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Küresel Siyasetin “Omurgasız İslâm” Projesi

Batı merkezli, seküler temelli “küresel değerler”i tüm insanlı
ğa dayatan küresel güçlerin 21.yy başlarken “İslâm karşıtlığı” 
çizgisinde buluşmaları ibretâmiz bir tecellidir. AB ve ABD’nin 
“İslâm’ı dönüştürerek bloke etme” çabalarına İsrail, Rusya, 
Çin gibi diğer aktörlerin doğrudan ve dolaylı destekleri üzerin
de Müslüman ümmet iyi düşünmelidir. İslâm, teklif ettiği de
ğerler ve sahip olduğu potansiyel imkânlar itibariyle insanlığın 
yegâne kurtuluş umudu olma özelliğini sürdürmekte ve için
de yaşadığımız “bunalım çağı”nm  devamından servet ve iktidar 
üreten güçler tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır.

İşte bu yüzden İslâm, küresel aktörlerce, çağın bunalım se
bebi olan seküler değerlere uyum sağlayacak biçimde ılımlılaş- 
tırılıp esnetilerek, handiyse “omurgasızlaştırılarak” teslim 
alınmak istenmektedir. Akıp giden hayatın dışına itilmiş, bi
reysel bir vicdan meselesine indirgenmiş, -tabir yerindeyse- 
‘suya sabuna dokunmayan’ mistik, mitik, ezoterik(gizemci), 
folklorik bir “Sırlar İslâmî” arzulanmakta ve tezgâhlanmakta- 
dır. Küresel siyaset odaklarının (RAND örneğinde görüldüğü 
gibi) “Sivil D em okratik İslâm ”, “Ilım lı İslâm ”, “Sûfî İslâm ”, 
“Euro İslâm ” vb. isimler altında ‘yeniden üreterek’ Türkiye 
üzerinden Müslüman dünyaya pazarlamaya çalıştıkları, hayata 
müdahale etmeyen, kamusal hiçbir talebi olmayan, edilgen 
bir İslâm projesiyle, yani -Ali Şeriati’nin kavramsallaştırdığı 
gibi- yeni bir “Din’e karşı Din” tuzağıyla karşı karşıyayız.

Elitlerimizin AB ile müzakere masasına oturmak için aşer- 
diği bir süreçte, bünyesine dahil edilmemiz gündemde olan 
Birlik başta olmak üzere küresel siyasetin İslâm’ı dönüştürerek 
Müslümanları ehlileştirme projelerinin medya ve benzeri zihin 
yönlendirme vasıtalarıyla hızla uygulamaya konulduğuna tanık 
oluyoruz. Kimi dinî kurum ve yayın organlarının dahi farkında 
olmadan -belki de iyi niyetle- âlet olabildiği bu sinsi plan ve 
projeleri öncelikle iyi anlamak, algılamak ve bunlara karşı 
müstakim bir duruş belirlemek zorundayız.

Umran, bu amaçla konuyu kapağına taşıdı. Yazarlarımız 
A. Cemil Ertunç ve Serdar Demirel, sözkonusu küresel proje
yi “Sırlar İslâm î”, “Teslim iyetçi İslâm ”, “A m erikancı İs- 
lâm ”, “Yeni Furkan ” gibi sinsi yönlendirmelerden hareketle 
ele alırken; “Guenoniyen Batmîlik” eserini özellikle bugünlerde 
hatırla(t)mamız gereken Zübeyir Yetik ağabey, Mustafa Ay
dın ve Metin Önal Mengüşoğlu “B atm îlik”, “Sûfîlik”, “M is
tisizm”.. bağlamında tahlil ediyorlar. Mustafa Aldı ise, edebi
yat dünyasında son zamanlarda modalaş(tılıl)an “Mevlevî”- 
“tasavvufî”-“sûfî” eğilimlerin akaplânını sorguluyor.

Umran'm Gündem bölümünde 17 Aralık sonrası AB sü
reci ve Irak’ta devam eden ABD katliamı ele alınıyor. Ahmet 
Kemerli’nin Sekülerizm analizi AB ve Batı düşüncesini daha iyi 
tanımamız, Hasanali Yıldırım’ın “Hollywood’un Savaşı” isimli 
tahlili ise ABD’nin saldırgan mantığını kavramamız bakımın
dan önem arzediyor. Bu çerçevede E.Herman’ın “Felluce’yi 
Kurtarmak için Yok Etmek Zorundaydık” başlıklı yazısını da ka
çırmamalısınız.

Umran-ek'te ise, 125. sayısına ulaşan dergimizin, İslâmî 
düşünce içerisinde nereye oturduğunu, nasıl bir “d il” geliştir
diğini ve ne gibi bir değişim önerdiğini inceleyen ‘dışarıdan’ 
bir değerlendirmeyi ve ona ilişkin mini tartışmayı bulacaksı
nız. Ayrıca 2004 Umran indeksi istifadenize sunulmuştur.

Umran, kendini tartışmaya açarak gelişecek; yeni abone 
kampanyamıza göstereceğiniz ilgi ile büyüyecektir.

Allah’ın selâmı ile...
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G Ü N D E M

“MEDENİYETLER DİYALOGU” MU?

CEVAT ÖZKAYA

17 Aralık’ta Türkiye, Avrupa Bir
liği ile 3 Ekim 2005’te müzakere
lere başlama tarihi aldı. Bu olay, 
Türkiye’nin yaklaşık 150 yılı aşan 
batılılaşma tarihinde önemli bir 
dönemeç olarak nitelenebilir. Ba
tılılaşma son 150 yıl içinde toplu- 
mumuzun, siyasi, sosyal, ekono
mik hayatının en önemli para
metrelerinden biri olmuştur. Bü
tün siyasi hareketler, farklı bakış 
açılarıyla da olsa, batılılaşma ol
gusu etrafında şekillenmiştir. Ya 
karşı çıkmış, ya benimsemiş veya 
bir sentez fikrini savunmuş, hasılı 
bir biçimde ona bakarak kendini 
konumlandırmıştır. Böyle olduğu 
içindir ki, AB’den tarih alınma
sından sonra, toplumun hemen 
tüm kesimlerinde bu konu tartışıl
makta, en azından sohbet konusu 
edilmektedir.

Herkesin kendine göre bir A B’si 
vardır. Değişik toplum katmanla
rının AB’ye yaklaşımları, AB kar
şısında aldıkları tavır çeşitlilik ar- 
zetmektedir. Her kesim AB’yi 
kendi durumuna göre anlamlan
dırmaktadır. Bu kesimleri kabaca 
beş ana başlık altında toplayabili
riz.

1- Liberaller: Bunlar için batı
lılaşma ve onun son aşaması 
AB’ye katılım tartışmasız bir bi
çimde olması gereken bir durum
dur. Çünkü Batı evrensel değerleri 
temsil eden evrensel bir medeni

yettir ve Türkiye orada acilen yeri
ni almalıdır. Bu grubun içinde, 
AB’ye ilişkin aynı ölçüde, aynı ke
sinlikte düşünmeyen kişiler de bu
lunmakta. Ancak bunların olduk
ça küçük bir istisna teşkil ettikleri
ni belirtmekte yarar var.

2- Türkiye’nin derin güçleri; 
muhalefetteyken bile kendilerini 
iktidar kabul eden güçler: Bunlar 
gerçekte ne batılılaşmaya, ne de 
AB’ye karşılar. Ancak yüzelli yıl
dan bu yana kendi elleriyle yürü
tülen bir projenin bayrağının ters 
ellere geçmesinin hüznünü yaşı
yorlar bir ölçüde. Bir de, ülke ida
resindeki seçkin konumlarının AB 
vesilesiyle sarsılmasını istemiyor
lar. Bunun için de en azından bu
günkü konjoktürde AB’ye karşılar.

3- Seçilmiş siyasal iktidar ve 
islamcılann bir kısmı: Siyasal ik
tidar, devletin neredeyse tümüyle 
kapladığı siyasal alanı, AB süre
cinde boşaltmayı ve kendine bir 
alan açmayı umuyor. Bir kısım is
lamcılar da, 28 Şubat sürecinde, 
maruz kaldıkları psikolojik savaş 
ve baskının yükünü üzerlerinden 
atmak ve İslam’a neredeyse tama
mıyla kapatılmış kamusal alanı bir 
ölçüde açmak düşüncesiyle AB’ye 
taraf pozisyonda duruyorlar.

4- Ortalama halk kesimi: Bu 
grup için AB ekmek, aş, iş, sağlık, 
daha iyi hayat demek. Zaten ona 
anlatılan hikaye de bu. Onun için

AB’ye özlem duyuyorlar.
5- Farklı bakış açılarına sahip 

grupların oluşturduğu A B ’ye 
karşı olanlar grubu: Doğrusu nor
mal şartlarda asla bir araya gelemi- 
yecek olan, ancak sadece AB’ye 
karşıtlık bağlamında buluşan bu 
grupları bir çerçeve içinde izah et
mek güç. Bu grup içinde, 28 Şu- 
batçılar da var, onların gadrine uğ
ramış islamcılar da var. Ulusal 
kimliğini önceleyen milliyetçiler 
de var, AB’yi emperyalist bir yapı
lanma olarak gören solcular da 
var. Kısacası bu grup heterojen bir 
yapı arzetmektedir.

Elbette bu tasnifin çok kabaca 
yapılmış olduğunu kabul etmek 
durumundayız. Buna rağmen top- 
lumumuzun AB karşısındaki ko
numunu belirtmesi açısından çok 
genel anlamda bir fikir verebilece
ğini de düşünüyoruz. Biz bu ke
simlerin her birinin görüşlerini 
ayrı ayrı değerlendirmekten ziyade 
AB nedir, hangi değerler üzerine 
kurulan bir yapılanmadır ve bu 
bağlamda islamcıların A B’den 
beklentileri ne kadar sahicidir, 
bunun üzerinde durmak istiyoruz.

A B’nin Kısa Tarihi: 
Dönemsel isimlendirmeler

AB’nin temelini teşkil eden “Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu,
18 Nisan 1951’de Paris’te imzala
nan bir anlaşmayla kuruldu.

Kuruluşundan itibaren devam
lı gelişti, genişledi ve her gelişim 
ve genişleme sürecinde ayrı bir ad 
ile anıldı. Kuruluşundan itibaren, 
birlik sırasıyla şu isimleri aldı:

1- Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu (AKÇT)

2- Avrupa Ekonomik Toplu
luğu (AET)

3- Avrupa Topluluğu (AT)
4- Avrupa Birliği (AB)
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‘MEDENİYETLER DIYALOĞU” MU? / ÖZKAYA

Her isim değişikliği yeni kural
lar, yeni kurumlar gündeme getirdi. 
Başta ekonomik bir hüviyet arze- 
den kuruluş, giderek Anayasası 
olan (2004) bir birlik haline geldi. 
Şu andaki pozisyonu itibarıyla dün
yada benzeri olmayan bir yapılan
madır. Ama olağanüstü bir durum 
sonucu dağılmazsa, Avrupa Birleşik 
Devletleri diyebileceğimiz bir isti
kamete doğru yol almaktadır.

Belki birileri böyle bir öngörü
ye itibar etmeyebilir. Ancak Birli
ğin kuruluşundan bu yana geliştiği 
yöne ve aldığı isimlere baktığımız
da, eğer ayakta kalacaksa, ulaşaca
ğı tabii sonucun Avrupa Birleşik 
Devletleri olması kaçınılmaz gö
rünmektedir.

AB Bir Medeniyet 
Projesi midir?

Türkiye’nin yakın geçmişteki baş
bakanı Sayın Mesut Yılmaz 
AB’nin bir medeniyet projesi oldu
ğunu söylüyordu. Bugünkü başba
kanımız sayın Tayyip Erdoğan da 
aynı görüşü tekrarlayarak, AB’nin 
bir medeniyet projesi olduğunu te
yit ediyor. Türkiye’nin yönetici
leri, AB’nin bir medeniyet projesi 
olduğunu söylemeye yeni başladı
lar. Bu, gören gözlerin düşünen 
akılların meçhulü değildi. Ancak 
bugüne kadarki yöneticilerimiz, 
bir medeniyete değil, bir siyasi bir
liğe ve organizasyona girmek iste
diğimizi söyleyegeldiler. Bu ikisi 
birbirinden çok farklı iki kavram. 
Medeniyet çok geniş, kapsamlı ve 
şümüllü bir mefhum. Bir inancın, 
onun hayat verdiği bir kültürün 
eseri olduğu için siyasi veya eko
nomik yapılanmadan epeyce fark
lı bir mahiyet arzeder.

Arnold Toynbee, Türkiye’nin 
Tanzimat ile birlikte giriştiği batı
lılaşma/modernleşme serüvenini 
“Türkiye’nin kültür ve medeniyet 
değiştirme süreci” olarak niteli

yor. Yine Şerif Mardin “Türk mo
dernleşmesinin Türkleri İslam 
kültüründen uzaklaştırma çabası” 
olduğunu söylüyor. Türkiye’nin 
batılılaşma, modernleşme serüve
nine baktığımızda, bu iki hükmü 
de doğrulayacak bir sonuç çıkar
mamız mümkündür. Ancak, elit 
bir tabakanın önderliğini yaptığı 
bu projenin tam istenilen hedefe 
ulaşmadığı gibi, bu çabayı sorgula
yacak farklı bir elit tabakanın or
taya çıkması sonucunu doğurdu
ğunu da söyleyebiliriz. Bir mede
niyet değiştirme projesine asker 
yetiştirme esasına göre kurulmuş 
okullardan, bu projeyi sorgulayan 
bir elitin çıkması arzu edebilir bir 
durum değildi. Ancak halk nez- 
dinde küçümsenmeyecek bir iti
bar bulan, böyle bir elit tabakanın 
varlığı da bir gerçek. Bu iki grup 
arasında bir ortak nokta, bir uzlaş
ma olmaması Türkiye’nin yaşadığı 
sorunların en önemli sebebidir.

“Medeniyetler Buluşması” 
Boş Bir Slogan

AB, Türkiye’ye bir medeniyetin, 
buluşulacak bir medeniyetin tem
silcisi olarak bakmıyor. Yeterli de
ğişimi gösterirse, bir güvenlik un
suru ve AB ordusunun asker depo
su olarak bakıyor. Değerleri olan 
ve değer üreten bir ülke değil de, 
araçsal varlığına ihtiyaç duyulan 
bir ülke olarak bakıyor. Nitekim 
İngiliz Daily Telegraph gazetesi, 
birçok Avrupa’lı parlamenterin 
Türkiye’yi “Kürtlerle savaşarak 
deneyim kazanan Türk ordusu 
için” istediğini yazdı. Böyle onlar
ca örnek bulmak mümkün.

Uzun yıllar değerlerini geliştir
mek bir yana, onları tahrib etmek 
için elinden geleni yapan bir elit 
takımın idaresinde kalan Türki
ye’nin, fiziki gücünün dışında su
nabileceği bu dünyanın diline ter
cüme edilmiş değerleri en azından

şu ortamda yok. Onun içindir ki, 
dış politikasını da, sadece fizik in
san gücü ve jeopolitik konumu 
üzerinden yürütmüştür.

Dolayısıyla bir medeniyet bu
luşmasından değil, Türkiye’nin 
bir başka medeniyet dairesine 
doğru yol alışından bahsedilebilir. 
Nitekim AB’nin temel direklerin
den Fransa’nın Devlet Başkanı 
Jacques Chirac değerler sorununu 
şöyle ortaya koyuyor.

“...Türkiye’nin bizim karşımız
da değil bizim yanımızda olması 
bizim çıkarımızdır... Elbette bu 
durum, Türkiye’nin bizim arzula
dığımız herşeye katılmasını doğal 
olarak gerektirmektedir. Başka bir 
ifadeyle Türkiye’nin değerlerini ya
şam tarzını, kurallarını derinden de
ğiştirmesi gerekmektedir.”

“...Başka bir ifadeyle Türki
ye’nin bizim topluluk müktesebatı 
olarak adlandırdığımız herşeye 
uyum sağlaması yani piyasa eko
nomisi alanında olduğu kadar, in
san hakları alanında da bizim için 
çok değerli olan kuralları, yaşam 
tarzını benimsemesi için 10, 15, 
20 yıl, tam olarak bilemiyorum, 
ancak on veya onbeş yıl sürecek 
kayda değer çabalar göstermesi ge
rekecektir. Bizim paylaştığımız 
tüm değerleri ve kuralları benim
semesi ve bunun için Türkiye’nin 
kayda değer çabalar göstermesi ge
rekmektedir” (Zaman gazetesi
17.12.2004)

Bu nasıl bir medeniyetler bu
luşmasıdır ki, bir taraf hayat tarzı
nı ve temel değerlerini derinden 
değiştirmeyi diğerine şart olarak 
koşabiliyor. Rahmetli Cemil Me- 
riç’in anlatımıyla “Her orijinal 
medeniyet ayıklayıcı bir uzviyettir. 
Yalnız kendi bünyesine uyan un
surları alır.” Nitekim yukarıda gö- 
düğümüz gibi bir medeniyet proje
si olarak AB de ayıklıyor ve bün
yesine uygun hale getirmeye çalışı
yor. Bu onun tabii hakkıdır. Çün
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kü batı medeniyeti kendini, tari
hin gerçekleşmiş gayesi ve yeryü
zünün tek medeniyeti olarak takdim 
ediyor. Ama aynı zamanda bizim 
de hamakatimizdir. Çünkü, Dani- 
levsky’nin deyişiyle “Avrupa Me- 
deniyeti’nin cihanşümül bir beşer 
medeniyeti olmayıp, birçok mede
niyetlerden sadece bir tanesi oldu
ğu” gerçeğini unutuyoruz. Ve yine 
unutuyoruz ki, Türkiye, tarihin 
gördüğü en köklü medeniyetler
den birinin, İslam medeniyeti da
iresinin içindedir. Yapılacak olan 
şey, başka ve yabancı bir medeni
yete, eklemlenmek ve onun içinde 
asimile olmak değil, çağın buhra
nına cevap olabilecek bir medeni
yetin imkanlarını dünyaya suna
bilmenin çabasını göstermektir.

“Toynbee’ye göre medeniyet 
yaratıcı bir azınlıkla, çok sert ol
mayan bir coğrafyanın eseridir. 
Çevre bir sfenkstir, çevre veya ta
rih. Hergün yeni sualler sorar ya
ratıcı azınlığa, yaratıcı azınlık bu 
muammaları çözebildiği sürece ya
şar medeniyet. Sonu gelmeyen bir 
diyalog. Toplum için dinleniş 
yoktur. Her yeni şart, yeni bir ce
vap ister. Medeniyetin kaderini 
tayin eden cevaplardaki isabet ya
da isabetsizliktir.” (Cemil Meriç 
Ümrandan Uygarlığa s. 121)

Temel sorun, başkasının üret
tiği cevapları, abartmak değil, bel
ki onlardan da yararlanarak, ken
di cevaplarını üretebilen bir yara
tıcı azınlığı ortaya çıkarmaktır. Bu 
değer üretmek, sahici değerler su
nabilmek demektir. Neredeyse 
sorgusuz sualsiz girmeye çalıştığı
mız dünyanın da bu sahici değer
lere o kadar ihtiyacı var ki!

