›t› söyleme kar-
fl›n, asl›nda Amerika’dan kaç›p
yine Amerika’ya s›¤›nman›n
destan›ndan baflka ne ki!

BBaaflflkkaahhrraammaann:: OOttoommoobbiill

Amerika’daki yol ve otomobil
ikilisi, kurulu düzenin dayatt›¤›
gündelik s›radan yaflant› kal›pla-
r›ndan s›k›lan, bunalan, ruhunu
teskin etmeye, dahas›, kendisini
tan›maya s›vanan, bu amaçla da
baflka diyarlara yelken açmaya
çal›flan insanlar için kurgulan-
m›fl, insan›n kendisini farkl› ve
düzenin d›fl›nda hissetmesini
sa¤layacak bir düzene¤i kendili-
¤inden bünyesinde bar›nd›rmak-
ta. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, her
yol filminin, düzenin kendisin-
den çald›klar›n›n rövanfl›n› al-
mak için yola ç›kan insanlar›n
hikâyelerine odaklanmas›na flafl-
mamak gerek.

Buna karfl›n, yol filmlerinin
yaln›zca karayollar›na  özgülü¤ü-

ne flaflmadan edemeyiz. Sahiden
de deniz yollar› sadece aflk filmi-
ne, demiryollar› en fazla macera-
aksiyon filmine, havayollar› ise
ancak felâket filmlerine imkân
tan›yabilmekte.

Hatta, ayn› bak›fl aç›s› biraz
daha ileri götürüldü¤ünde, her
yol filminin gizli kahraman›n›n,
bafloyuncudan çok otomobil ol-
du¤u bile söylenebilir. S›radan
bir otomobil de¤il ama bu. Yayla
misali genifl, salon gibi ferah, ya-
tak kadar rahat; sanki yere de¤-
miyormuflças›na yollar› kayarak
aflan bir otomobil. Tam da bu
yüzden, dünyan›n baflka ülkele-
rinde yola asla haz›rl›ks›z ç›k›la-
mazken, Amerika’da bu ifl için
bir otomobil yeterli. Fakat t›pk›
Amerika gibi bir otomobil: onun
kadar genifl, onun kadar yetkin,
güçlü ve ‘tuttu¤unu koparan’.

KKaappiittaalliizzmmiinn YYoolluu

Yol filminin ba¤›ms›z bir tür ola-
rak Amerika’da ortaya ç›k›fl›n›n
etmenlerinden bir di¤eri, yolun
Amerika için bar›nd›rd›¤› anla-
m›n arkas›nda yatmakta: yollar
kapitalizmin can damarlar›...
Madem ki uygulamada demok-
rasi ile kapitalizm atbafl› gitmek-
te, öyleyse insanlar kendilerine
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tan›nm›fl ‘diledikleri anda dile-
dikleri yere gitme’ hakk›n›, iste-
dikleri biçimde kullanabilmeli-
ler. Zaten ayn› kural, Amerika
Birleflik Devletleri taraf›ndan
tüm dünyaya kabul ettirilen ‹n-
san Haklar› Evrensel Bildirge-
si’nde de, birçok ülkenin anaya-
sas›nda da var.

Öte yandan, yolculuk, im-
kânla atbafl› giden bir hak. Hem
yola ç›kmay› düflünen kifli aç›-
s›ndan bu böyle, hem de ç›k›la-
cak yolun ve gidilecek yerin ni-
teli¤i aç›s›ndan. O yüzden de
Amerika’da karayollar› son de-
rece genifl, ferah, rahat, düzgün
ve albenili. K›saca yolculu¤un
tad›n› kaç›racak bütün engeller-
den ar›nd›r›lm›fl. Zaten, kurulu
düzenin engellerini önemseme-
yen bir insan›n yoluna engeller
ç›karmak düflünülebilir mi hiç?

Olanaklar› an›msamay› sür-
dürelim: Amerika, bir yolcuya
diledi¤ini istedi¤i anda sunmaya
haz›r bir ülke. ‹stenilen yerde
keseye uygun yemek, gerekti¤i
yerde istenilen miktarda benzin,
yorulunan noktada zevke göre
kal›nacak yer, arzulanan türde
e¤lence sunan barlar, diskolar ve
yolun kendine özgü sürprizleri...
Hesaplanmam›fll›¤›n, dahas› he-
saps›zl›¤›n tad›... Bafl›bofllukla,
bafl›bozuklukla ve ‘kopuk’lukla
kaynaflan bir hesaps›zl›k... 50 y›l
sonras›n› hesaplamadan nefes
alamayan ça¤dafl insan için bun-
lar ne büyük nimetler...

Öte yandan, yol filmi, e¤len-
ce sinemas›n›n baflat ö¤elerin-
den biri oldu¤u için, bu çeflit
filmleri dünyada en iyi kotaran
ülke de Amerika oldu¤una göre,
türün Amerikal›lar taraf›ndan
yarat›lmas›ndan daha ola¤an ne
olabilirdi?

YYoollaa DDüüflfleenn SSiinneemmaa

fiimdi de biraz türün k›sa tarih-
çesine göz gezdirelim:

Hollywood patentli ilk yol
filmlerinin ço¤unda, henüz tam
ba¤›ms›zl›k elde edilmemifl gibi-
dir. Öteki türlerle içiçe geçmifl-
lik, zaman zaman maceran›n, za-
man zaman aksiyonun, komedi-
nin bask›nl›¤› göze batmayacak
gibi de¤ildir bu yap›mlarda. Ör-
ne¤in John Ford’un Nobel ödül-
lü yazar John Steinbeck’ten
uyarlad›¤› 1940 tarihli TThhee GGrraa--
ppeess ooff WWrraatthh ve bir y›l sonra
Preston Sturges’›n SSuulllliivvaann’’ss
TTrraavveellss’›nda yol ve yolculuk, ta-
mamen tematik bir dekor niteli-
¤inde. Bu filmlerden ilkinde ye-
ni zamanlara özgü bir western ile
aile melodramas›; ikinci film-
deyse düzayak komedi, yol ve
yolculuk olgusuyla meczedilmifl
durumda.  

Bu tür melez filmlerin ard›n-
dan, yol filmlerinin bir alt türü
olarak, toplumdan, kurulu dü-
zenden, çevre bask›s›ndan ve ta-
bii ki yasalardan kaçan iki afl›¤›n
maceralar›n› anlatan yap›mlar
furyas›na flahit oluruz: Joseph H.
Lewis’in 1949’da kotard›¤› GGuunn
CCrraazzyy, Terrence Malick’in
1973’te çekti¤i BBaadd LLaannddss, Da-
vid Lynch’in 1990 tarihli yap›m›
WWiilldd aatt HHeeaarrtt, bu alt türün en
bilindik örnekleri.

Toplumun tüm kesimlerinin
modernizmi derinlemesine idraki
sonras›nda yol filmleri, daha va-
roluflçu bir düzleme kayar. Özel-
likle Frans›z-‹talyan ortakyap›m›
Jean-Luc Godard’›n 1965’te ta-
mamlad›¤› PPiieerrrree LLee FFoouu ((CCrraazzyy
PPeettee)) adl› filmde en yetkin örne-
¤ini gördü¤ümüz  Frans›z Yeni
Dalga ak›m›n›n ürünlerinde yyooll,

düpedüz toplumsal bask›dan, ge-
leneksel anlay›fl›n dayatmalar›n-
dan kaç›fl›n ve insan›n kendi va-
rolufluna s›¤›nmaktan baflka yol
bulamamas›n›n simgesinden bafl-
ka bir fley de¤ildir. 

Yeni Dalga’n›n yolu bu tarz-
da çokanlaml›laflt›rmas›n›n ar-
d›ndan, dünya sinemas›nda tü-
rün de¤erinin fark›na var›ld›¤›na
ve anlam zemininin zenginleflti-
¤ine flahit oluruz. Örne¤in, yol
filmlerinin unutulmaz yönetme-
ni Wim Wenders’in 1975’te ta-
mamlad›¤› KKiinnggss ooff tthhee RRooaadd,
savafl sonras›nda, Almanya’da
fliddetle ve derinden yaflanan bi-
reysel ve toplumsal kimli¤in sor-
gusunu d›flavurumcu anlay›flla
resmeder. 

Ayn› dönemde türün do¤du-
¤u yere bakacak olursak, genç
Amerikal› yönetmenlerin, bu
her kal›ba girmeye haz›r türü
mevcut biçimsizli¤inden kurtar-
mak ve türün yay›lmac› niteli-
¤inden yola ç›karak, varolan
toplumsal çalkant›lar›, bireysel
ve toplumsal de¤iflimleri aktar-
mak yolunda gayret sarfettikleri-
ni görürüz. Bu yeni kal›b›n en iyi
iki örne¤i, türün klasikleri ara-
s›nda say›lan Dennis Hooper’›n
EEaassyy RRiiddeerr’› (1969) ile Bob Ro-
felson’un FFiivvee EEaassyy PPiieecceess
(1970) adl› filmi.

YYooll FFiillmmiinniinn KKaarraakktteerrii 

Sözü edilen yap›mlarla birlikte,
türün karakteristik nitelikleri-
nin de oturdu¤una, dahas› kendi
içinde evrildi¤ine, dallan›p bu-
dakland›¤›na ve farkl› kal›plarla
dirsek temas›na geçti¤ine flahit
oluyoruz. Nedir bir yol filminin
karakteristik nitelikleri? Yol
filmleri, zaman zaman aksiyon
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türünü k›skand›racak hareketli-
li¤i, k›p›r k›p›rl›¤› ve yerinde du-
ramamay› farkl› ö¤elerle bünye-
sinde bar›nd›rmas› gerekçesiyle,
yine Amerika’da icat edilmifl
western, müzikal veya durum
komedisi gibi yerleflik türlerin
kal›plar›n› aflan bir yap›dad›r. 

Genelde uzun soluklu bir
yolculu¤u ve bu yolculuk süre-
sinde tiplerin yaflad›klar›n›, de-
neyimlerini, kazan›mlar›n› ve
yine bu süreç süresince geçirdik-
leri de¤iflimleri, yola ç›karkenki
gizli dürtülerinin ne düzeyde tat-
min edilebildi¤ini merkeze al-
mas›, türün en belirgin karakte-
ristik niteli¤i. ‹kinci temel ka-
rakter niteli¤i ise hikâyenin, ge-
nellikle birbiriyle çeliflebilen iki
farkl› boyutta geliflmesi: Kahra-
man veya tipler, ön plandaki an-
lat›da bbiirr yyeerree uullaaflflmmaa niyetini
diri tutarlar; arka plandaki örtük
hikâyedeyse bir yere ulaflman›n,
hatta, ulafl›lacak yerin pek bir
önemi yoktur; aslolan bir amaca
ulaflmak, en az›ndan sahip ç›ka-
bilmektir. O yüzden bir yere git-
mekteki asli amaç, bir yere ulafl-
mak beklentisinden çok, yolda
olmakt›r; yolda olman›n tad›-
n›n, yolun olanaklar›n›n do¤ur-
du¤u zevkin sürgitli¤i...

Tüm iyi yol filmlerinin, bir
yerden baflka bir yere gitmeyi
anlatman›n ötesine geçebilmifl,
kahramanlar›n›n iç dünyalar›n›
ve bu iç dünyadaki yyoollccuulluukkllaa--
rr››n› yans›tabilmifl yap›mlar›n
aras›ndan ç›kmas›na, onun için
flaflmamal›. 

YYoolluunn MMeettaaffiizzii¤¤ii MMüümmkküünn mmüü??

Her yol filminde kahraman,
dünyay› tan›ma ve anlama, ‘öte-
ki’ni kavrama, bunun üzerinden

de kendisini keflfetme olana¤›
bulur. O yüzden kahraman›n
üzerinde as›l gezindi¤i, alt›ndaki
h›zl› arabayla veya uçan moto-
sikletle aflt›¤› gerçek yol, gözün
gördü¤ü asfalt yol de¤il, kendisi-
ni baflka bir anlam dünyas›na ta-
fl›yan metafizik bir yoldur. Bir
yol filminde, e¤er varsa derinlik,
yaln›zca bu metafizik yolun var-
l›¤› veya oran›nca ölçülebilir. 

Peki nedir bu metafizik yol?
Kifliye ve topluma, döneme ve
kültürel çerçeveye göre de¤iflik-
lik gösterebilmesine karfl›n,
Amerika için bu yolu flöyle ta-
n›mlayabiliriz: kiflisel keflfi vade-
den, yeni bir hayat›n kap›s› ara-
layan, aralanan bu kap›dan bafl-
ka bir dünyan›n mümkünlü¤ü-
nün belli belirsiz f›s›ldand›¤›;
toplum bask›s›ndan, ça¤dafl kent
yaflant›s›ndan, ifl hayat›n›n insa-
n›n ruhunu burkan dayatmac›
kurallar›ndan ve toplumsal töre-
lerden s›yr›lmay› mümkün k›la-
cak özgürleflmenin önünü açan
geçit. 

Ça¤dafl insan, ruhunda his-
setti¤i bofllu¤u, derinlerinde
ay›rd›na vard›¤› gedi¤i kapatma
amac›yla yola ç›kmay› en ciddi
alternatif olarak düflünmeye al›fl-
t›r›lan kifli. Ne ki hangi d›fl ö¤e,
ruhtaki bir gedi¤i örtecek, doy-
gunlaflt›racak, en az›ndan peçe-
leyecek bir nitelikte olabilir ki.
‹nsan› herhangi bir yerde bo¤an
ne ise, baflka yere gitti¤inde de
bo¤maya devam eden odur.
Çünkü baflka bir yere giden kifli
bbaaflflkkaalaflm›fl olmaz. Niçin mi?
Kendisini baflkalafl›ma yönlendi-
ren itkiler her nelerse, onlar› da
s›rt›nda gitti¤i yere tafl›r da on-
dan. Çünkü insan ruhundan s›y-
r›lamaz.

Evet, insan ruhundan s›yr›la-

maz ama ruhunu o hâle getiren
etmenlerden s›yr›lmas›, henüz
s›y›rmadan, en az›ndan bir süre-
li¤ine ferahl›k yaflamas› için teb-
dil-i mekân flans›n› denemesi ni-
çin mümkün olmas›n? Çünkü
farkl› olanla temas etmek, insa-
n›n kendisiyle farkl› biçimde te-
mas edebilmesinin yolunun ara-
lanmas› de¤il mi? Bu tespiti
Amerika için örnekleyecek olur-
sak, Los Angeles ile New York
aras›ndaki fark, Katmandu ile
Tokyo aras›ndaki farktan çok
daha fazlad›r. Öyleyse tebdil-i
mekân›n ferahlat›c› yönü, kifli-
nin ben idrakinde ferahlama
sa¤layabilme oran›yla do¤ru
orant›l›: kendinden farkl› olan-
la, kendinde olmayan› yüre¤in-
de bar›nd›rd›¤›na inan›lanla ta-
n›flmak. Hani, yeni biriyle tan›fl-
mak, yeni bir hayata bafllama
flans›n› yakalayabilmek demektir
ya. Fakat son tahlilde böylesi bir
hamle, asl›nda yaln›z kalma kor-
kusundan s›¤›n›lan bir yaln›z
kalma hali de¤il mi? Çünkü
“Hayat›mda yepyeni/bembeyaz
bir sayfa açmak istiyorum.” biçi-
minde özetlenebilecek böylesi
bir yola düflme arzusu, her zaman
bir iç yolculu¤a da haz›rl›¤› bera-
berinde getirmemekte. 