AB Özgürlükler Ülkesi mi?

AB’nin birçok açıdan göreli de ol
sa, özgürlükler sunduğu aşikâr. 
Hele toplumlarını baskı altında 
tutmaya ayarlanmış, bizim gibi

baskıcı bir sistem altında yaşıyor
sanız bu göreli özgürlükler dünyası 
size, olduğundan çok daha parlak 
da görünebilir. Nitekim 28 Şubat 
sürecinde ciddi bir baskıya ve psi
kolojik savaşa muhatab olmuş is
lamcılar, müslümanlığını önceli- 
yen insanlar, AB’yi özgürlüklerin 
teminatı olarak görmek gibi bir 
yanılgıya düşüyorlar.

Oysa, din ve vicdan hürriyeti 
bağlamında AB oldukça sorunlu 
bir alandır. Değil, Avrupa’nın yıl
larca “öteki”si omuş İslam’a özgür
lük alanı açmak; bir din olarak hı
ristiyanlığa bile tahammül edeme
yecek seküler bir yapılanması var 
AB’nin. Nitekim, Jose Manuel 
Barrosso Rocco Buttigione’yi Av
rupa Komisyonu’nun adaletten 
sorumlu üyeliğine getirdiğinde 
Avrupa Parlamentosu adeta isyan 
etti. Buttiglione’in suçu eşçinselli- 
ğin günah olduğunu söylemesiydi. 
Konuya değinen Guardian yazarı 
Martin Woollacort zina’yı suç ha
line getiren yasa hazırlayan Türki
ye’nin vekillerinin Avrupa Parla
mentosunda olmaları halinde 
Buttiglione’in lehinde tavır alabi
leceklerinden endişe ediyor.

Bu bağlamda AB’de bir dine 
referans gönderecek herhangi bir 
düşüncenin şiddetle reddedildiği 
yeni tür bir pagan kültürün yay
gınlaştığını söylemek aşırı bir de
ğerlendirme olmayacaktır. Ayrıca 
toplumlar bir ölçüde dini özellik
lerini koruyarak AB’ye giriyor ol
salar da, süreç içinde AB bu top- 
lumları kendi din dışı anlayışları
na adapte etmeyi ve onları asimi- 
le etmeyi büyük ölçüde başarmış
tır. Nitekim Guardian’daki aynı 
yazısında Woollacort, “Buttigli- 
one’ye ateş püsküren AB’li vekil
ler şimdi Türkiye ile müzakerelere 
başlanması yönünde oy kullandı. 
Ya büyük bir çelişki içindeler ya 
da müzakereleri Türkiye’yi dönüş
türmenin aracı olarak düşünüyor

lar; o dönüşüm sayesinde Türki
ye’nin Britanya gibi dine hakaret 
suçlarını kaldıracağını veya İspan
ya gibi eşcinsel evliliklerin önünü 
açacağını umuyorlar. Olabilir ta
bii. Ne de olsa 30 yıl önce, İspan
ya İtalya, İrlanda dinin büyük 
ağırlık taşıdığı toplumlardı ve bu
gün bu nitelikleri büyük ölçüde 
ortadan kalkmış durumda.”

Dolayısıyla AB farklılıkların 
bir arada yaşamasına uygun bir ze
min olarak tasarlanmamıştır. Batı 
kültürü asimilasyoncu bir karakte
re sahiptir.

Bugün Türkiye’yi AB’ye sok
maya çalışan hükümetin, böylesi 
bir asimilasyonu arzu ettiğini hiç 
sanmıyorum. AB sürecini Türki
ye’yi normalleştirmek için bir fır
sat olarak değerlendireceklerini 
düşünmek mümkün. Onun için 
sonuçtan ziyade süreci önemsiyor 
olduklarını zannediyorum. Ancak 
süreç içinde AB de birçok istekte 
bulunacak ve Türkiye’nin kendi 
istediği istikamette değişmesini 
sağlamaya çalışacaktır. Ekonomik, 
hatta siyasal konulardaki taleple
rini karşılamanın sonucunda olu
şan hataları ağır da olsa telafi et
mek mümkün olabilir. Ancak de
ğerler bağlamında yapılması iste
nen değişikliklerin oluşturduğu 
hatalar ne kolayca telafi edilebilir 
ne de kısa zamanda giderilebilir.

Sürecin birliğe üyelikle sonuç
lanması -çok uzak bir ihtimal de 
olsa- mümkün olduğunda ayrı bir 
sorun yaşayacağız. Ancak güçlü 
bir ihtimal olarak, ‘hayır sizi bu 
birliğe alamayız’ dendiğinde ise 
çok daha çetrefilli bir durumla 
karşı karşıya kalacağız. Sürece da
hil olmak için yaptığımız değişik
likler bizi temel değerlerimizden 
kopardığı gibi, başka değerlere de 
taşımayan bir sonucu hasıl etmiş 
olacak. Kısacası kimliği meçhul, 
ârâfta kalmış bir halk! Umalım ki, 
bu duruma düşmeyelim. ■
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AVRUPA BİRLİĞİ 
“MEDENİYET” VE ÖTE(Kİ)Sİ

ABDULLAH YILDIZ

T ürkiye-Avrupa ilişkile
rinde hatta Türk siyasi 
tarihinde en önemli dö

nüm noktası olarak görülen 17 
Aralık 2004 tarihi de nihayet ge
ride kaldı. Şimdi bütün gözler 
AB ile “ucu açık” müzakerelerin 
başlangıç tarihi olarak belirle
nen 3 Ekim 2005’e çevrilmiş du
rumda (tabi yeni bir tarihe tehir 
edilmezsek). Müzakerelerin baş
laması için Kıbrıs sorununun bir 
çözüme bağlanması şartı ileri sü
rülmüşse de A B’den tarih alın
mış olması, kamuoyunda zafer 
havası esmesine yetti de arttı bi
le: Kimine göre, böylece Türkiye 
“makûs talihini” yeneceği “geri vi
tesi olmayan yeni bir yola” giriyor; 
kimine göre “ulusun yüz elli yıllık 
Batılılaşma rüyası gerçek” oluyor; 
hatta kimine göre “dünya tarihin
de son 500 yılın en önem li sayfala
rından biri” açılıyordu.

17.12.2004 AB Brüksel Zir
vesi Sonuç Bildirisi’nde (www. 
mfa.gov.tr), Türkiye ile müzake
re sürecinin “sonucu önceden ga
ranti edilem eyen açık uçlu bir sü
reç” olduğu vurgulanmasına, “şa
yet bir aday ülke üyelik yükümlü
lüklerinin tümünü yüklenebilecek 
konumda değilse, ilgili aday ülkenin 
Avrupa yapılarına tam olarak 
mümkün olan en güçlü bağla de- 
mirlenmesi sağlanmalıdır” alterna
tifinin altı çizilmesine, dolaylı 
ifadelerden Kıbrıs’ı tanıma da
yatmasının adeta ‘Demokles’in 
kılıcı gibi’ tepemizde sallandırı- 
lacağı anlaşılmasına, serbest do
laşım vb. konulara ilişkin “k o 
runma tedbirlerine tem el teşkil et
m ek üzere daimi olarak elde tutulan 
hüküm ler düşünülebilir” şerhine 
ve diğer bazı sorunlara ve belir
sizliklere rağmen, bir an için AB 
üyeliğinin gerçekleştiğini varsa
yalım. Bu taktirde, Avrupa’nın

Türkiye’ye, Türkiye insanının 
sahip olduğu değerlere, hayat 
tarzına bakışı değişecek midir? 
Türkiye insanı maddi ve manevi 
anlamda rahata, huzura erecek 
midir?

Fransa Cumhurbaşkanı J.Chi- 
rac’ın 17 Aralık arifesinde söyle
dikleri, bu tarihî ve hayatî soru
nun cevabına ilişkin önemli bir 
ipucu vermektedir: “Türkiye 
A B ’ye g irmek istiyorsa, değerle
rini, kurallarını ve yaşam tarzı
nı değiştirmek, tüm değerleri
mizi kabul etmek zorunda. ” Bu
na AB Komisyonu Başkanı 
J.Manuel Barosso’nun, Türki
ye’nin önündeki en önemli öde
vin “Avrupa halklarının kalple
rini ve zihinlerini kazanmak” 
olduğu şeklindeki sözlerini ekler
sek; Avrupa’nın bizden ne tür bir 
“değişim” istediği daha da tebel
lür etmektedir.

Kısa Bir Tarih Turu

Tam da burada, Batılıların Os
manlı’yı “bir Avrupa Devleti” 
kabul ettikleri ama ardından ba
şına bin türlü çorap ördükleri yıl
lara, 19.yüzyıl ortalarına dönme
liyiz.

Engelhardt, o yıllardaki Os
manlı yöneticilerinin hissiyatını 
kendi dillerinden şöyle özetler: 
“Avrupa devletleri arasına g ir

meyi istiyoruz ve (ödevlerimizi 
yapmada) başarılı da oluyoruz; 
ama Avrupa’nın bizi istemedi 
ğini görüyoruz.” (Tanzim at ve 
Türkiye, Kaknüs y., 1999, s.470) 

Bu cümle, aslında siyasi eliti- 
mizin yüzelli yıllık kısır döngüsü
nü de hülasa eder. “Muâsırlaş- 
mak” için hep Avrupa’nın kapı
sını aşındıran, kendini beğendir
meye, ispatlamaya çalışan, onla
rın verdiği ödevleri yerine getir
mek için yırtınan, ödev kontrol
lerinde sürekli aşağılanıp fırça yi
yen bizimkiler; yeni ödevler (ıs
lahat, reform, uyum yasaları) da
yatan, yeni kriterler belirleyen, 
işi yokuşa süren, burun kıvıran, 
‘yetmez’ diyen hep onlar olmuş
tur. 1683 Viyana Bozgununun 
olumsuz sonuçlarını tamir etme
ye yönelik 18.yüzyıl askerî ıslahâ- 
tını bir kenara bırakırsak, 
II.Mahmut döneminde başlayan 
bizimkilerin Avrupa’ya ‘kendile
rini beğendirm e’ çabalarının 
1839 Tanzimat Fermanı ile 
önemli bir aşama kaydettiğini, 
1856 Paris Antlaşması’yla da bir 
anlamda amacına ulaştığını söy
leyebiliriz. İngiltere, Fransa, 
Avusturya, Prusya ve İtalya’nın 
Rus saldırısı karşısında Osman
lı’nın yanında yer aldığı Kırım 
Harbi’ni müteakip 30 Mart 
1856’da Osmanlı ve adı geçen 
devletlerle Rusya arasında imza
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lanan Paris Antlaşması’nın
7.maddesi şöyledir: “Osmanlı
D evleti Avrupa hukukundan fayda
lanacak, Osmanlı D evletinin istik
lâli ve toprak bütünlüğü korunacak
tır.” Osmanlı Hükümetinin Paris 
görüşmesi arifesinde Avrupa’nın 
gözüne girmek için alelacele ha
zırlayıp 18 Şubat 1856 tarihinde 
îlân ettiği Islahât Fermanı da il
gili devletler taafından Antlaş
manın 9.maddesi ile tescil edilir 
ve bu devletler “Pâdişâh ile tebaası 
arasına girm eyeceklerine ve Os
manlı D evleti’nin içişlerine karış
m ayacaklarına” dair söz verirler...

Müşterek düşman Rusya kar
şısında hızla sıcaklaşan Osmanlı- 
Avrupa ilişkileri toz pembe bir 
manzara arzetmekte, ortalık süt 
liman görünmektedir. Ama çok 
değil, birkaç sene sonra, Batık
lar, Osmanlı ülkesindeki azınlık 
sorunlarını bahane ederek önce
ki yıllardan çok daha fazla içişle
rimize müdahale etmeye, dahası, 
geniş Osmanlı coğrafyasının par
çalanması için ellerinden geleni 
yapmaya başlayacaklardır. Tabi, 
Batılı devletlere “Osmanlı ülke
sindeki tüm azınlıkları Müslüman
larla her konuda eşit haklara kavuş
turacağına” dair garantiler veren 
Islahat Fermanı kadar, Paris

Antlaşması’nın bazı maddeleri 
de bu müdahaleye zemin hazır
lar: Anlaşma’nın 22-27. madde
lerine göre; “M em leketeyn(Eflâk- 
Boğdan) Osmanlı himayesinde ola
cak, ancak bunların sâhip oldukları 
imtiyaz ve haklar genişletilecek, kâ 
nunlarını kendileri yapacaklar, m il
lî  bir ordu bulundurabilecekler. Bâ- 
bıâlî, M em leketeyn’de çıkan bir h â 
diseyi devletlerle müşavere ettikten 
sonra düzeltmeye çalışacak. Bu ve
rilen imtiyaz ve haklar antlaşmada 
imzası bulunan devletlerin ortak 
garantisi altında olacaktı.” 28-29. 
maddelere göre de; “Sırbistan 
prensliği Osmanlı hâkim iyetinde 
kalm ak şartıyla, tarafların kefa le
tinde imtiyazlı olacaktı. Devletlerin 
onayı alınmadan, Osmanlı D evleti 
Sırbistan’a h iç bir şekilde asker so- 
kam ayacaktı.” Tahmin edilebile
ceği gibi, gerek bu eyaletlerde, 
gerekse Bulgaristan’da, Kara
dağ’da, tüm Ortodoks tebaa ara
sında ve giderek Ermeniler ara
sında ciddi kaynaşmalara yol aç
tı. 1856 Fermanı ve Paris A nt
laşması, Engelhardt’ın tabiriyle, 
“birlik oluşturmak şöyle dur
sun, daima bir nifak ateşi ola
caktı.” Dahası, Avrupa devlet
leri 5 Ekim 1859’da Osmanlı 
sadrazamına verdikleri memo

randumda; antlaşmada söz veri
len “ıslahâtın tedrici ve daimi bir 
sûrette tatbikine teşebbüs etm em e
sinden ve 1856 Ferm anı’yla belir
lenen maksada ulaşmak için yeterli 
derecede istekli davranmamasın
dan” dolayı üzüntülerini beyan 
edeceklerdi.(s.155)

Peki, sonuç ne olacaktı? 93 
Harbi’nde(1877-78) Rusya’ya 
karşı Osmanlı yanında yer alan 
Avrupa devletleri, 13 Temmuz 
1878 Berlin Antlaşması’nın 
6l.maddesiyle, bu kez Bâbı- 
âlî’den, “halkı Ermeni bulunan 
eyaletlerde yerel ihtiyaçların gerek
tirdiği ıslahatı ertelemeksizin yap
m a” sözü alacaklar ve bu reform
ları kontrol yetkisini elde ede
ceklerdi. Ingiltere’nin Osman
lı’ya yardım bahanesiyle Kıbrıs’a 
geçici üs olarak yerleşip bir daha 
çıkmaması ise, imparatorluk top
raklarını paylaşma niyetlerini su 
yüzüne çıkarmıştı. Memleke- 
teyn, Sırbistan, Yunanistan, Bul
garistan, Karadağ... derken bir de 
Ermeni meselesi çıkarılmıştı. 
“M illeti Sâdıka” dediğimiz Erme
niler bugün hâlâ Türk-Batı iliş
kilerinde hep elde tutulan bir 
kart değil midir? Aynı Batıkların 
bir süre sonra Arapları, şimdi de 
Kürtleri, Alevîleri, belki yarın 
bir başka etnik ve mezhebî unsu
ru “azmlıklaştırma” çabaları, 3 
Ekim 2005 itibariyle sona erecek 
midir? “Ekümenik patrik”, ruh
ban okulu vb. taleplerini daha 
yüksek sesle dillendirmeye başla
yan Avrupa’nın yeni bir Paris- 
Berlin sürecine girmeyeceğini 
söyleyebilir miyiz? 1974 Kıbrıs 
çıkartmasını, 1699’dan bu yana 
toprak kaybedip geri çekilen Os
manlı ve torunlarının ‘rövanş’ı 
yani ‘geri dönüşü’ olarak algıla
yan Batıkların her fırsatta Kıb
rıs’ı bir adım daha Türkiye’den
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ve esas itibariyle de Islâm’dan 
uzaklaştırma planlarından vaz
geçtikleri düşünülebilir mi?

Bu soruların cevabı Ibn Hal
dun’un şu bilgece sözünde saklı 
gibi: “Geçmişler geleceğe suyun 
suya benzediğinden daha çok 
benzerler. ”

Umut Dağlarına Yağan Karlar

17 Aralık 2004’te bir mucize 
beklentisine sokulan, özellikle 
de katı laikçi militer sistemin 
AB marifetiyle ‘demokratikleşti
rilmesi’ sonucu düşünce ve din 
özgürlüğü üzerindeki baskıların 
esneyeceği, böylece başörtüsü 
yasağı başta olmak üzere Müslü
man çoğunluğu rahatsız eden an
lamsız engellemelerin de son bu
lacağı umuduyla avutulan kitle
lerin umdukları dağları yavaş ya
vaş kar yüklü kara bulutlar sar
maya başlamış bulunuyor. 28 
Şubat Postmodern darbe süreci
nin ağır ve bunaltıcı ortamını bi
linçli olarak tezgahlayan hak ve 
halk düşmanı elit azınlığın, söz- 
konusu dönemde ustaca A B’yi 
tek kurtuluş kapısı gibi lanse 
ederek “süreç” mağdurlarına “öz
gürlük istiyorsanız A B ’ye girm ek
ten başka seçeneğiniz yok” şeklin
de sözde çıkış yolu göstermeleri
nin arkasında yatan sinsi niyet
ler ne yazık ki Islâmi kesimin ço
ğunluğu tarafından hâlâ fark edi
lememiş görünüyor. Değilse, 
A B’ye “bir m edeniyet projesi” ola
rak sahip çıkmak da neyin nesi 
oluyor?

Avrupa’nın Kopenhag Kri- 
terleri’nin, demokrasi ve insan 
hakları yaklaşımının Türkiye in
sanına arzuladığı özgürlükleri 
otomatik olarak bahşedeceği 
zannını taşıyanlar, AB kurumla- 
rının Türkiye’deki başörtüsü ya

sağını olumsuzlayan tek bir cüm
le, tek bir satır sarfetmemesi, tam 
tersine ‘okullarda din derslerinin 
zorunlu olam ayacağı’n ın  altını 
çizmesi konusunda ne düşünür
ler? Fransa başörtüsü yasağını ül
ke çapında uygularken, Almanya 
aynı yasağı beş eyalette işletmek
teyken, Hollanda’da kundakla
nan cami ve okulların külü soğu- 
mamışken hala Batıkların ve Ba
tılı kurumların Müslümanlara 
hak ve adalet lütfedeceğini bek
lemek ham hayâl değil de nedir? 
Milletvekilliği hakkı elinden alı
nan Leyla Zana’ya aşırı ilgi gös
terenlerin sırf başörtüsünden do
layı aynı hakkı gaspedilen ve ül
kesinde barındırılmayan Merve 
Kavakçı’yı hiç hatırlamamaları, 
Avrupa İnsan Hakları Mahke- 
mesi’nin Türkiye’de uygulanan 
başörtüsü yasağını defalarca 
‘haklı’ bulması gibi uygulamalar 
tersine mi dönecek diye bekliyo
ruz? Başkalarının haklarını gas- 
betme temeli üzerine kurulu bir 
‘uygarlığın’ biz müslümanlara ya
ni “ö tek iler in e  hak ve adalet da
ğıtmasını daha çok beklersiniz!?