Sonuçta bir yol filminin ana
temas›, kendi iç yolculu¤una
ç›kmay› göze alamayanlar›n, ru-
hunun dehlizlerindeki karanl›k
bölgelere gün›fl›¤› vurmas›n› gö-
ze alamayanlar›n seçimini dile
döker. D›fl yolculuk, iç yolculu¤a
davet etmez, onu geçici veya bü-
tünüyle d›flar›da b›rakmay›
amaçlar. 

Zaten her yol filmi, Home-
ros’un Odisseia’s›na flu veya bu
oranda düflülmüfl bir dipnotun-
dan baflka nedir ki?  n
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M E D Y A

B
az› Avrupa ülkelerinde
-ki bunlar AB’nin gerek
siyasi gerekse ekonomik

ve kültürel bafl›n› çeken ülkeler,
genelde ‹slam ve özelde Avru-
pa’da yaflayan müslümanlar aley-
hine yürütülen politikalar Tür-
kiye’nin genel devlet politikas›-
na benzer bir hal alm›fl durumda.
Önce Fransa’daki 6 milyon müs-
lümana karfl› okullarda bafllat›-
lan baflörtü yasa¤›, daha sonra
Almanya’n›n baz› bölgelerinde
müslümanlar aleyhine yürütülen
birtak›m uygulamalar ve özellik-
le Berlin Eyalet Mahkeleri’nde
yaklafl›k otuz y›ld›r hakimlik ya-
pan müslüman bir bayan›n, ba-
flörtülü oldu¤u için al›fl›k oldu-
¤umuz kamusal (y)alandan ötü-
rü mesle¤inden ihrac›na yönelik
giriflimler. Bunlara son olarak da
Hollandal› film yap›mc›s› Theo
van Gogh’un, çekti¤i 11 dakika-
l›k ‹slam karfl›t› manipülatif bel-
gesel filminden dolay› Fas’l› bir
müslüman taraf›ndan öldürül-
mesi üzerine Hollanda’da yafla-
nanlar eklendi: ‹ki hafta içeri-
sinde toplam ondan fazla okul
ve ibadethane sald›r›ya u¤rad›. 

Avrupa’daki bu geliflmelerin
›fl›¤›nda Almanya’n›n prestijli
dergilerinden haftal›k Der Spi-
egel de kas›m ay›ndaki say›lardan
bir tanesinin kapak dosyas›nda
Avrupa’da yaflayan müslüman
kad›nlar (muslimische Frauen in
Deutschland) konusu tart›flmaya
aç›lm›fl. Kapa¤a yaz›lan manflet
ilginç: “Allah’›n haks›z/hakla-
r›ndan mahrum b›rak›lm›fl k›zla-
r›” (Allahs rechtlose Töchter).

Konuyla ilgili özellikle müs-
lüman kad›nlar›n toplumsal ya-

flamdan izole edildi¤i, onlara
karfl› duyulan güvensizlik, aile-
çevre vs.’den ötürü zorla evlen-
dirmelerin yan›s›ra Almanya’da
müslümanlarla birlikte yaflama-
n›n do¤urdu¤u zorluklar gibi
bafll›klar ifllenmifl. Bu çerçevede
sorulan ve cevab› aranan en can
al›c› sorulardan bir tanesi de flu:
Avrupa’da yaflayan 25 milyon
müslümanda hal böyleyken, söz
gelimi bir Türkiye’nin birli¤e
kat›l›m› durumunda 100 milyo-
na ulaflacak Avrupa’l› müslü-
manlar hakk›nda durum ne ola-
bilir? Hal böyleykenden de kas-
t›n anlafl›labilece¤i üzere, Der
Spiegel Almanya’da yaflayan
müslümanlardan pek de mem-
nun gözükmüyor. Tüm müslü-
man yerleflmelerin mümkün
mertebe içine kapan›k ve izole
bir halde, olabildi¤ince d›fl etki-
lere kapal› getto fleklindeki de
facto özerk bölgeler oldu¤u tas-
vir ediliyor.

Hollanda’da yaflanan son ge-
liflmelerden yola ç›k›larak ortaya
at›lan bir baflka soru da flu: Bu
durum, amerikal› tarihçi Samuel
P. Huntington’un ortaya att›¤›
Kültürleraras› Çat›flmas›’n› m› an-
lat›yor? El-cevap; tüm bu yafla-
nanlardan sonra, Hollanda ile

birlikte di¤er Avrupa ülkelerin-
de de toplumsal konsensüsün
sars›ld›¤› ve art›k Avrupa halk›-
n›n müslümanlara daha mesafeli
yaklaflaca¤›, potansiyel güvenlik
tehdidi fleklinde bak›laca¤› yö-
nünde… 

ÖÖnnggöörrüülleerr bbööyyllee…… ((YYaa ddaa
öönnyyaarrgg››llaarr!!!!!!)) 

Özellikle Almanya’da, “Av-
rupa’da müslüman olmak feno-
meni“ uzun zamand›r tart›flma
konusu. Tüm bunlara kuflbak›fl›
bakt›¤›m›zda, genel olarak Av-
rupa’n›n ‹slam’a ve müslümanla-
ra / müslümanl›¤a karfl› yürüttü-
¤ü kampanyalar›n yeni bir mer-
halesi veya boyutu fleklinde alg›-
lamak mümkün. Bat›l› ayd›nlar
müslümanl›¤› dezenforme ede-
rek Avrupa’ya oryantalist bir ta-
v›rla anlatmak yönündeki çaba-
lar›na devam etmekteler. Fakat
dergideki metinlerde dikkatimi
özellikle çeken fley flu ki; bu çer-
çevede dine maledilip olumsuz-
lanan tüm unsurlar, daha çok
ananevi ve milletlerine özgü; ya-
ni pek de dinî denemez. Bu saye-
de dinlerini muhafaza edebilme
ve bu yolla Avrupa’da yaflama-
n›n zorluklar›n› aflabilme çabala-
r›ndan kaynaklanan uygulama-
lar.

DDEERR--SSPP‹‹EEGGEELL 
VVEE ‹‹SSLLAAMM FFOOBB‹‹

EEDD‹‹PP EE.. KKUUTTLLAAYY
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‹slam ve bat› aras›ndaki ilifl-
kiler bugüne kadar hep iki ayr›
uygarl›¤›n mücadelesi olarak sü-
regelmifl ve her ne kadar birbi-
rinden zaman zaman etkilenmifl
olsalar da bugüne genelde sürtüfl-
melerle dolu bir miras b›rakm›fl-
t›r. Müslümanlar bugün Avru-
pa’da ciddi bir yekün olufltumak-
tad›r. Hristiyanl›k miras›n›n kül-
türel kimlik kaynaklar›ndan biri
olarak görüldü¤ü Avrupa’da 3,5
milyonu Türk olmak üzere, say›-
lar› 7-8 milyon aras›nda oldu¤u
tahmin edilen çok say›da müslü-
man yafl›yor. Balkanlar ve Do¤u
Avrupa’daki müslümanlar da sa-
y›ld›¤›nda bu rakam 25 milyona
ulaflmaktad›r. Türkiye’nin AB’ye
üye olmas› durumunda ise bu ra-
kam yüz milyona ulaflacakt›r.

Daha ikinci dünya savafl› s›-
ras›ndaki Musevi katliam› haf›-
zalarda canl›l›¤›n› korurken Av-
rupa’da bu yüzy›lda böylesine
afl›r› e¤ilimlerin yükselifli müslü-
manlar için ciddi bir tedirginlik
ve kayg› kayna¤›d›r. Avrupa
kendi içindeki müslümanlar› bir
güvenlik tehdidi olarak görmek-
ten vazgeçmezse ve Avrupa va-
tandafl› olan milyonlarca müslü-
man’›n ötekilefltirilmesine engel
olmazsa flimdiden flu kesinlikle
söylenebilir ki bu Avrupa’n›n
yarar›na olmayacakt›r. Konuya
yaklaflma biçimi “ya Avrupa va-
tandafl›s›nd›r ya da müslüman”
fleklindeki d›fllay›c› bir çerçeve-
den oldu¤unda bunun gerilimi
gitgide t›rmand›raca¤› da ortada.

Çünkü bu konuyla ilgili olarak,
sadece Avrupa’n›n iç konusudur
demek konuyu daraltmak ola-
cakt›r. 

Fakat yaflananlara bak›l›rsa
Bat› Avrupa, müslümanlar› Av-
rupa’l› oldu¤unu kabul etmek dü-
flüncesini henüz pek hazmedebi-
lecek gibi gözükmüyor. Bu nok-
tay› çözüme kavuflturabilmek,
Avrupa’n›n kendini çok kültürlü
bir bölge olarak alg›lamaya haz›r
olup olmad›¤›na ba¤l›. Zira il-
ginçtir ki, geçti¤imiz May›s ay›n-
da AB’ye giren 11 yeni ülkenin
kat›l›m›nda ve hatta daha da ön-
cesinde tart›flmalar hiç bu yönde
seyretmemiflti. fiu bir gerçek ki;
bilinçli ya da bilinçsiz, Türki-
ye’nin AB’ye kat›l›m› sürecinde
asl›nda AB ülkeleri halklar›yla
birlikte kendilerini ciddi bir im-
tihana tabi tutuyorlar ve flimdilik
görünen o ki bu konudaki görüfl-
ler “git-gel”ler yafl›yor; yani Av-
rupa’n›n da bu konu ile ilgili sa-
bit bir iç-mutabakat› ve tutarl›
bir duruflu yok, kafas› oldukça ka-
r›fl›k. Çünkü AB, Türkiye ile ye-
ni bir yüzle karfl› karfl›ya: fiu ana
kadar yaflanan kat›l›mlarda söz
konusu olmayan kültürel ve özel-
likle dini ö¤eler Türkiye ba¤la-
m›nda en öncelikli tart›flmay›
oluflturmakta.

fiimdi yukar›daki sorunun
de¤ifltirip aynen soral›m. fiöyle:
Ço¤unlu¤a uyum sa¤layamayan,
hatta toplumsal mutabakata kar-
fl› ayak direyen ve yerine göre te-
rörize olan/edilen müslümanla-
r›n az›nl›k olarak görüldü¤ü bir
Avrupa’da, birli¤in üyesi bir -
müslüman- millet olarak topye-
kün Türkiye’nin AB’de az›nl›k
teflkil etmesi kula¤›n›za nas›l ça-
l›n›yor? n
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A
nadolu Gençlik Dergi-
si’nin organize etti¤i “On
Milyon Kur’ân” kampan-

yas› vesilesiyle Türkiye’ye gelen
dünyaca meflhur hâf›zlar il il geze-
rek ülkemizde kelimenin tam an-
lam›yla bir Kur’ân coflkusu olufl-
turdular. Refikimiz Anadolu
Gençlik Dergisi’ni tebrik ediyor,
arkadafl›m›z Mücahid Y›lmaz’›n,
AGD ‹stanbul ‹l Baflkan› Fuat
Günday’la yapt›¤› konuflmay› tak-
dîm ediyoruz.

MMüüccaahhiidd YY››llmmaazz:: Anadolu
Gençlik Dergisi’nin “1 milyon
Kur’an” kampanyas› gerçekten bü-
yük ilgi gördü; ard›ndan “10 milyon
Kur’an” diyerek ç›tay› yükselttiniz.
Önce bu çal›flman›zdan dolay› çok
teflekkür ediyoruz. Anadolu’da Kay-
seri’den Ayd›n’a, Samsun’dan Ada-
na’ya kadar halk›m›za Kur’an ziya-
feti sundunuz.. Böyle bir kampanya
nereden akl›n›za geldi? 

FFuuaatt GGüünnddaayy:: Her sene Kutlu
Do¤um münasebetiyle Anadolu
Gençlik dergimizin ‹stanbul tem-
silcili¤i çeflitli etkinlikler, seminer
ve konferanslar düzenleyerek Pey-
gamberimiz(s.)’i de¤iflik yönleriyle
halk›m›za anlat›yor. 2004 y›l›
Kutlu Do¤um haftas›nda yönetim
kurulu olarak nas›l bir fley yapal›m
ki Allah ve Resûlü bizden raz› ol-
sun, diye düflündük. Biliyorsunuz,
Efendimiz(s.) Kur’ân’› aç›klamak
ve yaflamak üzere gönderildi. O
halde biz, bu vesile ile aziz milleti-
mize, mealiyle birlikte Kur’an he-
diye edelim diye düflündük ve
böyle ç›kt›k; “Bir milyon insan bir
milyon Kur’an-› Kerim’le buluflu-
yor” kampanyas›n› bafllatt›k.

Bizi bu çal›flmaya iten bir ta-
k›m sebepler de vard› elbette: Bir
‹slam ülkesi olan memleketimiz-
de, “ücretsiz bir mealli Kur’an’a

nas›l ulaflabiliriz?” sualinin muha-
tab› yokken, milyonlarca ‹ncil da-
¤›t›ld›¤›n› ve kilise evleri aç›ld›¤›-
n› biliyoruz. Misyonerler yoksul
kesimlere el at›yor ve ‹ncil aras›na
100 dolar hatta 1000 dolar koyu-
yorlar. Buna ra¤men milletimizin
mayas› sa¤lam, iman› sa¤lam ve
buna itibar etmiyor. Çünkü ‹slam
hak dindir, tek ve en son dindir.
‹flte böyle bir ortamda ücretsiz
Kur’ân hediye etme karar› ald›k
ve kampanyay› bafllatt›k. Cenab-›
Hakk’a hamdolsun çok ilgi gör-
dük; bir elimizle milletimizden al-
d›k, di¤er elimizle milletimize da-
¤›tt›k.

YY››llmmaazz:: Güzel bir yöntem. Pe-
ki, dünyaca ünlü haf›zlar›n stad-
yumlar› dolduran büyük kalabal›kla-
ra Kur’an okumas› nas›l bir etki b›-
rakt›? 