Bırakın Müslümanların öz
gürlük alanlarını genişletmeyi, 
Chirac ve Barosso’nun da vurgu
ladığı gibi, önümüzdeki 10-15 yıl 
içerisinde Türkiye insanının ya
şam tarzını Avrupa halklarının 
yaşam tarzına (zinanın, eşcin
selliğin vs. sıradanlaşması değil 
özendirilmesi gibi) tıpatıp uygun 
hale getirecek operasyonlar, dü
zenlemeler ve onların yaşam tar
zına ters düşen (dinî) görünür
lüklere ilişkin usturuplu engelle
meler, törpülemeler gelirse kim
se şaşırmasın! Televizyonlarımız
da başlayan aile ve evlilik kuru- 
munu sarsmaya, dinî duyarlılık
larımızı aşındırmaya, cinsel sa
pıklıkları meşrûlaştırmaya, hatta

özendirmeye yönelik yayınların, 
AB çevrelerince planlanan ve 
çok yönlü, çok kapsamlı ve etki
li biçimde yürütülmeye başlanan 
“kültürel soğuk savaş”m minik 
ön hazırlıkları olduklarını hatır
latmakla yetinelim. Dikkat! 17 
Aralık, zaten iyice hırpalanmış 
bulunan İslâmî hayat tarzımızın 
mîâdı, süflî Batılı yaşam tarzının 
mîlâdı kılınmak isteniyor ve 
Türkiye Müslümanlarını daha 
zorlu şartla bekliyor!

Dahası, A B’ye bir “medeniyet 
projesi” olarak sarılanlar, kendi 
medeniyet/umran iddialarından 
tamamen vazgeçtiklerini ilan 
ediyorlar demektir. (Mesela, 17 
Aralık’la İslâm Konferansı, D-8, 
İslam Birliği... projeleri de oto
matik olarak rafa kaldırılmış ol
maktadır.) Yoksa, İslâmî hayat 
tarzıyla taban tabana zıt bir laik
liği rejiminin olmazsa olmazı ha
line getiren bir Türkiye’nin, sö- 
zümona “çokkültürlü” AB içinde 
bir başka medeniyetin yani İs
lâm’ın “temsilcisi”(!) olarak var 
olabileceğine mi inanıyorsunuz? 
Bir gerçeği tekrar hatırlatalım: 
Prof.Şerif Mardin’in dediği gibi, 
“Türk modernleşmesi, Türkle- 
rin Islâm’dan uzaklaştırılması 
projesidir.” Türkiye’yi A B ’ye 
dahil etme projesi ise, Türklerin 
kesinlikle İslâm’dan yalıtılması 
projesidir. Türkiye’yi AB kont
rolünde İslâm’dan ve İslâm dün
yasından koparıp bloke etmek, 
Avrupa’nın da, Amerika’nın da, 
İsrail’in de, onların içimizdeki 
müstağrip devşirmelerinin de tek 
arzusudur.

Bu böyle bilinmeli ve şu ilahi 
hakikat asla unutulmamalıdır:

“Siz onların milletine (yani 
dîn ve hayat tarzına) tabi olma
dıkça onlar sizden asla razı ol
mazlar. ”(Bakara 120) ■
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AB ile ilgili yakınlarda bir yazı 
yazmadım; bunun bir sebebi ge
lişmeleri görüp ona göre yorum 
yapmak arzusu, bir diğeri ise Av
rupa'da yaşayan tuzu kuru biri 
olarak yorum yapıyor pozisyo
nunda görülme korkusu. Piyasa
da o kadar çok bilgi kirliliği var 
ki, insanlar ne oluyor, nereye gi
riyoruz sorularına aydınlatıcı ce
vap bulmakta zorlanıyorlar yada 
zaten işin o tarafını çok fazla dü
şünmüyorlar. Ben Kıbrıs ya da 
ucu açık müzakere süreci gibi 
konularda yazmayacağım; o ko
nular zaten çokça tüketiliyor. 
Benim yazmak istediğim konu 
başbakanın ağzından çıkan, bu
nun bir “m edeniyetprojesi” oldu
ğu mealindeki sözleri. Önce ‘ağ
zından kaçtı herhalde’ dedim, 
baktım sonra tekrar etti. Burada 
sözü edilen medeniyet “Batı m e
deniyeti” elbette. Yani biz AB 
eliyle medenileştirileceğiz (Batı 
medeniyetine dahil edileceğiz). 
AB eliyle medenileştirmek de
dim, çünkü batının batılı olma
yanlara bakışı tam olarak böyle- 
dir. Biz onların gözünde kafa ke
sen, kadın taşlayan barbarlarız. 
Batı bu medenileştirme işini 
geçmişte sömürgecilik yoluyla 
yapmıştı. Afrika'ya giden batık
lar onları medenileştirmek için 
sömürge ettiler. Bizim Afrikalı
lardan farkımız şu; onlar bu işe

sonuna kadar direndiler ve bin
lerce kurban verdiler, biz ise 
kendi elimizle kendimizi sömür
geleştiriyor, medeniyet dairenize 
bizi de alın diyoruz. Buna rağ
men adamlar nazlanıyor, ‘sizi bu 
halinizle alamayız, önce yonta
lım sonra bakarız, yeterince yon- 
tulursanız sizi alırız’ diyorlar.

Şimdi kimse bana bu bir 
“medeniyetler çatışması”nı ön
leme projesidir demesin. Çünkü 
Avrupalılar nezdinde ortada 
“medeniyetler” yok, “m edeniyet” 
yani batı medeniyeti var. Zaten 
Blair'den başka olayı bu şekilde 
değerlendiren olmadı; onun da 
kuyruğu hem içerde sıkışık (Irak 
yüzünden geleneksel olarak işçi 
Partisini destekleyen müslüman
ların oyu Liberal-Demokratlara 
kayıyor) hem de Irak'ta boğazı
na kadar pisliğe batmış durum
da. Bu olayı müslümanların gön
lünü kazanmak için politik ola
rak kullanıyor, o kadar. Yoksa 
kıta Avrupa'sına bile tepeden 
bakan Ingilizler'in bu Türk- 
Müslüman muhabbeti bir çeliş
ki olurdu.

Bu konuda en son Temmuz 
2000’de bir yorum yapmıştım, o 
yazıyı hatırladım; isterseniz bir 
alıntı ile size de hatırlatayım.

“Son zamanlarda İslâm î cam i
ada ve özellikle Fazilet Partisinde 
bütün politika bu insan hakları ve

demokrasi retoriğine endekslendi. 
Burada şöyle bir m antık güdülü
yor: Türkiye Avrupa topluluğuna 
tam üyelik için müracaat etti, bu 
konular Avrupa'nın vazgeçilmez 
ilkeleri, Türkiye'de de insan hakla
rı ve dem okrasi Avrupa düzeyine 
getirilirse Müslümanlar tem el h ak
larını elde eder. Türkiye'deki yö
netim e Avrupa üzerinden baskı 
yapma politikası. Aynı zamanda 
bu neden le olacak Fazilet Partisi de 
en hızlı Avrupa Topluluğu savu
nucusu oldu. A rkadaşlar, kusura 
bakmayın ama bu tamamen bir sö
mürge aydını kafası. Türkiye'de en 
bağımsızlıkçı olması gereken kesim  
m aalesef bu role soyunuyor, ger
çekten  çok  acı. Bu belki içeriden 
bakınca p ek  belli olmuyor ama dı
şarıdan bakınca gerçekten m ide bu
landırıyor.

“Bu aslında politikasızlığın ve 
naifliğin göstergesi. Bir kere üzeri
n e politika bina edilen paradigma 
çürük. Avrupa Türkiye'de insan 
haklan ve demokrasi peşinde değil; 
Türkiye'de -Lozan Anlaşmasında 
yer almayan- yeni azınlıklar ihdas 
etm e peşinde(Kürtler ve A leviler 
gibi). Osmanlının son iki yüzyıllık 
tarihini bilm eyen, O sm anlı’ya 
Tanzimat’la birlikte dikte ettirilmiş 
m addeleri (Hıristiyan azınlıklarla 
ilgili) okumamış, Avrupa-Türkiye 
ilişkilerini tarihsel bir perspektifle 
değerlendirm ekten aciz, tarih şu
uru olmayan insanlar politik  ön 
derliğe kalkınca m aalesef gelinen 
nokta sömürge aydını tavrı oluyor 
Avrupa'nın en fazla korktuğu şey 
Türklerin Islam î politikalara yönel- 
m eleri(kendi deyimleriyle funda- 
m entalist) ve Türkiye eğer Avrupa 
Topluluğu’na alınırsa sadece bu 
sebeple (Islamî politikalara yönel
m em esi için) alınacak. Şimdi bu 
Avrupa'nın Türkiye'de hakkı ye
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nen fundamentalistlerin hakkını a l
ması için Türkiye'ye baskı yapaca
ğını mı düşünüyorsunuz?Bu p o liti
ka bir başka açıdan da sakat; şöyle 
ki, biz haklarımızı gaspedenleri on 
ların ağababalarına şikayet ederek, 
ya da kendine Müslüman deyip de 
İslam ’a baskı yapanları engellem ek 
için İslam ’ın tarihi düşmanlarından 
m erham et ve yardım dilem ek gibi 
bir pozisyona düşüyoruz ki, bu 
bence şu anki durumdan daha b e
ter bir zillet.” (Ingiltere Mektu
bu, Umran, Temmuz 2000.)

Nitekim yukarıdaki yazdıkla
rımı doğrulayan bir dizi olay 
meydana geldi. AIHM hem R e
fah'ın kapatılması hem de ba
şörtüsü konusunda 28 Şubatçıla- 
rın yaptıklarını onaylayan karar
lar verdi; Kürt ve Alevi azınlık
lar konusu son birkaç aydır ses
lendirilmeye başlandı. Biraz de
ğişiklikle (11 Eylül şartları) du
rum devam ediyor. Batı basının
da Türkiye'ye biçilen rol maale
sef İslam dünyasına karşı Ba- 
tı’nın ‘Truva atı’ rolü. İslam 
dünyasındaki direnişi(onların 
deyimiyle fundamentalizmi) ge
riletme görevi batıklaştırıl
mış (ehlileştirilmiş) Türkiye'ye 
veriliyor. Özellikle iktidarda AK 
Partinin olması onlara bu fırsatı 
sağlıyor. Aksi taktirde bu işi 
Müslümanlara meşrûlaştırmak 
zor olurdu (Apo’yu MHP’ye af
fettirmek gibi bir şey). Anlaya
cağınız, maalesef AK Parti bura
da Müslüman dünyaya karşı Ba- 
tı’nın Truva atı oluyor. Eğer or
tada bir takiyye varsa muhteme
len bize karşı yapılıyor.

Yanlış anlaşılmasın, ben Batı 
ile politik ve ekonomik ilişkilere 
karşı değilim; hatta politik-eko- 
nomik bazlı birliktelikler yapa
bilirsiniz, eşit şartlarla olduğu

sürece ve ülke yararına olduğu 
sürece buna bir şey denmez. A n
cak siz kendinizi, kimlik ve me
deniyetinizi inkar ederek bir 
başka yere dahil olmaya çalışır
sanız karşı taraf size saygı duy
maz. Hükümetin şimdiye kadar 
olaya bu yönden baktığını düşü
nerek eleştirmekte biraz tered
düt ediyordum. Gerçekten de 28 
fiubat sürecinde ekonomi çok 
kötüleşti ve maalesef Türkiye'
nin bağımsızlığını tehdit eder 
hale geldi. Irak savaşı sonrası ge
lişmeleri de eklerseniz, hüküme
tin bir çıkış yolu bulmak için 
gayret ettiğini düşünüyordum. 
Ancak başbakanın olayı bir m e- 
d en iyet meselesi olarak nitele
mesi, doğrusu beni çok şaşırttı. 
Yanardöner bir danışmanının 
konuşma metnine eklediği bir 
cümle olduğunu farzetsek bile 
onun bunu tekrar etmesi doğru
su beni hayal kırıklığına uğrattı. 

* * *
Son günlerde Ingiltere'de 

güncel bir konu var, isterseniz bu 
konuyu ona bağlayalım: Türk

Ceza Kanununda zinaya ceza söz- 
konusu olunca Batılılar büyük 
tepki gösterdi. Niye acaba? O 
günlerde Sunday Times" te bir ya
zı çıkmıştı; “zina” Batı’nın önem
li bir değeridir diyordu. Batı'nın 
özellikle aristokrasi tarihi zina hi
kayeleri ile doludur. Şimdi Ingil
tere'de eski içişleri bakanının ev
li bir kadınla ilişkisi ortaya çıktı. 
Ancak kimse onu evli bir kadın
la ilişkisi olduğu için kınamadı 
hatta savundular. Ancak kadının 
çocuk bakıcısının vize işini hız
landırdığı için istifa etti. Geçen 
gün radyoda bu konuda konuşan 
bir gazeteci, Londra politika çev
relerinde son 20-30 yıl içinde 
yüzlerce evli kadının politikacı
larla ilişkisi oldu, hatta çocukları 
oldu, çoğu da bilinir; ancak ka- 
din ortaya çıkıp açıklamadığı için 
kimse de bunu yazmaz dedi. Gir
mek istediğimiz medeniyetin te
mel değerlerinden biri bilinsin 
diye yazıyorum bunları.

Şimdilik bu kadar, Allah'a 
emanet olun. ■
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TARİH EVİNE DÖNERKEN

DİLAVER DEMİRAĞ

T arih Ibrahimî dinlerle 
başladı, geleneğin anti 
tezi olmakla birlikte bir 

anlamda ona rakip olan ve bun
dan dolayı da onun kadar kap
samlı olmayı hedefleyen mo
dernlikle zirveye çıktı ve şimdi 
postmodern dönemde ise evine 
dönüyor.

Modern tarih dinin insan ya
şamından uzaklaştırılması ile 
başladı, din insan yaşamında be
lirleyici olma özelliğini kaybe
dince dinin yerini alacak bir 
başka deyimle seküler bir mit se- 
küler bir din rolü oynayacak bir 
şey gerekiyordu, bu da tarih ol
du. Bir anlam da dinsel olan in
sanlara kutsal bir kimlik veriyor
du. Sekülerlik ile onu yerinden 
edince bu kez oluşan kimlik ihti
yacını doğuracak bir şeye ihtiyaç 
vardı. İşte tarih bunu sağlayabi
lecek yegane araçtı. Vahyin kut
sal tarihine karşılık modern ta
rih sekülerdi, kutsal tarihin öz
nesi Tanrı iken, seküler tarihin 
öznesi insandı. Kutsal tarih insa
na kurtuluşu vadediyordu, sekü- 
ler tarih ise ilerleme ile elde edi
lecek mutlak refahı ve özgürlüğü 
vadediyordu. İşte bugün küçük 
bir azınlık olarak kabul edilecek 
olanlar için bu tarihin “sonu” 
gelmiş durumda. Onlar mutlak 
bir refaha, mutlak bir özgürlüğe 
kuvuşmuş gözüküyorlar ve ulaş

tıkları bu düzeyde karar kılarak, 
bu imtiyazı bırakmamak için 
dünyayı adeta “ateşe atmayı” gö
ze almış durumdalar.

İşte bu noktada birileri için 
tarih bitmiş durumda ve artık ta
rih eve dönebilir. Kuşkusuz tari
hin eve dönmesi çift anlamlı, 
Fukuyama ve diğer burjuva ya
zarlar için bu tarihin emekliye 
ayrılması anlamında, buna karşı
lık bastırılmışın geri dönüşü ola
rak, başlangıcın sonda buluşması 
olarak tarih başladığı yere yani 
kutsala geri dönüyor. Birileri 
kaygı ile izlese de dinlerin yeni 
baştan sahneye çıkıp rol oyna
ması manasında tarih evine yani 
yolculuğuna çıktığı yere geri dö
nüyor.

Bugün dinlerin alttan alta 
başat bir rol oynama, dünyanın 
yazgısını belirleme noktasında 
kıyasıya bir rekabet içinde oldu
ğuna tanık oldukça kutsalın bas
tırılması ve zamanın dışına itil
mesi anlamında sekülerizmin ya
ni kutsaldışılığm son bulduğunu 
en azından sondan bir önceki 
aşamada olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Şafak gazetesinde yayın
lanan bir yazıya bakılırsa Vati
kan İslam’a karşı savaş açılma
sından son derece memnunmuş 
gibi gözüküyor, bundan da cesa
ret alan Avrupa Hıristiyan sağı 
göçmen karşıtlığı, yabancı düş

manlığı biçiminde tezahür eden 
ırkçılığı basamak ederek Türkiye 
üzerinden Müslüman düşmanlığı 
yaparak prim ele etmeye çalışı
yor. Bu olgunun milliyetçilik ile 
içiçe yürümesi ise dünyanın ge
leceği açısından hayli tehlikeli 
bir sürece yol açacak gibi.

Bir anlamda tarihin eve dö
nerken yanına yol azığı olarak 
milliyetçiliği aldığına (Yahudi
lik ve Hrıstiyanlık olarak) tanık 
oluyoruz yani Batı da din kisve
sine bürünmüş bir faşizm hayale
ti ortalığı kasıp kavurmaya ha
zırlanıyor. Gerek Evangelizm, 
gerekse Avrupa Hıristiyan sağı
nın aynı zamanda bir milliyetçi
lik olarak sahne alışı ise Felluce 
soykırımında yahut Fransa’daki 
başörtüsü olgusunda olduğu gibi 
ortaya Müslümanlar açısından 
sıkıntılı sonuçlar yaratacak bir 
medeniyetler(aslında basbayağı 
dinler) savaşına yol açıyor. Tüm 
bunların arkasında ise bir kimlik 
krizi var. Başlı başına bir yazı ko
nusu olacak bu kimlik krizini ve 
bunun nedenlerini ayrıca tartış
mak kaydı ile biz AB, kimlik ve 
İslam olgusuna odaklanalım.

Bu yazı kendi başına AB ol
gusunu değil, AB-Türkiye ilişki
leri babında A B’nin ortak bir 
Avrupa kimliği inşa etmesinde 
İslam’ın rolünü ama en çok da 
batının neden farklılıkları uzlaş- 
tırabilen ve kimliklerin kendile
rini özgürce geliştirebilmesine 
olanak verecek bir çokkültürlü- 
lük yaratmadaki başarısızlığının 
nedenlerini tartışmayı tercih 
ediyor.