GGüünnddaayy:: Bizim bu kampanya-
daki amac›m›z, Kur’an’›n günde-

me oturmas› ve onun ilahî ve ev-
rensel mesaj›n›n anlafl›lmas›na
katk› sa¤lamakt›. Bu çerçevede
dünya çap›nda yar›flmalarda birin-
ci olmufl haf›zlar› Türkiye’ye davet
ettik. Süleymaniye camiine 40
bin kifli topland›; imam›n ifadesiy-
le Süleymaniye tarihi bir gün ya-
flad›. Milli Gençlik Vakf›’n›n
sponsorlu¤unda haf›zlar Türki-
ye’yi dolaflt›; 50 küsur vilayette bu
çal›flma yap›ld›. En son, ‹stanbul
Ba¤c›lar Olimpik Spor salonu
h›nca h›nç doldu; d›flar›da kalan-
lara canl› yay›n yap›ld›. Bu olay,
hakka ve ‹slam’a hizmet etmifl
milletimizin Kur’an’a ne kadar
afl›k oldu¤u ve özlem duydu¤unun
bir ifadesi. Kur’ân denince akan
sular duruyor. Milletimiz Kur’an’a,
Kur’an’›n mesaj›na kofluyor. Böyle
bir hizmeti bize nasip etti¤i için
Allah’a ne kadar hamdetsek azd›r. 

Türkiye’nin her köflesinden

AANNAADDOOLLUU’’DDAA 
KKUURR’’ÂÂNN CCOOfifiKKUUSSUU

MMÜÜCCAAHH‹‹DD YYIILLMMAAZZ
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Kur’ân talepleri geldi; MGV genel
merkezi bu kampanyay› tüm Tür-
kiye’ye yayd›. Bir milyon hedefini
10 milyona ç›kard›. Bu ne demek-
tir? Ortalama bir aileyi yedi kifli
sayarsak bütün Türkiye’yi
Kur’an’la buluflturmak demektir.
Tabi, aziz milletimizin muazzam
deste¤i oldu; kesinlikle bu kam-
panyan›n finansörü millettir. Bafl-
ka hiçbir kurulufl yok. Milletin
deste¤i sürdükçe de bu hizmetimiz
inflaallah devam edecek. 

Ayr›ca, bu faaliyet sadece Tür-
kiye ile s›n›rl› de¤il. Kafkaslardan,
Balkanlardan, Türk cumhuriyet-
lerinden, “bizim de Kur’ân’a ihti-
yac›m›z var; kendi dilimizde, leh-
çemizde yaz›lm›fl mealli Kur’ân
gönderin” diye talepler geldi. He-
defimiz tüm ‹slam âlemine, özel-
likle s›k›nt› içinde bulunan dindafl
ve soydafllar›m›z›n bulundu¤u bel-
delere ve nihayet daha sonra 6
milyarl›k insanl›k alemine bu ila-
hi mesaj› ulaflt›rmakt›r.

YY››llmmaazz:: Bu Kur’an kampanyas›
esnas›nda karfl›laflt›¤›n›z ilginç olay-
lar var m›?

GGüünnddaayy:: Kampanya esnas›n-

da, daha önce hiç tan›mad›¤›m›z
vatandafllar kap›m›z› afl›nd›rd›lar;
teflekkürlerini, takdirlerini ifade
ettiler, dua ettiler. Bu arada bizi
arayan H›ristiyan ve Musevi va-
tandafllar›m›z da oldu: “Bize meal-
li Kur’ân gönderir misiniz?” dedi-
ler. Elbette bu kitab bütün insan-
l›¤a gönderildi; onlara da Kur’an-›
Kerimleri ulaflt›rd›k. Bu bizi çok
duyguland›rd›. Ayr›ca her türlü
insana, yafl› ne olursa olsun, 9’dan
90’a genç-yafll›, kad›n-erkek de-
meden bizden kim Kur’ân talep
ettiyse ulaflt›rmaya çal›flt›k. Dedi-
¤im gibi, destek geldikçe bu kam-
panya  devam edecek inflaallah. 

YY››llmmaazz:: Kur’ân’la ilgili bunca
kafa kar›flt›r›c›, flüphe uyand›r›c› pro-
pagandaya ra¤men, misyoner faali-
yetine ra¤men insanlar Kur’ân’a ko-
fluyor. 11 Eylül gibi anti-‹slam hava-
y› kasten besleyen süreçlere, plan-
projelere ra¤men bu böyle. Mesela,
11 Eylül ertesi 1 milyon Kur’an sa-
t›lm›fl Amerika’da. Bizde de ‹slâm-
Kur’ân hakk›nda çok farkl› iddialar,
flüpheler ortaya at›lsa da milletimiz
Kur’ân’a kofluyor. Bunu nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz? 

GGüünnddaayy:: Kur’ân’da da ifade
edildi¤i gibi Cenab-› Hak Kur’ân-
› Kerim’in sahibidir; “Onu biz
gönderdik, koruyacak olan da bi-
ziz” buyurur. Bunda asla bir flüphe
yok. Dolay›s›yla vahye karfl› yap›-
lan çabalar sonuçsuz kalmaya
mahkumdur. Kur’an-› Kerim bi-
zim için bir rehberdir, bir k›lavuz-
dur; O muttakiler için bir yol gös-
tericidir. Hadis-i flerifte buyurul-
du¤u gibi, Kur’ân’la amel eden ki-
fli cennete ulafl›r. fiunu ifade ede-
lim ki, bizim mensubu oldu¤umuz
büyük medeniyet, Kur’an medeni-
yetidir; Vahye dayal› bir medeni-
yettir. Bütün bu projeler, operas-
yonlar, Allah kat›nda tek makbul
din olan ‹slam’a hiçbir zarar vere-
mez. Ve ‹slâm ümmeti Kur’ân ve
Sünnete sar›ld›¤› müddetçe S›rat-›
Müstakim üzerinde olacak, Al-
lah’›n yard›m› da bu ümmetin üze-
rine olacakt›r. 

YY››llmmaazz:: Bu kampanyan›zdan
ve verdi¤iniz bilgilerden dolay› te-
flekkürler.

GGüünnddaayy:: Ben de teflekkür edi-
yorum. Cenab-› Hak hepimizden
raz› olsun. n

Umran dergimizin sahibi AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz başta olmak
üzere, yazarlarımız MMuussttaaffaa AAyydd››nn, AAhhmmeett CCeemmiill
EErrttuunnçç, EEnnggiinn NNooyyaann ve HHiikkmmeett DDeemmiirr Ramazan
ayında Anadolu’nun çeşitli yörelerinde gerek U m r a n
Toplant›lar› çerçevesinde, gerekse değişik organi-
zasyonlarla ““KKuurr’’âânn’’›› AAnnllaammaakk vvee YYaaflflaammaakk”” ek-
senli bir seri konuşmalar yaptılar.

Ramazan ayında KKuurr’’âânn iikklliimmiini solumamıza büyük
ivme kazandıran bu konuşmaların ilki, AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz
tarafından Samsun TTeekkkkeekkööyy’de gerçekleştirildi. Din
Görevlileri Derneği’nin mükemmel organizasyonu ile ol-
dukça kalabalık bir topluluğa konuşan Yıldız’ın ardından
Ramazan ayı sonunda MMüünniibb EEnnggiinn NNooyyaann’ı misafir
eden Tekkeköylüler, bu konferanslarla eşsiz bir Kur’ân
coşkusu yaşadılar. Engin Noyan, Ramazan ayında onlarca
vilayeti dolaşarak Kur’ân duyarlılığımızın yükselmesine
katkı sağladı.