Ancak AB ve çokkültürlülük 
olgusuna değinmeden önce be
nim sanırım AB olgusuna dair 
medeniyet olgusu temelinde 
haklı çekincelere sahip olan,
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hatta Türkiye’nin A B’ye üye ol
masına karşı çıkarak yerine ken
di medeniyet değerlerine dayalı 
bir ittifak kurmasını önerenler
den farklı düşündüğümü söyle
mek durumundayım. Ben kendi 
adıma Türkiye’nin AB adaylığı
na, Avrupa ile yakınlaşması sü
recine karşı değilim (bu süre
cin mutlu son ile bitme
yeceğini de göz önüne 
alıyorum), bunun iki 
nedeni var, birincisi 
Türkiye’nin gerçek 
anlamda modern
leşmesi için AB sü
recine gereksinimi 
var, İkincisi Hıris
tiyan sağının Avru
pa kimliğini din te
melinde kurma çaba
ları sonuçta bizim din
sel kimliğimize daha çok 
sarılmamıza yol açacak, ama 
bu ikisinden daha önemlisi hep 
vurguladığım gibi Avrupa solu - 
ki onlar Avrupa kimliğinde bas
kın ögenin Hıristiyanlık olması
nı istemedikleri için Müslüman 
bir ülkenin AB süreci içerisinde 
yer almasını istiyorlar- ile Müs
lümanların karşılaşmasının yeni 
bir dünya medeniyetini çiçek- 
lendirmesine yol açacağına duy
duğum inanç.

Bu karşılaşmadan Descar- 
tes’le birbirinden ayrılan adalet- 
le-özgürlüğün, zihinle-kalbin bir
biri ile yeniden kavuşması doğa
cak, böylece vahhabi İslam Ebu 
Zer’in İslam anlayışına, seküler 
sol da ruhsuz maddecilik yerine 
manevi bir batini sosyalizme yol 
verecek. Ve eğer Bush manyağı 
dünyayı yok etmez ise en fazla bu 
yüzyıl bitmeden bu evlilik ger
çekleşecek ve doğu ile batı yeni
den kavuşacak. Kısacası batının

saldırgan, ruhsuz Romalı Hıristi
yan bilinçaltının boşalması, ra
hatlaması için Osmanlı İs
lam’ının mirasçısı olması gere
ken Türkiye’ye ihtiyacı var, bu 
yüzleşme batının Romalı Hıristi

yanlığı terk edip İsevi bir sol -ki 
sol özü gereği İsevi’dir- eşliğinde 
kendi gerçek özünü bulmasını 
sağlayacak. Bizim de bu diyalog
da elde edecek çok şeyimiz ola
cak ve gerçek Muhammedî sün
netin aydınlığında uzaklaştığımız 
Müslüman yanımızla yeniden 
buluşacağız. Bu Nur-u Muham- 
med’in son temsilcilerinden Ebu 
Zer’e uygun düşen Rebeze bir 
Müslümanlık olacak, böylece 
Müslümanların bir kısmının bur- 
juvalaşarak batı kapitalizmi ile 
işbirliği halinde hem kendi hal
kını hem yeryüzünün yoksul ve 
mazlumlarını sömürme hali de 
sona erecek. Her neyse ütopyamı 
şimdilik bir kenara koyarak bu
gün yaşadığımız sıkıntıların kay
nağını oluşturan batılı bilincin 
yapı söküm işlemine dönebiliriz.

Konukseverlik Yahut Dışlama

AB Türkiye nedeniyle ikiye bö
lünmüş bir halde, bir yanda Av
rupa’nın modernleşmesini ta
mamlamak için Türkiye’nin var
lığının bir gereklilik olduğunu 
düşünen, A B’yi belli bir coğrafya 
ve dinle çerçevelendirilmiş bir 

kimlik ile tanımlamaktan 
imtina eden sosyal de

mokratlarından, liberal
lerine ve hatta yeşille
rine dek, çok ılımlı
sından az ılımlısına ya 
da soslu olanından 
sossuz olanına dek 
tüm liberaller, diğer 

yanda ise Avrupa’yı 
belli bir coğrafi sınır

dan, ortak tarih ve kül
türce biçimlenen, din ol

gusuna daha yoğun gönderi
de bulunan ve Avrupa’yı bu 

eksende tanımlayan, tam da bu 
nedenle coğrafi olarak toprakla
rının büyükçe bir bölümü As
ya’da olan, dini ve kültürü farklı 
olduğu gibi, ayrıca siyasi ve eko
nomik olarak da az gelişmiş Tür
kiye’yle tam üyeliğe karşı çıkan 
az dincisinden çok dincisine, az 
ırkçılığa bulaşanından basbayağı 
faşist olanına kadar muhteşem 
Avrupa sağı. Avrupa ülkelerinin 
pek çoğu farklı kültürler ile bir
likte yaşama tecrübesine sahip 
olmadıkları için AB içinde bir 
Müslüman ülkenin yer almasın
dan çekince duyuyorlar. Söz ko
nusu korkuyu taşıyanlar A B’nin 
Türkiye aracılığıyla İslam’la 
“yüzleşmesi”nden öylesiye korku 
duyuyorlar.

Bunlar normal koşullarda 
sosyolojik vakalar olarak yorum
lanacak olguları -ki Van Gogh 
cinayeti tam da bu türden sosyo
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lojik bir vaka aslında- birer te
olojik olgu olarak görüyorlar. Ve 
kıta Avrupası olarak sayılacak 
ülkelerin tümünde göçmen kar
şıtlığı temelinde yükselen faşi
zan dip akıntılar mevcut. Bu 
akıntılar neo-liberal küreselleş
menin yarattığı sosyal sorunlarla 
yüzleşmek yerine bu sorunları 
ırkçılığı azdırarak çözümlemeye 
çalışıyorlar. Diğer yanda genişle
dikçe sorunları büyüyen AB 
bunlarla açık bir hesaplaşmaya 
girip, riskleri göğüsleyerek çö
zümlemek yerine bu sorunları 
bir kimlik tahkimi ile aşmaya, 
derinleştirmeye uğraşacağı Av
rupa merkezciliğe yaslanıyor. 
Fransa’daki laiklik olgusu ve 
Hollanda’daki son ırkçı saldırı
lar A B’nin aslında bir kimlik 
krizi yaşadığını ve özgüven geliş
tirmek yerine “öteki”liğin çeşitli 
versiyonlarını sahnelemeye baş
ladığını gösteriyor.

Bugün AB içerisinde liberal 
çokkültürlülük ile homojenleş
me eğilimleri çatışsa da İslam 
kültürünü kendi bütünlüğü için
de kabullenme ve onu ve onun
la farklılığı içinde yaşama nokta
sında ise bir niyet yok.. Tersine 
bütün gruplar orada yaşayan 
göçmenlerin kendi kültürlerini 
asgari ölçüde koruyabilme hak
kını tanımakla birlikte, göçmen
lerin Avrupa değerlerini kabul
lenmelerini, ona uymalarını ta
lep etmekte müttefikler. Yani li
beralinden komünistine, yeşilin
den Hıristiyan sağına kadar he
men hemen -kısmen Avrupa ye
ni solu olarak alternatif küresel
leşme hareketi hariç- tüm siyasal 
aktörler için Müslüman göç
menlerin ‘öteki’liği bir ön kabul. 
Ve uyumsuzluğun simgesi de he
men hepsinde aynı: başörtüsü.

Kuşkusuz bunu besleyen Hıristi
yan kültürü özellikle Osmanlı ile 
karşılaşmadan doğan kolektif bi
linçaltı ve bunu besleyen zihni
yet yeni, eski geçmişin getirmiş 
olduğu kültürel bellek bunun 
kimliği besleyen niteliği gibi un
surlar önemli bir etken. Ama 
bundan daha derinde yatan bir 
neden var, bu da batının varoluş 
bilincinin bilgiyi benzerlikler 
üzerinden kuran doğası. Estetik 
ve imge üzerine hayli derinlikli 
araştırmalarıyla tanınan Zeynep 
Sayın bunu çok güzel ortaya ko
yar.

“Biri yani batı dizgesi varlığın 
uzaklığını ve mutlaklığını sürekli 
varolana yedirerek onu m eta-pho- 
ralar sayesinde içkinleştirm ek ister
ken, diğeri yani doğu dizgesi varlı- 
ğın uzaklığını uzaklık olarak koru
yarak onu dışsallığı içinde yüceleş
tirme gayreti içindedir. Yani biri 
im geler vasıtasıyla sınırın ardında 
yatanı görünür kılm ayı am açlar
ken, diğeri imgelerden kaçınarak 
ya da en azından öyle iddia ederek 
Tanrının bilinem ez yabancılığını 
varolanın kurucu dışarısı olarak 
konumlandırmayı, onun bu ulaşıl
mazlığı üzerinden yol almayı arzu
lar. Diğer deyişle biri varlığın aş- 
kınlığıyla, varolanın içkinliğini sü- 
regiden bir süreklilik ve kesintisizlik 
ilişkisi (ittisal) halinde birbirine ek 
lem lerken, diğeri aynı şeyi bir k e 
sintisizlik ve ayrılık ilişkisi olarak 
kurgular.’”

Bu alıntıda dile getirilenler 
batı bilincinin farklılıkları ka
bullenmekte ve farklılığı muha
faza etmede yaşamış olduğu ba
şarısızlığın temelinde bu ontolo- 
jik (varlığa ve varoluşa ilişkin) 
kavrayış yani “benzerlik” ve ay
nılıkta eşitleme düşüncesi yatı
yor. Buna bir de sosyolojik ola

rak birlikte yaşayabilecek çoğul
culuktan mahrum kalmış olmayı 
Hrıstiyanlığın kilise temelli ta
hakkümünün farklılıkları dışla- 
yıcılığı da eklendiğinde ırkçılı
ğın, faşizmin neden batı kaynak
lı olduğu da bir anlamda açığa 
kavuşmuş olur.

Batı felsefesine yönelik ciddi 
eleştirileri ile bilinen Emanuel 
Levinas daha öteye gidip tıpkı 
gelenekçi okul gibi oklarını biz
zat felsefeye yöneltir. Levinas’a 
göre felsefe her “başkayı” aynılı
ğın “tözünde” eritmektir, bu yö
nüyle felsefe varlıkbilimsel 
“melting pool” yani “eritme po
tasadır..

“Am a felsefe tem elde hakikatin  
araçlaştmlması olduğu sürece bu 
benzetm e felsefenin içinde üretilir. 
Çünkü genel olarak hakikat, tem sil 
ile dış gerçeklik ile arasında birbiri
n e upuygunluk bulunması anlam ı
na gelir. (...) Şeylerin yasalarını 
koyarak farklılığı ve aynılığı uzlaş
tıran bilinç mitosudur. Bu mitos 
aynının taotaliterizmine ya da em 
peryalizmine dayanır.Aynı’nın ev 
renselliği ile tanımlanan idealizm, 
onu sert biçim de reddeden felsefe
lerde bile mevcuttur.’”

Bütün bunlardan dolayı batı 
hakikati felsefi olarak araştırma, 
şeylerin düzenini belirlemede 
insan merkezci hümanizma’ya 
dayandığı sürece ve başkalığın 
karşısına “ben”i koyduğu müd
detçe “öteki” hep “dışarıda bıra
kılan” olacak, “öteki” bir ö tek ili- 
ğe dönüşecektir. Ötekiliği yani 
başkalığı, benzemezliği farkı te
melinde kavramadıkça sorunu 
çözmede gerçek manada bir ço
ğulculuk oluşturma da başarısız 
olacaktır.

Fransa’da başörtüsü nedeniy
le bir çok sıkıntıya ve haksızlığa
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maruz kalan Cennet adlı genç 
kız salt zorbaca bir laiklik kavra
yışının değil “öteki”lik anlayışı
nın da bir kurbanıdır. Bu yüzden 
Greko-Romen paganlığın mu- 
vahhid Hıristiyanlığa sızması er
ginlediği batı bilinci m u tlak  
b aşka lık  üzerine kurulu İslam’la 
yüzleşmek, karşılaşmak ve ko
lektif benliğini Islami konukse
verliğin “mırıltısı”* ile sağlat
mak zorunda. Korkarım ki bu ol
maz, batılı bilinçaltının saldır
gan kusurları sağaltılmaz ise aksi 
bir durum dünyanın sonu anla
mına gelecek.

Levinas’ın ünlü ben-sen asi
metrisine dönersek, “başkalığın” 
“ben”in zorunlu ön koşulu oldu
ğunu görürüz. Burada Levinas 
bizi tekrar ontolojiye gönderir, 
ama bu kez bu gönderme bizi 
modern batı felsefesinin en so
runlu alanına yani kartezyen fel- 
sefe’ye götürür ve karşımıza ünlü 
“özne” fikri çıkar. Zaten günü
müz sömürgecilik sonrası düşü
nürlerin hedef tahtasında bu ün
lü “özne” fikri vardır. Bir makale 
sınırları içerisinde hareket et
mek, sınırları içerisinde kalmak 
zorunda kaldığım için tüm bu 
felsefi kavramları açmayı zorun
lu olarak boş verip doğrudan 
karşıya geçmek zorundayım. Sa
dece kimlik kavramı bizim kendi 
öz niteliğimiz yani ne ve kim ol
duğumuza yönelik bir vurgudur. 
Bunun için de bir kıyasa ihtiya
cımız vardır. Bu kıyas ise bizden 
farklı olan, başka türlü olana yö
neliktir. Bu yönüyle kimlik kay
gısı masum ve insanidir. Ama 
sözkonusu olan ulusal kimliğin 
inşasına gelince iş karışır. Çün
kü bu noktada biz olarak tanım
lanan kimlik egemen kimlik 
olur ve kendini “öteki” olarak

konumlandırdığı “yabancı”ya kar
şı yaptığı kıyaslar ile kurgular.

Yabancı bu konumda bizden 
farklı olan ve bu konumu ile de 
düzenimize uymayan kişidir. 
Ama sömürgeci anlayışta bütün 
bunların yanında yabancı “istik
rarı” bozan, şeylerin düzenini de
ğiştirendir. Dolayısıyla kimliksel 
tamlık tanımlanan, kurgusal 
olarak zihinsel, hayali yahut ta
savvur edilerek kurulan ortak 
cemaate tam aidiyet ile kurul
muş olacak ve bu kimliksel tam- 
lığa uymayanlar hep dışarıda 
kalması gereken yabancılar ola
rak kalacaklardır. Bu aynılığın, 
homojenliğin oluşum noktası
dır. İşte bu nedenle yabancı, alı
şageldiğimiz kimliksel anlamda 
inşa ettiğimiz istikrarı sekteye 
uğratır. Çünkü o bizim kurduğu
muz simgesel-kültürel düzene 
karşı koyar. Yabancı müphemin 
aydınlanmacı aklın kurduğu dü
zenin karşısına belirsizlik olarak 
çıkar. İşte bugün de AB projesi 
temelinde oluşturulmak istenen 
ortak Avrupa kimliği böyle bir 
homojenliği varsaymakta. Müs
lüman göçmeler ise bu kimliği 
akamete uğratan, onun doğru
lanmasını adeta imkansız kılan, 
ısrarla batıklaşmayan, kendi gel
diği yerin kimliğini muhafaza 
eden mutlak yabancılar. Tüm 
çokkültürlülük söylemlerinin ar
ka planında da bu Avrupa şove
nizmini görmekteyiz..

Buraya kadar yazdıklarımdan 
yola çıkarak AB projesine sıcak 
bakışımın bir çelişki olduğu dü
şünülebilir ama konuya bakışı
mın aslında Batı’nın (bununla 
hem Avrupa’yı, hem de ABD’yi 
kastediyorum) dünyanın başına 
bela olmaması ve bunun gerçek
leşmemesi için çabalayan Avru

pa solunun çabalarına destek ol
mak için gereklilik olduğunun 
da anlaşılmış olduğunu sanıyo
rum.. Gerçek bir medeniyetler 
diyalogu için batı solu ile mo
dern İslamcılığın karşılaşması ve 
“hasbıhal etmesi” gerek. İşte 
Türkiye’nin AB perspektifi bu 
nedenle gereklilik. Ama süreç 
tek yanlı değil. Vatikan ve 
Evangelist ABD’nin İsrail’i de 
yanına alarak İslam’a karşı yü
rüttükleri yok etme-soykırım sa
vaşının önlenebilmesi için sol 
ile İslam’ın buluşması gerek. 
Çünkü dünyanın İslam’dan ala
cağı medeniyet derslerine, Os
manlı mirasından alacağı olum
lu mirasa şiddetle ihtiyacı var. 
Dünyamız neo-pagan ve pagan
laşmış, Hz. İsa’ya ihanet etmiş 
bir Hıristiyanlık ile Hz.Musa’ya 
yüz çevirmiş Siyonist Yahudilik
ten oluşan modern batının elle
rine bırakılamayacak kadar 
önemli. ■

Dipnotlar
* Kavram Alphonso Lings adlı bir fel

sefeciye ait. Lings bununla kayıtsız 
diyalogu yahut diyalojik bir diyalo
gu, benim algılayışımla hasbıhali 
kast eder ki bu ona göre kendini 
“öteki”ye kayıtsız açmak demektir.

1) Zeynep Sayın, Noli me Tangere, Be
den Yazısı II, Kaknüs Yayınları, 
2000, s. 13.

2) Emanuel Levinas, Sonsuza Tanıklık, 
Metis Yayınları 2003, s. 116-117.

Not: Konuya önümüzdeki sayıda çok- 
kültürlülük, yabancı düşmanlığı ve 
İslam temelinde yaklaşarak devam 
edeceğim. Okurlarımın benden sa
bırla başörtüsü eksenli olarak başla
dığım İslam ve Batı hesaplaşması 
yazımın devamını beklediklerini bi
liyorum. Devamı gelecek bu konuda 
sizleri temin ediyorum. Ama bu ara 
bağlantıya da gerek vardı.
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ÜMMETLE YÜZ YÜZEYİZ?

MAHMUD RİFAT KADEMOĞLU

M üslümanlar tarafından 
cevabı aranması gere
ken asıl soru budur. 

Bütünleşme yoluna girdiğimiz 
A B’nin, nasıl bir dinî duruşu 
temsil ettiğini tahlil etmektir. 
Fakat, derin bir hassasiyetin ese
ri olan böylesi ciddî bir arayış, 
lâik bir ülkenin mensupları ola
rak resmî gündemimizde bir yer 
işgal edemiyor. Yasalarımız zaten 
ya tercüme yoluyla doğrudan ik
tibas edilerek veya oradan örnek 
alınmak suretiyle Batı’nın yolu
nu izleyen düzenlemelerdir. Yü
rütülecek müzakereler de yasal 
düzenlemeler etrafında geçecek
tir. Böylece ortadaki konu, resmî 
mevzuatımız ile, esasen ona ör
nek oluşturan Batılı değerler 
arasında bir uyum ve temessül 
meselesine indirgenmiştir. Aynı 
sebeple şimdi önümüzdeki kritik 
gündeme, ister istemez reel poli
tik bağlamda yaklaşıyor ve terci
himizi pragmatik bir anlayışla 
tartışıyoruz.

Oysa, Avrupa Birliği ile bü
tünleşmemizi hedefleyen müzake
releri başlatma kararı, bir bakıma, 
Batı’dan etkilendiğimiz oldukça 
uzun tarihî süreci sona erdirmeyi 
öngörmektedir. Zira Batı’dan et
kilenme ile onunla bütünleşme 
ilke olarak farklı şeylerdir. Etki
lenmede inisiyatifiniz mahfuzdur; 
eleştiri hakkınızı kullanır, seç
me/ayıklama ve yeniden üretme

imkanınızı işletirsiniz. Sonunda, 
sizi etkilemiş olandan farklı bir 
şey ortaya çıkabilir. Ama bütün
leşmede ancak temessül ve katı
lım söz konusudur. Müzakereci sı
fatınıza rağmen, belirleyicilik ve 
inisiyatif, kendilerine entegre ol
manız söz konusu olan taraftadır. 
Üstelik bütünleşme, sadece yasal 
ve kurumsal yapıda değil; zihni
yette, değer yargılarında, kültürel 
algıda, toplumsal bilinçte ve siya
sî tavırda da beraberlik/paralellik 
sağlanmakla gerçekleşecektir. 
Böylece de geniş kapsamlı ve bü
tüncül bir dönüşüm eseri ve kay
naşma sonucu tek bir toplum hâ
line gelinecektir.

Kendisiyle bütünleşeceğimiz 
Avrupa’nın kimliği; “Antik Yu
nanistan’ın ve Roma’nın zen
ginliği, Avrupa hayatına damga
sını vurmuş dinî miras, rönesan- 
sın yaratıcı hamlesi, ‘Aydınlık 
Çağ’ felsefesi ve bilimsel düşün
cenin kazandırdıkları” ile açıkla
nıyor. (Valeri Gıscard D’estaing, 
Avrupa Birliği kaç Türkiye’yi 
kaldırır? Zaman gazetesi, Aralık 
2004) Hâlâ hararetle benimse
nip temel gösterilen antik Yu
nan ile Roma, müşrik toplumlar- 
dı; olsa olsa imansızlığı ve sap
kınlığı temsil edebilirler. Dinî 
miras ile kastedilen ise, herhalde 
kilise Hıristiyanlığının, taassup 
ve çelişkilerle ve bunlardan kay
naklanan kanlı iç çekişmelerle

dolu tarihî serüveni olmalıdır. 
Ve şurası da iyi bilinir ki, Röne
sans hamlesi, bu bağnaz kilise 
Hıristiyanlığına karşı biriken 
tepkiden beslenmiştir ve Avru
pa’nın müşrik karakterdeki an
tik medenî geçmişine hayranlık 
ile yükselmiş bir heyecanı yan
sıtmaktadır. Görülüyor ki, ken
dilerini, bizim onlar için sıklıkla 
sözünü ettiğimiz Hıristiyanlığa 
bile nisbet etmiyorlar. Onu sa
dece, Avrupa tarihindeki rolü ve 
bir de belki, geleneksel yapıla
rında şimdi artık pek küçülmüş 
olan etkisi hatırına, bir miras 
olarak anıyorlar. Buna karşılık, 
Avrupa için gerçekten pek an
lamlı olan ‘Aydınlık Çağ’ felse
fesi ve bilimsel düşüncenin rolü 
elbette hafife alınamaz. Ama ne
ticede bu kimlik, ilâhî hikmeti 
taşıyan sonuncu dinî risâlete ta
mamen yabancı ve uzak kalma
nın ikame edilemez yoksunluğu 
ile malûldür. Allah’ın vahyini 
ve onun insanlığa getirdiği ilâhî 
hidayeti tanımayan başına buy
ruk bir yönleniş olarak vücut 
bulmuştur. Ve bu yapılanışı ile 
de, seküler beşerî eğilim ve iliş
kilerin Avrupa genelinde şekil
lenmiş ortak birikimini yansıt
maktadır. Üzerindeki uzlaşma
nın esası bu karakterinin Batı’da 
kazandığı yaygınlıktır. Böylece, 
belirlenişi ve geçerli kılınışı da, 
büyük çoğunluğu itibariyle el
bette lâik zihniyetin eseri olarak 
gerçekleşmiştir.

İşte bütün vazifesi, böyle bir 
kimliği yansıtan müktesebat ile 
bütünleşebilmesi için, Türki
ye’nin dönüşümünü hazırlamak
tan ibaret olan güncel tartışma 
zemini ve oradaki diplomatik 
yaklaşımlar sürdürülürken; biz 
gene de kendi hassasiyetlerimize 
yoğunlaşmalı ve dikkatleri, te-
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mel meşruiyet sorunu üzerine 
çekmeliyiz. Bu amaçla, karşımıza 
çıkarılan ayrıntılı ‘müktese- 
bat’ın mahiyetini dinî düzeyde 
yorumlayıp değerlendirme gere
ğini, sırf bir iman duyarlılığı 
içinde ele almalıyız. Çünkü Ba- 
tı’nın, ilâhî hikmet karşısında 
sorgulanması, hiç değilse düşün
ce planında zaten gerekli olu
şundan başka, bizzat kendi dinî 
gidişatımızı -doğrudan ve dolaylı 
her anlamda- ilgilendiren yapı
sıyla önümüzde duran bir mese
lemiz hâline gelmiştir. Böyle bir 
sorgulama; hem Müslüman kim
liğimiz ve kendi geleceğimiz 
için, hem de iddialı AB projesi
nin nihaî değeri için artık her
halde zorunludur ve bunun orta
ya çıkaracağı değerlendirme ise, 
fikir planında, en azından, resmî 
müzakerelerin bağlanacağı karar 
kadar önemli olacaktır.

Şu halde, olaya taraf olma sı
fatıyla Müslümanlar, sivil bir 
inisiyatifle, bu süreci, muhatabı 
bulundukları Batı’yı Islâm ile 
yüzleştiren bir tartışma fırsatı 
olarak mutlaka değerlendirmeli
dirler. Ciddiyetle başarılabilirse 
böyle bir tartışma, verimli, hatta 
umulmadık akisler uyandırmaya 
yetecektir.

Bu hususta daha fazla gecik
menin artık bir mazereti kalma
mıştır. Bizzat Müslümanlar, fikrî 
inisiyatifi hemen ele almalı ve 
Avrupa müktesebatını, ilâhî 
hikmete göre, a’dan z’ye sıkı bir 
tarzda “tarama”den geçirmelidir
ler. Zihniyet ve anlayış düzeyin
de, ilkesel ve normatif planda ve 
kurumsal yapılanmasıyla Avru
pa müktesebatını oluşturan un
surlar tek tek ve bir bütün olarak 
ne anlama geliyor ve mevcut 
hüviyetleriyle, A llah’ın Dini 
açısından ne ifade ediyor? Bu

vakıanın insana 
sunduğu top
lumsal çerçeve
nin dinî değeri 
nedir? Ya da AB 
bağlamında kar
şımıza çıkarılan 
somut proje, ona 
vücut veren (ar
ka planındaki) 
varlık telakkisi 
ve hayat anlayışı 
ile, insan için, 
dini anlamda nasıl bir tavır alışı 
temsil ediyor? Kısaca, A B’nin 
şahsında nasıl bir ümmetle yüz 
yüzeyiz; cevaplanması gereken 
soru budur.

Tabii bunlar, esasında Müs
lümanların, hâlen içinde olduk
ları toplum için de cevap arama
ları gereken sorulardır. Onlar 
her zaman Allah için bu sorgula
mayı, fiilen yaşadıkları toplum
sal zemini ve içinde bulundukla
rı reel şartları yorumlamak ama
cıyla zaten yapmak durumunda
dırlar. Ama önünüze iddialı bir 
model çıkarılmış ve topyekün 
ona temessülünüz öngörülmüşse; 
o zaman aynı sorgulama, o bağ
lamda bir gereklilik olarak sizin 
için artık daha bir âciliyet ka
zanmıştır.

Böyle bir çalışmaya, Müslü
manlar kadar, şüphesiz Avrupa 
insanının da ihtiyacı vardır. 
Çünkü çeşitli Avrupa halklarına 
mensup insanlar da tıpkı Müslü
manlar gibi, Allah’a karşı aynı 
ilâhî hikmete göre sorumludur
lar. Ne yapıyor ve ne yapmak is
tiyoruz; sonunda bunun hesabı
nı, nasıl olsa hep Allah’a verece
ğiz. Aramızda müzakeresini yap
tığımız güncel “müktesebat” ne 
olursa olsun; önemli olan pazar
lık ettiğimiz o şeyin, Allah’ın 
Dini’ne nazaran nasıl bir hüvi

yet taşıdığıdır. Ona uzaklık veya 
aykırılık varsa, bununla malül 
olan şey, taraflardan hiçbiri için 
bir kazanç vaad etmiyor demek
tir. Başka bir ifadeyle, örnek tu
tulan model ya da proje, dini an
lamı itibariyle bozuksa, onu biz
zat şekillendirmiş olana da, te- 
messül edilene de zaten zarardan 
başka bir şey getiremez.

Bunun için önce, vahye da
yanan evrensel değerlerimizi ha
tırlamamız; iman esaslarımıza, 
ibadetlerimize, A llah’a kulluk 
temeline dayanan yaşayış anla
yışımıza ve dinî sâbitelerimize 
odaklanıp, onları adetâ yeniden 
keşfedercesine konuşmamız ve 
sonuçta da bakışımızı o değerle
re göre tekrar gözden geçirme
miz gerekiyor. Çünkü karşı kar
şıya bulunduğumuz olayı değer
lendirebilmemiz ancak böyle bir 
çabaya bağlıdır.

AB olayının dinî analizi, pek 
çok yönleri bulunan hayli kap
samlı ve karmaşık bir problemler 
yumağıdır. Bu vadide çok sayıda 
çetin konu ele alınmayı bekle
mektedir. Ama bir yerden başla
mak gerektiğine göre, ülke ola
rak bütünüyle bir entegrasyona 
dahil olmamız söz konusu oldu
ğundan, öncelikle, toplumsal 
düzeyde böyle bir intikalin kav
ramsal anlamını düşünmeliyiz. ■
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“FELLUCE’YI KURTARMAK İÇİN, 
YOK ETMEK ZORUNDAYDIK”

EDWARD HERMAN
Türkçesi: Taha YALÇIN

V ietnam ve Irak savaşları 
arasındaki benzerlikler 
her geçen hafta daha da 

belirgin olarak göze çarpıyor. 
Bizler ise şimdilerde, ABD aske
ri güçlerinin, Felluce’yi kuşattığı 
ve bölge direnişçilerden tam 
olarak temizlenene dek sürdürü
lecek tam kapsamlı bir saldırı 
hareketi başlattığı haberlerini 
alıyoruz. Füzeler ve havan topla
rıyla kentin dört bir yanını bom
balıyorlar; hal böyleyken kentin 
çok yakın bir zamanda harap 
edilmiş olacağını ve sivil kayıp
ların inanılmaz boyutlarda ola
cağını söylemek, kesin olanın 
tekrarı olur sadece. Felluce, 
ABD işgaline gösterilen direni
şin kökünden temizlenebilmesi 
ve bölgenin kurtarılması için 
mahvedilmeliydi; tıpkı V ie t
nam’daki Ben Tre’de olduğu gi
bi. O  dönem bir ABD yetkilisi
nin dudaklarından dökülen şu 
sözlerin, bugün de aynen hüküm 
sürdüğünü görmek şaşırtıcı gel
miyor aslında: “Kenti kurtarmak 
için, yok etmek zorundaydık.” 
Sonra da tıpkı şimdi olduğu gibi, 
A BD ’nin kendinden binlerce 
kilometre uzağındaki bir ülkeye 
nizamat vermek için yürüttüğü 
işgal ve yıkım hareketinin, med
ya ve zaten dünden hazır kimi 
entelektüeller tarafından nasıl 
meşrulaştırıldığını gördük.

Her iki durumda da savun
masız insanlar üzerinde kullanı
lan ileri teknolojiye sahip silah
ları, inanılmaz boyutlara varan 
sivil katliamlarını ve tabii ki 
medya yardımıyla, işlenen cina
yetlerin üzerlerinin ustaca örtül- 
düğünü gördük. Vietnam’da ce
setlerin sayısı kesinleştirilmedi; 
Colin Powell ve General 
Tommy Franks gibi ABD’li li
derler ise açıkça, Irak’ta ölen si
villerin sayısının öyle çok da 
üzerinde durulacak bir konu ol- 
madiğini söyledi: “Biz burada ce
set sayımı yapmıyoruz”(Franks). 
Vietnam’da ABD askerleri sözde 
kurtardıkları yerlilere gösterilen 
tavrı belirleyen düşünceyi nite
lerken şu deyimi kullanıyordu: 
“önemsiz Asyalılar kuralı”. 
Irak’ta ise işgalciler, ev baskınla
rında, mahkumlara muamelede 
ve daha da önemlisi, yüksek tek
nolojik silahları sivillere yönel
tirken masum insanları hep 
“aşağılıklar” olarak görüyor ve 
öyle adlandırıyor. Bunun siville
re olan ağır maliyetleri ise elbet
te önemsenmeye değecek bir 
husus olarak görülmüyor.

Her iki durumda da mahkum
lara, adı zillet olarak konulabile
cek son derece ağır ve kötü bir 
muamelede bulunuluyor ve ha
pishane koşulları, iğrençlik tabi
rini alabildiğine açıklıyor. Viet

nam’da işkencenin çeşitli elekt
ronik metodları uygulanmıştı ve 
mahkumlar sorgulama sonrasında 
öldürülüyordu. Bazen de insanlar 
uçaklardan aşağıya atılıyordu ve 
Vietnam, Guantanamo’daki ka
feslerin selefleri olarak “kaplan 
kafesleri” ile ünlüydü.

iki durumda ortak olan bir 
başka şey, ABD’nin işgal sonrası 
kurdurduğu kukla yönetimlerin 
liderlerinin, ABD’ye bombala
ma ve öldürme güvencesi ver
mesiydi. Vietnam’da 1966 ve 
1967’de son derece özgürlük dışı 
bir komedi ortamında yapılan 
seçimler, direnişçilerle politik 
alanda yanşamayacağını kendi
sinin de itiraf ettiği askeri cunta 
tarafından kazanıldı ve ABD 
medyası bu seçimden sonra hay
li cesaretlendi doğrusu. Irak, 
Ocak ayında seçimlere gidecek 
gibi görünüyor; elbette seçimin 
çok serbest ve adil olmayacağını 
tahmin etmek güç değil. (Bu ko
nuda Aralık ayı Z Magazine’deki 
“Cheney, The New York Times 
ve Afgan, El Salvador ve Irak 
Seçimleri” makalem incelenebi
lir.) Fakat bu arada ülke, ABD 
tarafından seçilen Ayad Allawi 
tarafından yönetilmeye devam 
ediyor ve medya -Kofi Annan ve 
BM de dahil- Irak’ın gerçek lide
ri olarak Allawi’yi kabul ediyor. 
Felluce’yi “kurtarma” operasyo
nunda, ABD askeri yetkilileri 
bağımsız Irak’ın lideri Alla- 
wi’den “buyrun sinyali” almayı 
gözlediklerini belirtiyor. Tıpkı 
Generaller Ky ve Thieu’dan, 
kendi ülkelerini turuncu ve na
palm bombalarıyla mahvetmek 
için bu sinyali aldıkları gibi.

İki durumda da BM, BM söz
leşmesinin açık ihlalini engelle
mek için hiçbirşey yapmadı; Kofi
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Annan ve diğerleri ABD’nin ma- 
nipülasyonuna karşı koyamadı: 
öncelikle, ABD’nin Irak’ın kitle 
imha silahları tehdidi noktasında 
kendileriyle alay etmesine müsa
ade etti ve incelemelerin sonuç
ları, işgali haklı çıkaracak yeterli 
veriler taşıyamamasına rağmen 
ABD’nin BM üzerinde baskın 
çıkması önlenemedi. Fakat ikin
cisi ve daha vahimi, bu işgalden 
sonra BM, işgal için ruhsat ver
meye ikna edilmiş oldu ve bu el
bette ki BM’nin barış tesis edici 
rolünün yerini, saldırganlık ve 
emperyalizme açık kapı aralama
ya bırakması anlamını taşıyordu.

iki durumda da işgal yüzün
den meydana gelen karmaşa ve 
kaos, mütecaviz için daha sonra
ki müdahalelere de meşruiyet 
dayanağı halini aldı; ciddi bir is
tikrarsızlığın oluşması ve uygula
nan korkunç metodlar, zaten var 
olan direnci daha da şiddetlen
dirdi. Ve sonuç olarak bu kaos 
ortamı, aslında istikrarsızlığın 
bizatihi sorumlusu olanların, is
tikrarı sağlamak amacıyla orada 
kalıcı olmalarına ve daha büyük 
çapta cinayetler işlemelerine ze
min hazırladı. Elbette ki müte
cavizin istediği istikrar yalnızca, 
saldırının amaçlarının başarıya 
ulaştığını görmek şeklinde tarif 
edilebilir: örneğin ülkenin bun
dan böyle kendisi için bir müşte
ri devlete dönüştürülmesi (ki 
hala Irak’taki hedeftir bu); veya 
Vietnam’da ülkeyi harap etmek 
ve en faal, çalışkan ve verimli 
yurttaşları katletmek suretiyle 
Vietnam ’ın, Vietnam soykırı
mından kazanç sağlayan ABD’nin 
müşterileriyle yarışabileceği ve 
onları tehdit edebileceği bir mo- 
delleme sunmasının önünün ke
silmesi.

Her iki durumda da saldırılan 
ülkenin kontrol altına alınması, 
tahmin edildiğinden daha zor ve 
daha maliyetli çıktığında, bu iş
ten kurtulmanın zor olduğu anla
şıldı. Vietnam’da komünistlere 
ve ezilmesi gereken “sarı bücür
le r e  (Lyndon Johnson) veya 
Irak’ta bir grup direnişçiden olu
şan ve tek bir helikopteri dahi 
bulunmayan “ayak takımı”na ye
nilmek, kabul edilebilir bir şey 
değildi elbette ve bunun iç poli
tikada ciddi maliyetleri olacağı 
da kesindi. Vietnam’da geri çe
kilme de seneler boyu bu yüzden 
ertelendi. Amerikalılar her du
rumda haklıydı (!) ve bu asil, 
Tanrı tarafından verilen görevi 
yerine getirmekte kararlıydı. Oy
sa bu işgaller sırasında yitirilen, 
ABD’nin dünyadaki kredibilite- 
siydi ve artan, ABD’nin dünyaya 
saçtığı korku hali ve travmalardı.

Bir problem ve belki de ger
çek kayıp, kendi halkının dahi 
gelecekteki saldırılara olan des
teğinin ciddi bir azalmaya uğra
masıdır. Bu sorun sadece ufak 
hedefleri seçerek kuşattıktan 
sonra orayı hemen terkederek 
kısmen çözülmüştü belki ama 
Irak’taki “misyon”un başarıya 
ulaşmasındaki aksama, Bush yö
netimi için hayli rahatsız edici

oldu; fakat şimdi Bush seçimi 
kazandığına göre ve hiçbir ahla
ki değer, onu insanları öldür
mekten alıkoyamayacağına göre 
artık Felluce ile başlayacak daha 
yüksek bir şiddet hattında seyre
deceğiz gibi görünüyor.