İstanbul’da Genç Öncüler dergisinin düzenledi-
ği iftar programında yüzlerce liseli genç öncü, AAbbdduullllaahh
YY››lldd››zz’ın yaptığı “Öncü Kur’ân Nesli” başlıklı
konuşmanın sonunda; “Kur’ân’›n konuflan dili,
hayata müdahale eden eli ve yaflayan bedeni

olacaklar›na” söz verdiler. Abdullah hoca, ayrıca
Gebze EEnnddüüllüüss DDeerrnnee¤¤ii konferans salonunda, Kocaeli
Belediyesi Kültür Sarayında ve AAkkddeenniizz HHaann››mmllaarr
KKüüllttüürr vvee YYaarrdd››mmllaaflflmmaa DDeerrnnee¤¤ii’nin organizasyo-
nuyla Antalya Ticaret Odası konferans salonunda
Kur’ân’ı anlama ve yaşama eksenli konuşmalar yapıp ki-
tap fuarlarında kitaplarını imzaladı.

AAnnaaddoolluu ÇÇeevvrree,, EE¤¤iittiimm KKüüllttüürr DDeerrnnee¤¤ii (AN-
ÇED)’in organize ettiği ve yazarlarımız Abdullah Yıldız,
AAhhmmeett CCeemmiill EErrttuunnçç ve HHiikkmmeett DDeemmiirr’in katıldı-
ğı panel Alanya Belediye Kültür Sarayında gerçekleştiril-
di.Yazarlarımızla sohbet etme ve onlara kitaplarını imza-
latma fırsatı bulan Alanyalılar memnuniyetlerini ifade et-
tiler. IIssppaarrttaa BBeelleeddiiyyeessii’nin Geleneksel Ramazan Kül-
tür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde dergimizin organi-

ze ettiği “Kur’ân’›n Hayata Müdahale-
si” başlıklı UUmmrraann TTooppllaanntt››ss››’nda ise, yazarlarımız
MMuussttaaffaa AAyydd››nn ve Abdullah Yıldız konuştu. İlahiyatçı
RRaammaazzaann TTaammeerr’in yönettiği panele coşkulu ve kala-
balık bir dinleyici kitlesi katıldı. Panel sonunda dört ya-
zarımızı bir arada gören Ispartalılar, Umran yazarlarıyla
oldukça verimli sohbetler yaptılar.

umran YAZARLARINDAN “KUR’ÂN’I ANLAMA VE YAfiAMA” KON-FERANSLARI
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K ‹ T A P

Bu kitap, Malezya, Kuala Lum-
pur’da “‹nsan Haklar›n› Yeniden
Düflünmek” üzerine düzenlenen
uluslararas› bir konferans›n ürü-
nüdür.

Sadece Bat›’da de¤il, Bat› d›-
fl›ndaki insan haklar› toplumla-
r›nda bile Bat›’daki egemen güç
odaklar›n›n insan haklar›ndan
ne anlad›¤›n› ve özellikle Bat› d›-
fl›ndaki toplumlarda insan hakla-
r› sorunlar›na nas›l yaklafl›ld›¤›-
na dair çok az sorgulama yap›l-
maktad›r. Bugün, önde gelen Ba-
t› medyas›n›n yaym›fl oldu¤u in-
san haklar› düflüncesi, yorumlar›
ve uygulamalar› bir an evvel
elefltirel olarak incelenmelidir.

Gerçek flu ki, egemen Ba-
t›’n›n insan haklar› sicilleri bir
bütün olarak ele al›nd›¤› taktirde
hayli ürkütücüdür. So¤uk savafl
sonras› insan haklar› ve demok-
rasi zaferlerinin vermifl oldu¤u
sarhofllukla genelde tarihte en
büyük insan haklar› ihlallerinin
(tabi ki günümüzde de) Bat› d›-
fl›ndaki bir kaç fl›mar›k diktatör
taraf›ndan de¤il, bilakis Bat›l›
egemen güç odaklar› taraf›ndan
ifllendi¤i unutulmaktad›r.

Bu kitap bir taraftan küresel
Bat› egemenli¤i üzerinde yo¤un-
lafl›rken di¤er taraftan da, ayn›
ciddiyetle, kendi halk›n›n insan
haklar›n› çi¤nerken hiç içi s›zla-
mayan Bat› d›fl›ndaki dünyan›n
elitlerini de kapsam›na almakta-
d›r. Ayn› zamanda uzun soluklu
tart›flma bölümlerinde, günü-
müzde yeniden ihya edilmifl, bü-

tünlükçü bir insan haklar› anla-
y›fl› için vazgeçilmez olan mane-
vi ve ahlaki de¤erlere de yer ver-
meye çal›flmaktad›r.

P›nar Yay›nlar›: 520 98 90

‹‹NNSSAANN HHAAKK((SSIIZZLLIIKK))LLAARRIINNII 
YYEENN‹‹DDEENN DDÜÜfifiÜÜNNMMEEKK

EEDD‹‹SSYYOONN

Çekmegil Özel Say›s› M. Said
Çekmegil’in fikir dünyas›n› tan›t-
may› öncelemifltir. Tavizsiz bir fi-
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Y A N S I M A L A R

G
eçti¤imiz ay, GGüülleerr KKöö--
mmüürrccüü, Akflam gazetesin-
deki köflesinde, ABD’de

yaflayan Prof. NNaamm››kk VVoollkkaann ile
yapt›¤› bir görüflmeden parçalar
aktard›. Prof. Volkan, “Büyük Or-
tado¤u Plan›’n›n arkas›ndaki dini
kodlar›n neler oldu¤u” sorusuna
flu cevab› vermifl:

“Evet, Bush ve etraf›ndaki
Yahudi ekibinin haz›rlad›¤› Bü-
yük Ortado¤u Plan›’n›n arka
cephesinde dinsel kodlar var.

Amerika’da nüfusun
% 30’u fluna inan›-
yor: Erken k›yamet

alametlerinde, kurtulufllar› ad›-
na, ‹sa Mesih’in dünyaya dön-
mesi için, önce OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa bbüü--
yyüükk bbiirr kkaaoossuunn oollmmaass›› llaazz››mm.
Kaosla beraber de BBüüyyüükk ‹‹ssrraa--
iill’in kurulmas› flart. ‹flte bu ne-
denle Evangelist H›ristiyanlar›n
Yahudi dünyas›n›n Büyük ‹srail
planlar›na destek olmalar› laz›m.
H›ristiyanlar›n Evangelist mez-
hebine göre, ‹sa 7 y›l sürecek bir
kaosun ard›ndan dünyaya gele-
cek, bu süreç de bafllad› diyorlar.
Ancak tam bu noktada bir iki-
lemleri var, o da flu: Mesih’den
önce yyaallaanncc›› mmeehhddii--ddeeccccaall’›n
gelece¤ine ve bu büyük kaosu
bitirece¤ine de inan›yorlar. Or-
tado¤u’daki kaosu kim bitirirse o
yalanc› mehdi-deccal olarak ka-
bul edilecek yani bu nedenle de
yalanc› mehdi-deccal gözükme-
mek için Bush Ortado¤u’daki

kaosu bitiren kifli olmak is-
temiyor. Bu inanc›n mü-
ritleri, Ortado¤u’da AArr--
mmaaggeeddddoonn//BBüüyyüükk SSaavvaa--

flfl›n olaca¤›na inan›-
yorlar.”11

Evangelist dü-
flünce, Bush’dan ön-
ce RReeaaggaann’› da etki-
lemiflti ve Ortado¤u
politikalar› olufltu-

rulurken bu düflüncenin etkisi
alt›nda hareket edilmiflti. Yazar
GGrraaccee HHaallsseellll’e göre “Reagan’›n
Libya’y› bombalamas›n›n ne-
denlerinden biri de, bu ülkenin
yak›nda Armageddon s›ras›nda
‹srail’le savaflaca¤›n› düflünmesi
imifl. 1985 y›l› A¤ustos ay›nda
bu konudaki düflüncelerini Cali-
fornia senatörü James Mills’e
açarak Tevrat’›n Hezekiel bölü-
mü 38.bab›nda, inkarc› uluslar›n
‹srail’e sald›raca¤› ve Libya’n›n
da bunlar›n içinde yer alaca¤›-
n›n yaz›l› oldu¤unu, bundan do-
lay› Libya’dan nefret etti¤ini an-
latm›fl.”22