Hem Cumhuriyetçiler hem 
Demokratlar katliamlarda önem
li roller oynadı aslında: V iet
nam’da Eisenhower ve Nixon, ve 
Kennedy ve Johnson; Bush-1 
1990 Körfez Savaşı ile; Clinton 
milyonlarca Iraklı sivilin ölümü
ne neden olan ambargo ve diğer 
müeyyideleri devam ettirerek ve 
görevi süresince Blair ile durma
dan illegal bir şekilde Irak’ı bom
balayarak; ve John Kerry, Bush-2 
savaşı oylanırken daha fazla aske
ri güç ve ülkede 4 yıl sürecek bir 
varlığın tesisini taahhüt ederek.

Kısacası, ülkeleri, şehirleri, 
kentleri -yani her şeyi-, onları 
büyük manevi babalarının (God- 
father) yörüngesinin dışında kal
maktan kurtarmak için harabeye 
çevirmek, yüksek askeri donanı
ma sahip olan emperyal ABD’de 
inşa edilmiş anlayışlardan biridir. 
Ve bu da ABD’nin politik ve 
ekonomik yapısında bir değişik
lik olmadan değişeceğe pek ben
zemiyor. ■

www.zmag.org (8 Novamber 2004)
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POSTMODERN KATLİAMLAR VE 
POSTMODERN SOYKIRIMLAR

ATASOY MÜFTÜOĞLU

İ çerisinde yaşadığımız yüzyıl, 
büyük endişeler ve korkular 
yüzyılı olarak, büyük aşırı

lıklar yüzyılı olarak ilerliyor. 
Emperyalizm, faşizm ve Haçlı se
ferleri bir kanser gibi yayılıyor. 
Katliam ve soykırım sürekli hale 
geliyor. Küresel düzen, akıl, 
mantık ve ahlak sınırlarını zor
layan siyasetler üretiyor. Küresel 
egemenlik şiddet ve terör yoluy
la sağlanıyor, işgal altında bulu
nan Irak ve Filistin’de, psikopat 
katil sürüleri vahşetin ötesine 
geçiyor. Müslüman kıyımı siste
matik hale geliyor.

Bugünün zalim, barbar ve 
kirli gerçekliği bütün bir İslam 
dünyasını, büyük bir yalan ve 
tehdit bombardımanına tabi tu
tuyor. Müslümanlar kendi kül
tür ve uygarlıklarına ihanete 
zorlanıyor. Hepimiz işgal altın
dayız. Kimilerimiz askeri işgalle
re maruz kalırken, kimilerimiz 
kültürel işgaller altında tutulu
yoruz. Hayatımız Batı kültür ve 
düşüncesinin istilası altındadır. 
Düşünce dünyamız, entellektüel 
dünyamız klişelerin/sloganların 
işgalini yaşıyor. Değer çatışmala
rı derinleşiyor. Kültürel rahatsız
lıklar büyüyor. Sözler, duygular 
tükeniyor. Görsel şiddet büyü
yor. Dünyevi aşırılıklar, ruhsal 
yabancılaşmalara neden oluyor. 
Mutluluk, yalnızca tensel mut

luluklarla sınırlı hale geliyor. 
Sürekli olarak ideolojik kontrol 
altında tutulduğumuz için, yan
lış, çarpık ve önyargılı genelle
melere tabi tutuluyoruz. Bugün 
açıkça bir öz-değer yitimi karşı
sındayız. Kaybetmişlik duygusu 
içerisindeyiz. Dayanışmasızlık, 
sorumsuzluk, bilinçsizlik, halk- 
larımızın/toplumlarımızın acıla
rını çoğaltıyor, büyütüyor. Kal
bimiz kırılmış/parçalanmış ola
rak varolmaya çalışıyoruz.

Sürekli olarak çatışma üreten 
küresel düzen bütün özgürlükleri 
imha ediyor. Küreselleşme, savaş 
yoluyla, katliam yoluyla, işkence 
yoluyla ilerliyor. Savaşlar, katli
amlar, işkenceler, “demokrasi” 
maskesi/klişesi altında sürdürü
lüyor. Çoğunlukların, demokra
silerin, çok yanlış, çok çirkin, 
çok kirli, çok kötü tercihler ya
pabileceğini, yapmakta olduğu
nu bugünün tarihine tanıklık 
ederek yaşıyoruz, öğreniyoruz. 
Demokrasilerin, psikopat işgal
ci/katliamcı/işkenceci teröristle
ri seçtiklerini, seçebildiklerini 
görüyoruz.

ideolojik çıkarlar için, eko
nomik ve politik çıkarlar için 
emperyalizm insanlığa büyük 
acılar çektiriyor. Bugün, ideolo
jik ve ırkçı politikalar bir cinnet 
noktasına gelmiş bulunuyor. Bü
tün bir insanlık, korkunç, deh

şetli siyasal yönelimler ve fütur
suz siyasetler karşısındadır. Hı
ristiyan ve siyonist terörizmi ve 
fundamentalizmi, İslam toplum- 
larını bir cehenneme dönüştür
mek istiyor. Bütün bu yaşanan
lara rağmen, Müslümanlarla ilgi
li basmakalıp medya imajı aracı
lığıyla terör, İslam’la özdeşleşti
rilmeye çalışılıyor. Bugün, ide
olojik saplantılar, dini saplantı
lar siyasal bir paranoyaya, siyasal 
bir maceracılığa dönüşmüştür. 
Bu meaceracılık, korkunç ıstı
rapları ve korkunç yıkımları top- 
lumlarımızda bir hayat tarzı hali
ne getirmektedir. Bu maceracı
lık, her türlü hukuki ve ahlaki 
hassasiyeti askıya almakta, ken
disini uluslararası sorumluluklar
dan ve yükümlülüklerden ba
ğımsız telakki etmektedir. Ame- 
rikan-İngiliz ve İsrail diktatörlü
ğü, kendilerini evrensel insani, 
ahlaki, vicdani kurallardan ba- 
ğımsızlaştırmıştır. Bu diktatör
lük, kendisini her türlü hukukun 
üstünde sayan bir diktatörlüktür. 
Bu diktatörlük, küresel düzenin 
mantığını ve dünya görüşünü 
dayatmak üzere sınırsız terör, sı
nırsız işkence üretmektedir. Bu 
diktatörlük, bütün toplumları si
yasal şiddet altında tutarak, sa
vaş yoluyla siyasal inşa’lar ger
çekleştirmek istemektedir.

Uluslararası hukuk, zayıfla
rın, masum ve mazlumların de
ğil; güçlülerin, zalimlerin ve ka
tillerin yanında olduğu için, baş- 
lıbaşına bir hukuksuzluk ve ah
laksızlık içerisindedir. Güçlüle
rin işlediği çok ağır insanlık suç
ları karşasında herkes sessizdir. 
Bu dönemde, İslam dünyası yö
netimleri, yöneticileri, emperya
listlerin ya askeri valisi, ya siyasi 
valisi, ya da kültürel valisi rolün-
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dedir. Küresel despotluk Hıristi
yanlık ve siyonizm adına sürdü
rülmektedir.

Günümüze egemen olan si
yasal dil/söylem/kavram ve ku
rumlar emperyalistlerin amaçla
rına hizmet ediyor, faşistlerin 
amaçlarına hizmet ediyor, yani 
Nazi’lerin amaçlarına hizmet 
ediyor, Haçlı seferleri zihniyeti
ne hizmet ediyor. Bir yanda, ta
rihte benzeri görülmeyen, çok 
aşırı, lafızcı, çok bağnaz, şiddetli 
bir fundamentalizmi temsil eden 
Evanjelik Hıristiyanlık, tarihsel 
önyargılarla, tarihsel kehanet
lerle, pespaye yorumlarla, post- 
modern gaddarlıklar ve imha sa
vaşları sürdürürken, bir diğer 
yanda bütün dünyada anti-İs- 
lamcı bir müslümanlığı insanlı
ğın gündemine kazandırmaya 
çalışmaktadır. Anti-Islamcı 
müslümanlık, islami bütünlüğü 
bozarak, zaman ve mekan kav
ramlarının, zaman ve mekan 
gerçekliklerinin dışında, bir rüya 
ikliminde yaşanan, olayların ve 
tarihin dışında yaşanan bir tür 
Müslümanlık olacaktır. Anti-İs- 
lamcı Müslümanlık, siyasetle, 
insanlık sorunlarıyla, toplumsal 
sorunlarla, tarihin sorunlarıyla 
ilgilenmeyecek; çok rahatlatıcı, 
gevşetici, teskin edici, bir dil ve 
söylem kullanacaktır. Aziz İs
lam, açıkça bu dönemde bir mi
tolojiye dönüştürülmek isteni
yor. Küresel diktatörlük biz 
müslümanlardan bir başka kim
liğe bürünmemizi istiyor.

İmanımızın, inançlarımızın 
değerine büyük bir vakar ve 
onurla tanıklık etmeliyiz. Ger
çekliği olmayan umutlar ve bek
lentiler içerisine girmemeliyiz. 
Bedel ödemeyi bilmeyenler, be
del ödemeyi düşünmeyenler, hiç

bir şekilde özgürlüğü hak ede
mezler. Yolumuza devam edebil
mek için, sorunlarımızla içten
likle yüzleşmeliyiz. Statüko’nun 
koyduğu kurallara uymayı bir 
gelenek haline getiren anlayış
lardan, zihniyetten, muhalefet, 
isyan, itiraz ve direniş çıkmaz. 
Düşünmeyen, üretmeyen, sade
ce taklit eden ve sadece liderle
rinden emir alanlar, hiç bir za
man bir kişilik sahibi olamazlar, 
bir karakter sahibi olamazlar. 
Bugün, olmak istediğimiz yerde 
değiliz. Olduğumuz şeyden, ol
madığımız, olamayacağımız şeye 
doğru sürükleniyoruz. Kendimiz
den kalbimizden uzaklaşıyoruz. 
kimliklerimiz, savrulan-uçuşan 
kimliklere dönüşüyor, kararsız 
Kimliklere dönüşüyor. Bu dö
nemde, sesimizi, soluğumuzu, öf
kemizi, muhalefetimizi bir gök- 
gürültüsüne dönüştürebilmeli- 
yiz. Hayatta ve tarihte onurlu bir 
yere sahip olabilmek için, yaşa
mayı bir bilinç haline, bir bilge
lik haline getirebilmeliyiz. A h
laki bir çözülme ile karşı karşıya- 
yız. İç çelişkiler, iç tutarsızlıklar, 
bencillikler ve parçalanmalar 
bütün projelerin başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden oluyor. 
Ekonomik sıkıntılarımızı, sorun
larımızı yoğun bir şekilde konu
şur ve çözümler ararken, ahlaki 
sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı 
gereği gibi konuşmuyoruz. Eko
nomik anlamda tatmin olanlar, 
özgürlüksüzlük sorunlarını önem
semiyor. Giysi değiştirir gibi, ter
cihlerimizi değiştirmemeliyiz. 
Kararlılık ve yüreklilik içerisinde 
bulunmalıyız. Koşullar gerektiri
yor diye, olduğumuzdan farklı bir 
şeye dönüşmeye çalışmamalıyız.

Sınırsız İslam kardeşliği, hi
zip bencillikleri ve saplantıları

nedeniyle, çok sınırlı ve özel 
kardeşliklere dönüşüyor. Moder- 
nizm ve postmoternizm bugün 
sınırsız, aşırı bir hedonizme dö
nüşüyor. Kamusal alana girme 
biçimlerini moda belirliyor. 
Giysi tercihleri bir fetişizme dö
nüşüyor. Modern, postmodern 
kültür kadın’ı seks objesi olarak 
görüyor. Her tür bireyselleşme 
bir biçimde narsisizme varıyor. 
Modernizm demek, postmoder- 
nizm demek, ahlaki bir başıboş
luk demektir. Modern ve post- 
modern varoluş sorumlu bir va
roluş değildir. Modern, postmo- 
dern birey biyolojik bir organiz
maya dönüşmüştür. Özgürlük 
anlayışı bugün, sadece bayağılık
ların, düzeysizliklerin, niteliksiz
liklerin özgürlüğü şeklinde so
mutlaşıyor. İslami çevrelerde 
de, ahlaki değerler, çerçeveler 
ve tutumlar istikrarsızlaşıyor. İs
lami bilinç ve algı istikrarsızlaşı- 
yor. Konjonktürel nedenlerle 
inanç ve düşüncelerimizi ertele
yebiliyoruz. Bu nedenle, ruhu
muzu kaybediyor ve kendimize 
yabancılaşıyoruz.

İnançlarımızı ve düşüncele
rimizi hayatın tam ortasında 
temsil edebilecek bir iradeye, 
birikime, şecaate, cehde sahip 
bulunmadığımız için, Kur’an-ı 
Kerim’de gizli anlamlar, gizli 
kehanetler aramaya kalkışıyor, 
batini yorumlar ve yaşamlar 
üretmeye çalışıyoruz. Hayatı
mızı, varoluşumuzu, sürekli ola
rak, bilinçli olarak, bir bütünlük 
duygusuyla gerçekleştirebilece
ğimiz ibadetlerimizle anlamlı 
hale getirebiliriz. Her yerde ve 
her koşulda, iman ve eylem bü
tünlüğünü, ibadet ve salih amel 
bütünlüğünü sağlayabilmeliyiz. 
■

Umran-Ocak -2005 21



“ADAM ALDIRMA DA 
GEÇ GİT DİYEMEM...”

KERİM BULADI

Y eni milâdî bir yıla daha 
girdik. Ömür sayfaların
dan bir yaprak daha eksil

di. Ebediyet âlemine doğru yürü- 
yüflümüz hızlı adımlarla devam 
etmektedir. Birey olarak ameli
miz, ibadetimiz, faaliyetimiz prog
ramımız âhiret sermayesini hazır
lamaya yeterli midir? Peki ümmet 
olarak işin neresindeyiz? Bize 
yüklenen misyonun, sorumlulu
ğun, farkında mıyız?

2005 yılına girerken derin bir 
muhasebeye, engin bir tefekküre, 
teferruatlı bir eleştiriye, geniş bir 
sorgulamaya şiddetle ihtiyacımız 
vardır. Vasat(mutedil) ümmet 
olarak, âdâlet adına, hak-hukuk 
adına, zulüm, şiddet, baskı ve kat
liamları önleme uğruna ne yap
tık, ne ürettik, neyi başardık; ne
yi yapamadık ve başaramadık?

Dünya coğrafyasında en fazla 
zulmün, şiddetin, baskının, terö
rün ve bütün bunların türevi olan 
her türlü katliamın yaşandığı yer
ler, bölgeler, hiç şüphesiz, Müslü
manların bulunduğu mekanlar ve 
topraklardır. Vatanları işgal, 
ocakları tarumar, namusları pay- 
mal edilen, can ve cananlarına 
kıyılan Müslümanlardır.

Dünyaya barış, demokrasi ge
tirmeyi vaat edenler ve insan 
haklarını hakim kılma iddiasında 
bulunanlar ya da kendilerini barı
şın ve insan haklarının temsilcisi 
görenler maalesef katliamı bizzat

kendileri yapmakta veya seyirci 
kalarak yalancı timsah gözyaşları 
dökmektedirler.

Islâm topraklarında yaşanan 
katliamın binde biri Hıristiyan 
topraklarında yaşansaydı, hemen 
haçlı ruhunun dirildiğini ve itti
fak hareketinin oluştuğunu gö
rürdük. Ne de olsa ölen, vatanı 
işgal edilen, namusu heder edilen 
ve yerin altındaki petrolden kanı 
daha değersiz görülen Müslü
man’dı. Neydi bu Müslüman’ım 
diyen insanların suçu? Bu kadar 
haksızlığa, insanın ar damarını 
çatlatacak gayri insani muamele
lere maruz kalmalarının sebebi 
neydi? isterseniz Kur’ân’ın ezel
den ebede uzanan ve aynı zaman
da bir karakteri analiz eden mesa
jını hep birlikte okuyalım:

“De ki: Ey kitah ehli! Sadece 
A llah’a, bize indirilene ve daha ön 
ce indirilmiş olan (ilahî) kitaplara 
inandığımızdan ve çoğunuzun da fa- 
sıklar olmasından ötürü bizden hoş
lanmıyorsunuz.” (5/59)

Hz. Musa’nın mucizesini gö
rüp “Musa ve Harun’un Rabbi 
olan âlemlerin Rabbine inan- 
dık”(7/121-122) diyerek imanla
rını açıklayan ve secdeye kapa
nan sihirbazlara Firavun, kendisi
nin izni olmadan böyle bir hare
kete cüret ettikleri için başlarına 
çok kötü şeylerin geleceğini söy
ler. “M utlaka ellerinizi ve ayakları
nızı çaprazlamasına keseceğim , son

ra da hepinizi asacağım!” (7/124) 
diye tehditte bulunur. Bunun 
üzerine sihirbazlar “B iz  zaten R ab- 
bimize döneceğiz. Sen sadece Rabbi - 
mizin âyetleri bize geldiğinde onlara 
inandığımız için bizden intikam alı
yorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol 
sabır ver, müslüman olarak canım ı
zı al, dediler.” (7/124-125)

Bürûc sûresinde ateş hendek
lerine atılarak yakılan ve işken
ceye tabi tutulan müminlerden 
bahsedilir. inançları uğrunda ateş 
hendeğinde yakılan müminlerin 
günahı neydi? Kime zulmetmiş
lerdi? Kimin vatanını işgal etmiş
lerdi? Hangi katliamı yapmışlar
dı? Kimin namusuna dokunmuş
lardı? Kimin çocuklarını, kadın
larını, yaşlılarını, eli silah tutma
yanlarını öldürmüşlerdi? Bu ko
nuda Kur’ân’ın ifadesine baka
lım: “O nlardan sırf, g öklerin  ve 
yerin m ülkü ken d isin e a it olan, 
azîz (m utlak güç sah ib i) ve ha- 
m îd (ö vülm eye layık ) olan  A l
la h ’a im an ettik leri için  intikam  
ald ılar. Oysa k i A llah  h er  şeyi 
g örü r.” (85/8-9)

Kur’an, mü’minlere yapılan 
baskı, zulüm ve işkencenin sebe
bini açıklıyor. Mü’minlere karşı 
olanların onlara kızmasının, nef
ret etmesinin, intikam almasının 
nedeni, sadece Allah’a, O’nun 
gönderdiği son peygamber Hz. 
Muhammed(s.)’e ve ona indiri
len Kitaba(Kur’ân’a) iman etme
leridir. Bugün dünya üzerinde 
Müslümanlar aleyhinde işlenen 
bütün cürümlerin, soykırımların 
ve katliamların temelinde bu ger
çek yatmaktadır.

iman çerçevesinde Kur’ân’ın 
açıkladığı bu hakikati, başka tür
lü yorumlamanın imkanı yoktur. 
Çünkü bu anlatımı ve karakter 
bozulmasını, âlemlerin Rabbi 
olan ve insanı kendi namına yer
yüzüne halife gönderen Allah
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yapmaktadır. İnsanı en iyi tanı
yan sadece O ’dur. İnsan hakkın
da O’nun beyanlarından daha 
açık, mufassal ve belirleyici bir
izah olamaz. Zira insan, O’nun
kâinat içerisinde varlığına ve 
kudretine en büyük delildir. Biz 
insanın karakterini ve özelliğini, 
en doğru şekilde yalnız O’nun 
açıklaması ile kavrar ve anlarız.

Kur’ân, mü’minlere bu konu
da şu önemli ikazı ve bilgilendir
meyi yapmaktadır:

“Ey iman edenler! Kendi dışı- 
nızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü 
onlar size fenalık etm ekten asla geri 
durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi 
isterler. Gerçekten, kin ve düşman
lıkları ağızlarından (dökülen sözle
rinden) belli olmaktadır. Kalplerin
de sakladıkları (düşmanlıkları) ise 
daha büyüktür. Eğer düşünüp anlı
yorsanız, âyetlerimizi size açıklamış 
bulunuyoruz, işte siz öyle kim seler
siniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde
siz onları seversiniz. Siz, bütün k i
taplara inanırsınız; onlar ise, sizinle 
karşılaştıklarında “inandık” derler. 
Kendi başlarına kaldıklarında da, si
ze olan kinlerinden dolayı parm ak
larının uçlarını ısırırlar...” (3/118
119)

Görüldüğü gibi âyetlerde çok 
önemli bir karakter tahlili yapıl
mıştır. “Sizin dışınızdakiler” 
cümlesi, mü’minlerin dışında 
olan ehl-i kitabı, münafıkları, 
putperestleri, ateistleri ve kısaca 
Kur’ân’a ve onu tebliğ eden Hz. 
Muhammed(s).’in peygamberli
ğine inanmayan her çeşit grubu 
içine almaktadır. Allah Teâlâ bu 
âyette, kendisine, gönderdiği bü
tün peygamberlere ve kitaplara 
inanan kimseleri uyarmakta ve 
önemli malumatlar vermektedir.

Kur’ân, “...O n lar, size fen a - 
lık  etm ekten  asla geri durmaz
la r .. .” açıklaması ile, ötekilerin, 
Müslümanlara olan tavrını, niye-

gulamalarını ortaya koymaktadır. 
Kur’ân’ın yaptığı bu değerlendir
meyi ve tespiti, yaşanan acı ger
çeklerle doğrulanmıştır. Yarın da 
ve kıyamete kadar da bu böyle 
olacaktır. Bu, Kur’ân’ın âlemlerin 
Rabbi olan Allah tarafından gön
derildiğine bir işarettir. Yine aynı 
şekilde Yukarıdaki âyette, “Sizin 
d ıştn tzdakiler, sizin sık ın tıya  
düşm enizi is ter ler” ifadesiyle 
önemli bir konuya da dikkat çe
kilmiştir. Onlar, müminlerin zul
me, baskıya, tehdide, katliama 
uğramasına, vatanlarının işgal 
edilmesine, evlerinin, ocakları
nın yıkılmasına, namuslarının 
çiğnenmesine, anarşi ve fesat içe
risinde huzursuz olmalarına, top
lum düzenlerinin bozulmasına al
dırış etmezler, bilakis bu felaket
lerle kıvranmalarını ve hayat sür
melerini isterler. Bunun canlı şa
hidini, bugün dünyada Müslü
man coğrafyada yaşanan tedhiş, 
sindirme ve işgal hareketlerine 
göz yuman hatta destek olan söz
de demokrasi, barış ve insan hak
larının hakim kılınması için ön
cülük ettiklerini iddia eden ülke
lerden ve o ülke insanlarının vur
dum duymaz tavırlarından gör
mekteyiz. Haşa!... Kur’ân yalan

tahlil yapıyoruz? Ya da düşünce
mizde bir aşınma mı var ki, mese
leleri doğru algılayamıyoruz? Şa
yet böyle bir problem varsa, Müs
lümanların iman noktasında, 
kendilerini yeniden sorgulamala
rı gerekir kanaatindeyiz.

Irak, Felluce, Filistin, Keşmir, 
Afganistan, Çeçenistan vs. de iş
lenen insanlık suçunu komün ha
linde icra edenler, Batı dünyası 
ve onun din, kültür ve medeniyet 
ortakları değil midir?

Kur’ân yukarıdaki âyetleri ile 
yine uyarıyor ve bilgilendiriyor. 
Onlar, yüze gülerler; insan hakla
rından, barıştan, demokrasiden 
bahsederler. Zaman zaman Müs- 
lümanlara olan kinleri, çeşitli ve
sile ve vasıtalarla ortaya çıkar. 
Bunu aleni olarak yapmaktan çe
kinmezler. Ancak menfaatlerinin 
olduğu yerde barışın havarileri 
kesilirler. Çok ılımlı ve centil
men tavır sergilerler. Öte taraftan 
açıkça Müslümanları etnik, mez- 
hebî azınlıklara bölmeyi hedefler
ler ve bunu bazen doğrudan ba- 
zan de dolaylı olarak gündeme ta
şırlar. Fakat bir araya geldiklerin
de, kapalı kapılar ardında yaptık
ları özel görüşmelerde ve hazırla
dıkları gizli projelerde Müslü-
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manlara karşı olan kinleri daha 
büyük ve kapsamlıdır.

Müslümanların, Kur’ân’ın on
lar hakkında ortaya koyduğu “S i
ze karşı ka lp lerin d ek i olan  düş
m an lıkları ise daha büyüktür.” 
tespitine yürekten inanmaları ve 
bunun dışındaki yorum, görüş ve 
uygulamanın asla doğruyu yansıt
mayacağına kanaat getirmeleri, 
imanın bir gereğidir. Çünkü bu 
Allah tarafından Müslümanlara 
verilen bir beyannamedir. Öte 
yandan Allah’ın kelamına itimat, 
imanın vazgeçilmez bir şartıdır.

“A ndolsun k i, m allarınız ve 
can ların ız konusunda im tihana 
ç ek ilecek s iniz; sizden ön ce k en 
d iler in e k itap verilen lerden ve 
müşriklerd en  b irçok  üzücü söz
le r  iş itecek sin iz ...” (3/186)

Âyette belirtilen eziyeti, bu
gün Müslümanlar fiilen işitmek
te, yaşamakta ve müşahede et
mektedir. Evet, Batılı Paganist 
Ehl-i Kitap bugün, kim ne derse 
desin Müslümanlara eziyet edi
yor. Ne Ehl-i Kitab’ın din adam
larından, ne ilim erbabından, ne 
düşünce dünyasından ve ne de si
yaset camiasından gür bir ses, çık
madı. Kimse Felluce’deki katli
amı, Filistin’deki soykırımı, Çe- 
çenistan’daki etnik temizlemeyi, 
Afganistan’daki insanlık dramını 
görmedi, görmezlikten geldi.

Kur’ân doğru söylüyor, yanılt
mıyor, gerçek bilgiyi sunuyor ve 
bütün mü’minleri irşat ediyor. O 
halde Kur’ân’ın tasvir ettiği karak
terleri iyi tanımak, dostu düşmanı 
iyi tespit etmek, canımızı, malımı
zı, namusumuzu güveneceğimiz 
kimseleri, toplulukları, Kur’ân’ın 
verdiği malumatlar çerçevesinde 
tayin etmek zorundayız. Bütün bu 
konularda Müslümanların çok 
yönlü muhasebe yapması zorunlu
dur. Unutmayalım dost başka, in
sani ilişkiler başkadır.

Dünyada görülen olumsuzluk
lara özellikle Müslümanlara uy
gulanan insanlık dışı hareketlere 
karşı Müslüman nasıl tepki gös
termelidir? Ne yapabilir? Etkin 
bir şekilde tavrını nasıl ortaya ko
yabilir? Ümidini kaybetmeden ve 
çaresizliğe düşmeden duyarlı ve 
kararlı bir şekilde mazlumların 
yanında ne şekilde yerini alabilir?

isterseniz bütün bu sorulara 
cihadın tarifini yaparak cevap 
arayalım: Cihad, bütün gücünü, 
imkanını kullanarak doğrudan, 
ya da sözle ve gücün yettiği şey
lerle (dolaylı olarak) harbe iştirak 
etmek, anlamındadır.1 Çeşitli 
âyet ve hadislerden hareketle ci
hadın daha kapsamlı tarifi şu şe
kilde de yapılabilir: “Allah yolun
da bizzat savaşa katılmak veya 
mal ile yardım ederek veya cihadı 
destekleyici ve teşvik edici şekil
de görüş açıklamak, kalabalık 
oluşturmak ve benzeri hususlarla 
savaşa destek olmak suretiyle bü
tün gücünü sarf etmek.” Demek 
ki, Allah Teâlâ’nın insanlığın 
kurtuluşu için vazettiği değerler 
manzumesini (İslam’ı) yücelt
mek, mazlumları korumak, katli
amı önlemek, insan hakları ihlal
lerine mani olmak için oluşturu
lan cephelerde ya doğrudan sava
şa iştirak ederek, ya da her türlü 
imkanları seferber ederek dolaylı 
olarak yardımcı olmak, cihadın 
ana gayesini oluşturmaktadır.

Bugünkü şartlarda Müslü
manların ve mazlumların katli
ama uğradığı yerlere bizzat git
mek mümkün olmadığına göre, 
dolaylı yoldan ve cihadın ana is
keletini oluşturan yardımcı vası
talarla mazlumlara destek olmak, 
büyük önem taşımaktadır. Ciha
dın bu kısmı da hayati önem taşı
maktadır. Cesur ve yılgınlık taşı
mayan gür bir seda, tepki, kınama 
ve görüş açıklama, dün de bugün

de önemini muhafaza etmektedir.
Müslüman, dünyada gelişen 

hadiselere sessiz kalamaz, haksız
lıklara göz yumamaz, zulümlere 
rıza gösteremez, tepkisiz olamaz; 
Müslümanların ve mazlumların 
katledilmesine ilgisiz davrana
maz, İslam coğrafyasının haçlı or
dusu tarafından işgal edilmesine 
kayıtsızlık gösteremez.

Bugün Müslümanların, şid
detli bir tepki ile seslerini yük
seltmeleri, çağdaş barbarlara karşı 
nefret yumağını bir kartopu gibi 
günden güne büyütmeleri gerek
mektedir. Müslüman barışın ada
mıdır. Ancak o, “...D ikka t ed in ! 
Z alim lerden  başkasına düşm an
lık  ve sald ın  yoktu r.” (2/193) 
âyetinin bildirdiği gerçeği asla 
göz ardı etmemelidir. “...A lla h  
zalim leri sev m ez ...” (3/57). Bu 
ilahi hakikate inanan Müslüman 
zalimleri sever mi?

“...D ik k a t ed in ! A lla h ’ın la 
n eti zalim lerin  üzerine o l
sun  ”(7/44). Evet bu ve benzerî 
âyetlere gönül veren mümin, za
limlere rahmet mi okur dersiniz? 
Ya okursa ne olur? iman ve Allah 
sevgisi ile böyle bir eylem çelişir 
mi? O halde derinden bir düşün
meye, öz eleştiriye, kendi kendi
mizi iman atmosferi içerisinde ve 
Kur’ân ikliminde sorgulamaya ne 
kadar ihtiyacımız vardır? Hiç ol
mazsa şu hassasiyette olmamız ge
rekmiyor mu?

Kanayan bir yara gördüm mü 
yanar tâ ciğerim.
Onu dindirmek için kamçı ye
rim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git diye
mem, aldırırım:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tu
tar kaldm nm .2 ■

Dipnotlar
1 Ibn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut,

1999, II, 397
2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat (Altıncı

Kitap, Asım) İstanbul, 1977, s. 400
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DURDUĞUNUZ YERİ 
KİMİN GÖSTERDİĞİ 

ÖNEMLİDİR

SELİM ŞEVKİOĞLU

B ir süredir kelimeler ka
famda uçuşuyor ve titre
yen parmaklarım onları 

toparlamakta zorluk çekiyor. Her 
yazdığım kelime, yaşananların 
yanında sentetik durduğu için; 
öldürülen çocukların küçük be
denlerine ve annelerin melal 
yüklü gözyaşlarına ihanet etmiş
çesine geri dönüp bir yerlerime 
saplanıyor. Çünkü tasvir edilen 
hiçbir sahne ve ortaya konan 
hiçbir analitik inceleme bu me
zalimi anlatmaya kifayet etmi
yor. Ne ki, emperyalist paganla
rın maskesini alaşağı etmek ve 
hırsızın yavuz olduğunu haykıra
rak, sahneye konan Alicengiz 
oyununu bozmak için bundan 
daha uygun bir zaman bulmak da 
her zaman mümkün olmuyor. 
Ateş maalesef düştüğü yeri, düş
tüğü anda yakıyor. Çünkü ırak- 
ta(uzakta) olanlar için, ateşin 
harareti alevler söndükten kısa 
bir süre sonra, zamanın unutkan
laştıran zihnine yenik düşüp so- 
ğuyuveriyor. Ve ateş düştüğü ye
ri yakmaya devam ettiği müddet
çe; içine aldıklarının ıstırabı, dı
şında kalanların ise gafleti olma
ya devam ediyor.

Bu kertede işbu makale ile 
ulaşmak istediğim kitlenin, onu 
işitmeyecek olan hırsız, hırsızın 
gözcülük ve sözcülüğünü yapan
lar olmadığını ifade etmeliyim. 
Bu işi meslek edindiği için seci
yesi bozulmuşlara söylenecek 
çok fazla bir sözüm yok. Karanlı
ğa küfretmek gayesinde de deği
lim. Sadece, güneşle aramıza gi
rerek nurlu yolumuza gölge dü
şürmeye çalışan küresel istilacı
ların maskesini düşürerek, yalan 
ve manipüle propagandaların
dan menfi olarak etkilenen bazı 
kardeşlerime sesimi duyurabil
mek gayesini gütmekteyim.

28 Şubat ismi verilen sürecin 
sonlarına doğruydu. Bu sürecin 
küreselleşerek dünyayı kuşataca
ğının duyumları alınmıştı. Din
darlar ve dindarlık üzerine uygu
lanan baskılar ivme kazanmakla 
kalmayıp yerküre üzerinde yayıl
dıkça yayıldı. Ne olduğu belirsiz 
11 Eylül saldırılarının akabinde 
zulüm akıl almaz boyutlara ulaş
tı. Küresel çaptaki bu zulmü, hal
kı Müslüman olan ülkeler orga
nize etmemişti elbet; asıl hami 
emperyallerdi. Ve bu işin iptida
sını, adı bizler gibi İslam’dan 
olan isimlere yaptırmak en akıl
lıca olanıydı. Düşman, tarihten 
büyük dersler almış, tilkiliğin 
provasını yüzlerce kez yaptığı 
için alabildiğine sinsi ve kurnaz- 
laşmıştı. içerden bölüp parçala
manın hem daha kolay, hem de 
etkili bir metot olduğu daha bu
gün öğrendikleri bir şey değildi. 
Bunu başarmak için büyük bir 
gayret sarfetmelerine gerek yok
tu; nitekim Müslümanlar uzun 
süreden beri birbirleri ile didiş
me hususunda bir hayli maharet 
kazanmışlardı. Tehlike icad et
mek için terör örgütleri dahi ku
rulabilirdi. Ne de olsa gerektiği 
zaman yok etmek imkan kabilin- 
dendi. Bugün destek verip yarın 
imha etmeyi başarabiliyorlardı 
genelde. Bir yere saldırıp istila 
etmek için bir tehlike olması da 
gerekmiyordu zaten. Varmış gibi

davranmak, tüketim ve ifsat kül
türü üzerine bina edilmiş bir me
deniyetin varislerinin hukuk pa
pağanlığı yapıyor olmasıyla tena
kuz arz etmesinden kime neydi. 
Medeni barbarların nezdinde, 
gücü elinde bulundurandan daha 
‘haklı’ olan merci kim olabilirdi. 
Bir Ingiliz atasözünde ifade edil
diği gibi, Ingiltere’de herkes öz
gürdü ama Kraliçe biraz daha öz
gürdü. Medeni tasavvurlarının 
felsefi duayenleri; ‘insan insanın 
kurdudur’ demiş ve başarıya gi
den her yolun mubah olduğunu 
öğretmişti onlara. Ve öyle de 
yaptılar. Binlerce vakıa yaşandı. 
Dolaplar çevrilip, oyunlar oy
nandı. Demokrasi, insan ve kişi
lik hakları, hümanizm, özgürlük 
ismi ile tespit edilen helvadan 
yapılma, bütüncüllükten uzak 
putlar bir bir yenirken, kimsenin 
gözünün yaşına bakılmadı. ABD, 
demokrasi ve rüya medeniyeti 
olarak lanse ettiği kendi ülkesin
de, tüm değerlerini bir anda rafa 
kaldırmak hususunda tereddüt 
dahi etmedi. Müslüman nüfus
tan basın yayın organlarına vara
na dek hemen herkes bu durum
dan gereken nasibi aldı.

Bir öldürülüp bin öldürürken, 
öldürülen bin gizlenip öldürül
dükleri biri vitrine koydular. Psi
kolojik savaş argümanlarını, tek
nolojinin tüm nimetlerinden is
tifade ederek kullandılar. Bunu
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yapmak onlar için hiç de güç ol
madı, medya da küreselleştirilmiş 
ve dizginleri çoktan ele geçiril
mişti bile. Her yerde ve her ülke
de satın aldıkları kimseler vardı. 
Tüm imkanlarını seferber ede
rek, bir kez daha kültür emperya
lizmini devreye koydular. Ilımlı 
Müslümanlık, İslam ’da terör vb. 
mevzuları gündemimize oturttu
lar. Maksatları, masumları suçlu
luk psikolojisi içine sokmak için 
savunma yapmaya yönlendire
rek, bilinçaltımızda yer edinmek
ti. Bizler de deliler gibi bu konu
ları tartıştık... Biz bunları tartışıp 
oyalanırken yeni yeni oyunlar 
sahnelenmeye devam ettiler. Öl
dürüyor, katlediyorlar, yakıp yı
kıyorlar, işkence ve işgale devam 
ediyorlardı. Zulüm ve ifsatlarının 
deşifre olduğu dönemlerde spon
tane ve provoke hadiseler orga
nize ettiler. Bunlar olup biterken, 
tali ve öngörülmüş gündemlerle 
boğuşan ve bu yönlendirmelerin 
etkisi altında büyülenen yetiş
kinlerimiz ne olup biteni görebil
diler ne de yaşayarak maruz kal
dıklarını hatırlayabildiler. Gün
demi belirlemekte zorluk çektik
leri için kendilerine gösterilen 
yerde durup, daha ziyade söyle
nen üzerine konuştular. Gençle
rimiz ise gerek maruz kaldıkları

baskıların, gerekse İslam aleyhi
ne yaygınlaşan propagandaların 
etkisi altında ezildikçe ezildi. Ve 
bir süre sonra yetişkinlerimiz, 
emperyalistlerin oluşturduğu zi
hinsel kaos iklimindeki havadan 
bunalıp günü kurtarma telaşına 
düşüverdi. Yıkımın büyüğü ise is
ter istemez gençlerimiz üzerinde 
gerçekleşti. Çünkü artık, yanla
rında ya da doğru yerde duran ye
tişkinlere sahip değillerdi.