EEvvaannggeelliissttlleerr; K›yametten
önce yedi alametin vuku bulaca-
¤›na inan›rlar. Bu alametlerin
ikincisi Büyük ‹srail’in kurulma-
s›d›r. Bu nedenle Evangelist li-
derler Büyük ‹srail’in kurulmas›
için çal›fl›rlar. Mesela “JJeerrrryy
FFaallwweellll, 6 flubat 1983’te yapt›¤›
bir konuflmada, ‹srail’in Nil ve
F›rat nehirleri aras›nda kalan
tüm topraklar› iflgal etmesini ri-
ca etmifltir.”33 Evangelistler bu
konuda bazen ‹sraillileri dahi ge-
ride b›rak›rlar. Bunun en ilginç
örneklerinden biri 1985 y›l›nda
Basel kentinde yap›lan I.H›risti-
yan-Siyonist kongresinde yafla-
n›r. Üç gün süren kongrenin so-
nunda bir dizi tavsiye kararlar›
al›n›r. Bunlar aras›nda tüm dün-
ya yahudilerinin ‹srail’e göç et-
meye ça¤r›lmas› ve ‹srail’in
1967’de iflgal etmifl oldu¤u Bat›
fieria’y› resmen iflgal etmesi de
vard›. Kongreye kat›lan yahudi-
lerden biri aya¤a kalkarak ‘son
cümledeki ifadenin biraz yumu-
flat›lmas›nda yarar olabilece¤ini,

EEVVAANNGGEELL‹‹SSTTLLEERR

EERRTTUU⁄⁄RRUULL BBAAYYRRAAMMOO⁄⁄LLUU
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çünkü ‹srail halk›n›n yaklafl›k
üçte ikisinin Bat› fieria’n›n ilha-
k›na karfl› oldu¤unu’ söyleyince
Uluslararas› H›ristiyan elçili¤i
temsilcisi VVaann DDeerr HHooeevveenn flöy-
le ba¤›r›r: “‹sraillilerin ne düflün-
dü¤ü umurumuzda de¤il; biz Tan-
r›’n›n ne söyledi¤ine bakar›z ve
Tanr›, o topraklar›n Yahudilerin
mal› oldu¤unu söylüyor.”

Mesih inanc›na sahip bu H›-
ristiyanlar›n Osmanl› Devleti ile
ilgili ilginç inançlar› vard›r. On-
lar›n bu inançlar›n›n izini Mar-
tin Luther’de bulabiliriz. Ona
göre ‘E¤er Türkler düflmeye bafl-
lam›flsa, k›yamet gelmifl demek-
tir.’ Onun bu sözleri Mesihî H›-
ristiyanlar›, “Osmanl› ‹mpara-
torlu¤unun gerileme dönemine
girmesi ve parçalanmaya baflla-
mas›n›n, dünyan›n sonun olaca-
¤› inanc›na itmifltir... Onlar bu
fikirlerini, Vahiy Kitab›n›n
16.bab›na dayanarak üretmifltir.44

EEvvaannggeelliissttlleerr Osmanl› Dev-
leti’nin y›k›lmas›n› can› gönül-
den istiyorlard›. Çünkü Hz
‹sa’n›n gelmesi için Büyük ‹sra-
il’in kurulmas› gerekiyordu ve
Osmanl› Devleti bunun önünde
engeldi. Bugün Büyük ‹srail’in
kurulmas›n›n önündeki devlet-
ler hangileri dersiniz? Evange-
listlerin bu yahudi sempatisi ve
hatta kendilerini yahudilerle öz-
defllefltirmeleri PPüürriitteenn damarla-
r›ndan ileri geliyor. Bu konu da
k›sa k›sa notlarla inflallah gele-
cek aya.

DDiippnnoottllaarr
1) Güler Kömürcü, “Bunu Akl›n›zda Sakl›

Tutun”, Akflam Gazetesi, 12-11-2004.
2) ‹smail Vural, Evanjelizm/Beyaz Saray›n

Gizli Dini, s. 39.
3) A.g.e., s. 77.
4) Doç. Dr. Ali Rafet Özkan, Fundamenta-

list H›ristiyanl›k, Alperen yay., s.148.

SEKSEN YA⁄MADA DÜNYA TURU

‹ngiltere’nin yetifltirdi¤i büyük denizcilerden olan Amiral SSiirr FFrraann--
cceess DDrraakkee 1558 y›l›nda ‹spanyol armadas› yok edilmeden evvel ‹s-
panyollar›n bafl belas›yd›. Drake Frans›z bir meslektafl› ile Panama
berzah›na ç›k›p alt›n tafl›yan gemileri ya¤ma ediyordu. ‹ngiltere’ye
dönen Drake ‹ngilizlere ilginç bir teklifte bulundu: Her yeri, özellik-
le de ‹spanyol limanlar›n› ya¤malayarak denizden bir dünya turu
yapmak. 

Cesaretle ileri sürülen bu fikir o kadar etkili oldu ki kraliçe bile
Drake’nin fikrini resmen desteklemese bile, varl›¤›ndan büyük bir
sermaye koyarak onu teflvik etti. Sir Francis Drake de 1577’de flim-
diye kadar efli görülmemifl ola¤anüstü bir dünya gezisine ç›kmak için
yelkenleri açt›. 

‹ngilizler önce Afrika k›y›lar›na çulland›lar. Burnu dönünce, Ma-
cellan bo¤az›n›n güneyinde bir tak›m adalar›n uzand›¤›n› gördüler.
Sonra Pasifik’e ulaflt›lar. Yollar› üzerinde rastlad›klar› ‹spanyol flehir-
lerine ve gemilerine sald›rarak ya¤ma ediyorlard›. Hint Okyanusu’nu
geçtikten ve tekrar Atlantik’e vard›ktan sonra, gemileri ganimetle
dolu, 1580’de ‹ngiltere’ye zafer kazanm›fl olarak ulaflt›lar. 

Bu sefere ““sseekksseenn yyaa¤¤mmaayyllaa ddüünnyyaa ggeezziissii”” denilmiflti.
Ne denebilir ki? Ya¤mac›l›k Bat›l›lar›n ruhuna ifllemifl.

“ANADOLUYU ATEfiE VER‹R”
ÂÂllîî PPaaflflaa makam›nda otururken, yan›nda sivil giyinmifl bir subay ol-
du¤u halde Rusya’n›n ‹stanbul büyükelçisi GGeenneerraall ‹‹ggnnaattiiyyeeff içeri
girdi. Sefir yan›ndakinin kimli¤ini gizleyerek kendisini Rus asar-›
atika (eski eserler) uzman› olarak tan›tt›ktan sonra, bu kiflinin Ana-
dolu’da kaz›lar yapmak arzusunda bulundu¤undan bahisle, bu seya-
hati için hükümetten izin istedi.

O s›ralarda bir tak›m Rus zabitlerinin zahirde tetkikât icras› ba-
hanesi ile ve hakikatte propaganda maksad› ile Anadolu’da dolafl-
makta olduklar› Âlî Pafla’n›n malumu oldu¤undan derhal elçinin
maksad›n› anlad› ve konuflmay› baflka alanlara tafl›d›; ancak sefir her
defas›nda sözü yan›ndakinin seyahati bahsine getirdi.

O zaman›n usûlünde misafirlere tütün çubu¤u ikram etmek mu-
tat oldu¤undan hizmetliler çubuk getirdiler. Ancak çubuk içmenin
usûlünü bilmeyen misafir salonda yeni döflenmifl k›ymetli bir hal›n›n
üzerine atefl düflürdü. Pafla bunu kasten görmezlikten geldi. Biraz son-
ra hal› atefl al›p yanmaya bafllay›nca, Pafla latife yollu ‹gnatiyef’e;

-Bu adam bir çeyrek içinde buray› atefle verdi, Anadolu’yu da
söndürülmesi müflkül olacak sûrette atefle vermesinden korkar›m,
deyince elçi söyleyecek söz bulamad›.

“Latin medeniyeti, mesle¤ini gün ortas›nda aç›k -
tan icra edebilen, profesyonel bir h›rs›z gibidir. ‹n-
san›n ruhunu çal›p, hiçbir de¤eri olmayan, et ve
kemik y›¤›n›ndan ibaret bir ceset haline getirir.”
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B
ugünlerde biraz da moder-
nizmin neden oldu¤u din
alan›ndaki cehaletin yan-

s›malar›n› yaflamaktay›z. Maalesef
hiçbir dini kitap okumayan, gele-
nek görenek tan›mayan, dini ku-
rallara yabanc›, magazin kültürüy-
le kafas› doldurulmufl tiplerle çok
s›k karfl›lafl›r olduk. Televizyon-
larda seyretti¤i filmlerdeki karma-
fl›k dinlerin ritüellerini sanki ‹s-
lam’da da varm›fl gibi alg›layan bir
nesil yetiflti. Dinî bayramlarda li-
kör gibi alkollü içkiler ikram
eden, y›lbafllar›nda flükran hindisi
kesip yiyen, “‹yi Noeller” deyip
selamlaflan tipler bunlar. En çok
hay›fland›¤›m fley cenaze mera-
simlerinde gördü¤üm davran›fllar-
d›r. Bir ömür boyu kendisine ba-
k›p büyüten anne ve babas›n›n
cenazesinde safta de¤il de kenarda
seyirci gibi duran evlatlar... Onla-
r›n cenazelerini camiden ç›kan,
küçümsedikleri bir avuç Müslü-
man k›lar. Bu hal o anne-babaya,
çocu¤una ö¤retmedi¤i dininden
dolay› en büyük cezad›r san›r›m.
Daha sonras›nda gelsin elbise ve
tabutla gömülmeler, tekbir ve ila-
hi ile de¤il alk›flla u¤urlamalar,
Kur’an yerine yaflarken sevdi¤i ca-
z›, saz›, flark›lar› okumalar ve y›¤-
s›nlar üstüne belki hayat›nda gör-
medi¤i çiçekleri, çelenkleri...Ve
ölü de gider do¤ru cennete?!!!

NNaass››ll yyaaflflaarrssaann››zz ööyyllee aann››ll››rrss››nn››zz!
Bir dostum anlatm›flt›: 
“Yolun k›y›s›ndaki mezarl›k-

tan geçerken bir grup cemaatin
mezar› çevreleyip çömeldiklerini
görmüfl. ‘Dua okuyorlar’ herhalde
diye düflünmüfl. Hava da oldukça
so¤ukmufl. Mezar›n ortas›ndan
yükselen dumanlar dikkatini çek-
mifl; durmufl, daha da bir merakla
bakmaya bafllam›fl bu gruba. Gru-
bun içinde kendisini tan›yan biri-
si eliyle gitmesini iflaret etmifl. O
da beklemeden gitmifl. Daha son-
ra görüfltü¤ü o kifliye “Neydi o
mezardan ç›kan duman?” diye
sormufl. “A¤abey sorma; Allah af-
fetsin bizi, mezarda yatan kifli bi-
zim esrar partisi yapt›¤›m›z arka-
dafllardand›. Ben ölürsem hepiniz
gelip mezar bafl›mda toplan›p es-
rar içip mezar›ma üfleyeceksiniz
diye vasiyet etmiflti; biz de onun
vasiyetini yerine getirdik.” demifl.

***
Buna benzer bir baflka olayda

da; sarhoflun biri geceleyin mezar-
l›¤a girmifl, bir mezar›n bafl›nda
kahkahalar at›p naralar savuru-
yormufl. Görevliler sarhoflu yaka-
lay›p karakola götürmüfller. Ko-
miser adam› flöyle bir süzmüfl:

-Bre arlanmaz, utanmaz! Ge-
cenin bir vaktinde orada ne ba¤›-
r›p ça¤›r›rs›n?

-Komiserim arkadafl›ma Fati-

ha okuyordum.
-Ulan nâra at›p Fatiha oku-

mak nas›l oluyor?
-Orada yatan da bu tür, nâra-

dan olan›n› anlar da ondan!
***

Bu tür cahilce davran›fllar› ye-
ren bir f›kra akl›ma geldi:

Köyün birinde bir adamca¤›z
vefat etmifl. Mevtay› y›kay›p, ke-
fenleyip, cenaze namaz›n› k›ld›ra-
cak birisini bulamam›fllar. Cena-
zeyi böyle defnetmeye de köylü-
nün vicdan› raz› olmay›nca,  kö-
yün ileri gelenleri toplan›p  genç-
lere flu emri vermifller:

“Ulu yolun k›y›s›na ç›k›n, ce-
nazeyi kald›rtacak birini bulup ge-
tirin.”

Gençler yol k›y›s›nda biraz
bekledikten sonra k›nal› sakal›
göbe¤inde, gözleri sürmeli, bafl›
sar›kl›, heybesi boynunda birine
rastlam›fllar. Hemen yan›na var›p
durumu anlatm›fllar. Adam, “Ben
Bektafli’yim. Ne anlar›m cenaze-
den namazdan” demiflse de, “Sen
k›l›k k›yafeti en uygun adams›n”
deyip zorla köye götürmüfller. Ça-
resiz kalan Bektafli kendi anlad›¤›-
na göre cenazeyi y›kat›p kefenlet-
mifl ve sonunda namaz›n› da öyle-
sine bir k›ld›rm›fl. Sonra mezarl›¤a
gitmifller. Ölü gömülmeden önce
Bektafli tabutun kapa¤›n› kald›r›p
ölüye bir fleyler söylemifl. Sonun-
da gömmüfller. Bektafli, “Benim
iflim bitti. Hadi bana müsaade”
deyip gidecek olmufl. Köylünün
birisi yan›na yaklafl›p, “A¤a eren-
ler! Tabutun kapa¤›n› kald›r›p bi-
zim mevtaya ne söyledin?” diye
zorlam›fl. Bektafli:

--OO ddüünnyyaaddaa bbuu ddüünnyyaann››nn hhaa--
lliinnii ssuuaall eeddeerrlleerrssee,, ‘‘cceennaazzee nnaammaa--
zz››nn›› BBeekkttaaflflii kk››lldd››rrdd››’’ ddeerrssiinn.. OOnn--
llaarr aannllaarrllaarr dedim!!!                 n

NNAASSIILL YYAAfifiAARRSSAANN 
ÖÖYYLLEE AANNIILLIIRRSSIINN

FFAAHHRREEDDDD‹‹NN GGÖÖRR

A Y N A D A K ‹  T E B E S S Ü M