Gereken desteği bulamadık
ları için suçluluk psikolojisi ve 
dindar bir kimliğe sahip olmak
tan yana bilinçaltlarında taşıdık
ları aşağılık duygusu ile hadisele
ri değerlendirme temayülü baş 
gösterdi. Müslümanlara yönelik 
harcıalem eleştiri ve kınamala
rın menfi etkisi ise maalesef en 
çok gençlerimizin üzerinde ma- 
kes buldu. Yetişkinler savunma 
psikolojisi ile hareket ettikçe, 
gençlerin suçluluk hissiyatına 
kapılması son derece doğal bir 
durumdu. Büyüklerinin, kon
jonktürü okuyamamaları ve poli
tik baskılara maruz kalmış olma
nın ezikliği ile gündemde tutul
ması istenen mevzulara dalmala
rı, onları da etkiledi. Bununla 
birlikte, imam hatip menşeli ol
mak, dindar olmak, vb durum
lardan ötürü başlarına gelen sı

kıntıları yenmekte güçlük çekti
ler. Manipülasyon ve anti Islami 
propagandalar çoktu ve bedel 
ödemek güçtü. Önce savundular. 
Daha sonra, zaten illetli olan bu 
metot fayda etmeyince bir kısmı 
kimliklerini gizleme yolunu ter
cih ettiler. Bazı telkinler de za
ten bu yöndeydi. Gencecik zi
hinlerin, suçluluk psikolojisi 
içinde baskı ve tehditlere diren
mesi; tahkirlere göğüs germesi 
kolay bir şey değildi elbet. Ce
maat hayatı ve Islami gayretin ir
tifa kaybetmesi, desteğe ihtiyaç 
duyan gençlerimizin kendilerini 
iyiden iyiye yalnız hissetmeleri
ne sebebiyet verdi. Gençlerimi
zin diline, (yanlış yönlendirme
lerle) “tesettürlüyüz, imam ha
tipliyiz, dindarız.. ama biz de si
zin gibiyiz” sloganı tutuşturuldu. 
Ve maalesef bu siyaset, uzun sü
ren hemen her benzeri gibi gö
nüllerde makes bulup akaide dö
nüşmekte çok fazla gecikmedi. 
Nitekim İslam; tesettürden ya da 
namaz kılm aktan ibaret bir din d e
ğildi ve onu gizleyerek yaşamak 
da her babayiğidin harcı değildi.

İçselleştirilememiş yaşantı ya 
da yeterince sindirilememiş İs
lam inancı ile, baskı, tahkir ve 
maruz kalınan propagandaların 
tazyiki karşısında gitgide irtifa 
kaybettiler, şüphelerle dolu çıkış 
yollarına sürüklendiler. Artık bü
yüyorlardı ve taşıdıkları gelecek 
endişesi, şüphelerini dişi bir kan
ser hücresi gibi çoğaltıyordu. 
Hepsi birleşince olan oldu. Ve 
artık onların gözünde; Batı kadar 
Müslümanlar da, savundukları 
değerler de (olmadığı kadar) 
problemliydi! Çözümse Batı’nın 
gösterdiği ve modern ismi verile
rek parlatılmış yollardan geç
mekteydi. Hatta kimine göre, asıl 
sorun Müslümanların ta kendi-

26 ümran-Ocak -2005



DURDUĞUNUZ YER / ŞEVKİOĞLU

sindeydi. Hoşgörüsüz, bağnaz, il
kel insanlardı Müslümanlar. He
le hele de Araplar. Teröre mey
yal bir zihniyete sahiptiler. Ve 
batı az ya da çok haklıydı yaptık
larında. Evet bir çok sıkıntımız 
vardı ve eleştiriler yabana atılır 
gibi de değildi. Ancak söylene
cek bir tek şey vardı; yavuz hırsı
zın Ali Cengiz oyunu tutmuş ve 
arzuladıkları şey olmuştu. Kaos 
ve baskı ortamı zihinsel sürmena- 
ja sebebiyet vermiş, içinde haklı
lık payı da olan argümanlardan 
yola çıkılarak uçurumun kenarı
na gelinmişti. Olup bitenin tek 
sorumlusunun İslamcılar olduğu 
dahi söylenmeye başlanmıştı. 
Oysa sorun ne İslam’daydı, ne de 
zannedildiği kadar Müslümanlar- 
da. Ortada oynanan çok ciddi bir 
oyun vardı elbet. Ancak bizler ne 
oyun oynayacak, ne de oynanan 
oyunun farkında olmayacak ka
dar çocuk değildik.

Son beş-on seneyi gözlerimi
zin önüne getirerek şöyle bir ta
rarsak şayet, bu oyunlarla kimle
rin toprağının işgal edildiğini he
men görebiliriz. Afganistan, Fi
listin, Irak, Çeçenistan, Bosna 
Hersek... Demokrasi getirmek 
bahanesiyle yapılan saldırılarda 
öldürülen Müslümanların sayısı 
ile diğerlerini bir mukayese edi
verin. Bu savaşlar sırasında cere
yan eden aymazlıklardan ötürü 
kan ağladığımız günlerin bir se
nenin ne kadarını işgal ettiğini 
ve kursağımızda kalan bayram se
vinçlerini düşünün. Ekranlarımı
za yansıyabilen kıyım ve işkence 
görüntülerinin insan hakları sa
vunucuları tarafından gerçekleş
tirildiğini hatırlayın. Sadece Bos
na Hersek’te katledilen Müslü
man sayısı takriben beşyüz bin ci
varındadır. Bugün Almanya’da 
çocuklarımız algılama özürlüler

için tahsis edilmiş okullara git
meye zorlanmakta. Tesettür soru
nu Avrupa ülkelerine yayılmış 
durumda. Daha dün Fransa’daki 
başörtüsü mağduru Cennet isimli 
kızımızın babasının işinden atıl
dığının haberini okuduk gazete
lerde. Bugüne kadar hangi gayri 
müslimin, dininden kaynaklanan 
bir hakkına dokunmuştur Müslü
manlar. Cami ve mescitlerimiz 
kundaklanıyor artık...

Özgürlük ihracatçısı ABD 
güçleri geçen hafta Felluce’de 
kimyasal silah kullanmış ve ço
ğunluğu sivil olan yüzlerce karde
şimizi yakarak katletmiştir. Bir 
mescide sığınan yaralı milislerin 
nasıl öldürüldüğüne daha birkaç 
hafta önce şahit olmadık mı? İşte 
tam da bu sebeple Felluce’ye 
medyanın girmesine izin verilmi
yor değil mi? Posta kutularımıza 
minicik bedenlerin fotoğrafları 
yağıyor. Ve bunların hepsi Dışiş
leri Bakanı Powell’in ‘Irak ’da 
kimyasal silah bulunamamıştır, is
tihbaratımız bizi yanılttı’ itirafına 
rağmen devam etmektedir. iki 
gün önce yeni işkence vakıaları
na şahit olduk. Bunlar ancak buz
dağının su yüzünde görünen kü
çük kısımlarıdır. Ve bu kertede 
söylenecek tek söz şudur: Bizim 
kendilerinden adaletli olmalarını 
istememiz gereken kimselerin 
bizlerden ılımlı olmamızı isteme
ye hakları yoktur. Onlar bu ta
lepleri ile bir yanını kimyasal si
lahlarla yaktıkları yanağımızın 
diğer yanını dönmemizi talep et
mektedirler bizden. Şayet bizle- 
rin ılımlı olmadığını düşünüyor
larsa; bütün kıymetli eşyalarımıza 
göz dikip çalan ve çaldığı yetmez
miş gibi evimizi harabeye çeviren 
hırsız, evimizde üç kuruşluk yüzü
ğünü düşürmüşse biz ne yapabili
riz ki! Geri vermediğimiz için

hırsız muamelesine tabi tutulabi
lir mi kimse bizi? Tutulursak şa
yet, bu nasıl adalettir, yavuz hır
sızın böylesini de hiç görmemiş
tik demeli değil miyiz? Bugün 
Sabra ve Şatilla kamplarında, 
Cenin’de ve Irak’ta vuku bulan 
katliamlarda öldürülen ve öldü- 
rülmeyip de öldürülmekten beter 
edilen insanlarımızın maruz kal
dıklarını görmezlikten gelip, can
lı bombaları kimsenin gözünün 
içine sokamam ben. Evladı, kar
deşi, çocuğu, karısı, anası, babası 
öldürülmüş ve çaresiz bırakılmış 
insanlar arayışa girer. insan tabi
atını bozan en sıkıntılı iklimler
den biri de savaş ve kaos ortam
larıdır. Bu ortamı biz oluşturma
dık ki hesabını biz verelim. Hu
zurlu bir nefes almalarına müsa
ade etmediğiniz insanlardan da
ha ne bekleyebilirsiniz ki?! İşgale 
yeltenenler terörden bahsetme
sin bize. Cereyan eden tamı ta
mına bir kurtuluş mücadelesidir. 
Ve bu kertede gün, kurtuluş mü
cadelesinden bahsetme günüdür 
ancak. Özü tüketmeye ve egoiz
me dayanan Paganistlerin insan
lığa teknolojiden başka verebile
ceği müspet (bundan da emin de
ğilim ya artık) hiç bir şey yoktur.

Elden geleni yapmamaktan 
mütevellit aşağılık duygusuna 
kapılanlara ve tüm olup bitenle
re rağmen hâlâ manipüle yön
lendirmeler ve zaafiyetleri nede
niyle birbirleri ile uğraşmaya de
vam edenlere söylenecek fazla 
bir sözümüz yoktur elbet. Ancak, 
inandığı değerlerden ötürü böyle 
bir duyguya kapılan varsa şayet, 
Allah(c.c) hidayet nasip etsin 
demekten başka bir şey gelmez 
elimizden.

Durduğumuz yer düşündüğü
müz yerse şayet, burayı bize ki
min gösterdiği önemlidir. ■
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DÜNYA GÖRÜŞÜ OLARAK 
SEKÜLERÎZM

AHMET KEMERLİ

Kavram Olarak Seküler

B ir dünya görüşünün iskeletini oluşturan 
“seküler” kelimesinin öncelikle etimolojik 
yapısında derinleşmekle anlam dünyasına 

girmek uygun olacak. Çünkü altında derin mana
lar yatan bir kelime kapsamlı bir şekilde incelen
mezse, daha sonra ondan türetilen kelimeleri de 
anlamak giderek zorlaşır.

Seküler kelimesi Latince bir kelime olup aslı 
saeculum ’dur. Latince’de kuşak; nesil; ömür; yaş; 
çağ; yüzyıl anlamlarına gelir.1 “Saeculum” keli
mesinin klasik Latince’de “zaman dilimi, dönem” 
gibi garip bir anlamı ifade ettiğine dikkati çeken 
Charles Taylor, atletik yarışmaların “seküler”diye 
nitelendiğini söylemektedir. Bu söz konusu yarış
maların “periyodik” olarak “zaman zaman” yapıl
dığını bildirmektedir. “Saeculum” kelimesi aynı 
zamanda “dünyevi” yani ilahi zamana değil dün
ya ile ilgili zamana uygun anlamını da taşımakta
dır.2 “Saeculum” kelimesi tarif olarak iki şeye işa
ret etmektedir. Bunlar; yer ve zamandır. Zaman 
kelimesi mevcut an, şimdiki zaman anlamını ve 
yer kelimesi de dünyasal anlamı göstermektedir. 
Dünyevi anlam, ruhi ve dini işlerle ilgili olmayan 
ve papazlar topluluğuna ait olmayanı göstermek
tedir. Kavram olarak seküler bu zaman veya dö
nemde bu dünyanın şartlarını göstermektedir. Ba
tı Hıristiyanlığında Greko-Romen ve Yahudi ge
leneğinin birleşmesinden doğmuş tarihsel dene
yim ve bilinçten kaynaklanmıştır.

“Seküler” kelimesi Latince’dir ve “ırk, çağ,

dünya” demek olan saeculum’dan türemiş olup 
buradan ‘saeculum’a ait olan’ anlamına gelen ‘sa- 
ecularis’ kelimesi türemiş ve bu kelime Eski Fran
sızca’ya ‘seculer’ ve oradan İngilizce’ye ‘secular’ 
seklinde intikal etmiştir. Kelime modern Fransız
ca’da ‘Seculaire’dir. Muhtelif anlamlarından biri
si de ‘dünya’ köküne bağlı olarak, ‘dünya’ya ait’, 
‘dini alanın dışında’, ‘kutsanmamış’, ‘profan’ şek
linde açıklanabilecek olan “dünyevi”, “la-di- 
ni”anlamıdır.3

İdeoloji Olarak Sekülerizm

Seküler ile izm kelimelerinin birleşmesinden olu
şan sekülerizm, bu dünyayı esas alan ve bu dün
yanın dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen ideoloji
lerin ideolojisidir. Modern çağdaki komünizm, 
sosyalizm, kapitalizm vb.bütün ideolojilere ilham 
veren onların fikri alt yapısını hazırlayan temel 
bir ideolojidir.

Sekülerizm, Tanrıya veya dine referans ver
meksizin düşünülen hayat ve düşünce tarzı anla
mına gelmektedir. Genel anlamda sekülerizm aş
kın,4 öte dünya realitelerini inkar veya dışlamay
la beraber içkin,5 bu dünyaya ait realiteleri olum
lu karşılamayı içermektedir. Kutsaldan çok pro
fan, tabiatüstünden çok tabiata yönlendirilmiş bir 
dünya görüşü ve hayat stilidir. Sekülerizm bireysel 
ve sosyal hayata dindışı bir yaklaşımdır. Bununla 
beraber kapsamlı bir hayat felsefesi olarak seküle
rizm, hayatın bütün alanlarında sekülerleşme sü
reci için aşırı bir coşkuyu ifade etmektedir. Çağ
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da§ tartışmalarda sekülerizm ve humanizm, ekseri
ya seküler humanizm olarak aynı çizgi üzerinde 
görülmektedir. Hayat, düşünce, birey ve topluma 
yaklaşım olarak yaratılmışı yüceltmekte ve Yaratı
cıyı reddetmektedir. Aslında sekülerizm Hıristi
yanlığa rakip olarak çıkmıştır.6

Sekülerizm dünya hayatında Tanrıya veya öte 
dünyaya inançtan çıkarılan bütün düşüncelerin 
dışlanarak insanlığın refah ve mutluluğu ile ilgili 
hususların yalnızca ahlaka dayandırılması gerekti
ğine dair doktrin anlamına gelmektedir. Hıristi
yan Kilisesi Oksford Sözlüğü’nde sekülerizm teri
mi “ Tanrıya ve gelecek  hayata müracaat etm eden sa
dece bu dünyadan alınmış prensipler üzerinde hayatı 
düzenlem ek ve yorumlamayı arayan bir sistemi” gös
termektedir. Şimdi bu terim dünyanın ve hayatın 
yorumlanmasında dinin prensiplerini inkar etmi
yorsa bile bunu ihmal etmenin modern eğilimi 
için daha genel anlamda kullanılmaktadır. Mo
dern Katolik sözlükte John Hardon S. J. seküle
rizm tarifine şunu eklemektedir: “Ebediyete başvur
maksızın insanın varlığı ve kaderinin bu dünya açısın
dan tam olarak izah edilebilir olduğunu olumlayan k a 
palı bir sistemdir.”7

Sekülerizm ve daha kapsamlı olarak modernli
ğin kendisi bazen Hıristiyan inancından dönme
nin bir sonucu olarak tasvir edilmiştir. Bu görüş 
isveçli Protestan teolog K arlB arth ’a8 aittir. O ’na 
göre modern kültür, Tanrının yerine insanı koy
mayı hedeflemiş olup Hıristiyan inancına karşı bir 
devrim yapmıştır.

Sekülerizm, sadece sosyalizm, komünizm gibi 
onun değişik şekilleri olan seküler ideolojilere 
gönderme yapmaz, sekülerleşme ile tarihe yansıtı
lanlar dahil seküler bir dünya görüşünün bütün 
ifadelerini kapsamına alır. Aynı zamanda vahye- 
dilmiş dinden veya tabiatüstünden bağımsız doğal 
ahlak prensibi üzerinde kurulmuş etik bir sistem
dir. Sekülerizm, ahlaki zorunluluğun temeli, Tan
rının varlığı, ruhun ve diğer şeylerin ölümsüzlüğü 
ile ilgili görüşler gibi bütün can alıcı sorularda tar
tışma hakkı olduğunu iddia etmektedir.

Sekülerizm aslında batı medeniyetinin Orta 
Çağdan beri anahtar bir terimi haline gelmiştir. 
Onu izah etmek için daha da derinlere inilmesi 
gereklidir. Sekülerizm iki kategoriye ayrılabilir: 
Kısmi sekülerizm ve kapsamlı sekülerizm.

Kilise ve devlet ayrılığı olan kısmi sekülerizm,

hayatın bütün alanlarını kapsama iddiası olmayan 
sadece kendisini siyaset ve belki de ekonomi ala
nı ile sınırlayan bir dünya görüşüdür. Mutlak veya 
değişmez değerler (ahlaki, dini, vb.) hakkında 
tam bir sessizlik içindedir. insanlığın kökü, insa
nın kaderi, hayatın gayesi gibi temel meselelerin 
bizzat kendisini ele almaz.9

Diğer yönden kapsamlı sekülerizm tam bir 
farklı bakıştır. Sadece kilise ve devlet ayrımı ve 
kamu hayatının bazı yönlerini ele almaz. Bütün 
değerlerin-dini, ahlaki veya insani-sadece devlet
ten değil aynı zamanda kamu, özel hayat ve genel
de dünyadan ayrılmasını hedef almıştır. Norm ve 
değerlerin yegane kaynağı tabiat-m adde dünyasıdır. 
Bu referans çerçevesi içinde, hem insanlık hem 
de toplum değişmez tabiat yasaları ve insanlığın 
kontrolünün ötesinde değerden bağımsız kendi 
kendine hareket eden süreçlerle kontrol edilmek
te olduğu görülmektedir. Tabiat kanunlarına aynı 
zamanda bilim sel yasalar denilmekte hem insanlığa 
hem de tabiata uygulanacağı düşünülmektedir. 
Biraz daha derin araştırılırsa, bu yasaların tabiat- 
madde paradigması yönünde çalıştığı ve bilimsel 
tabiat-madde yasaları kavramı etrafında döndüğü 
keşfedilir. Batı modernitesi, insanlığın dünya gö
rüşü temeli ve değer-normların kaynağı olarak de
ğerden bağımsız bilimin kabulü şeklinde tanımla
nabilir. Dünyayı insanın ihtiyaçları, arzu ve öz
lemlerine uydurmak için değiştirmekten daha çok 
bireyin hayatını değiştirip değerden bağımsız, ras
yonel, doğal ve değişmez yasaları izlemesi için ye
niden yönlendirmektir. Başka bir deyişle kapsam
lı sekülerizm Batı modernitesi görüşünün diğer bir 
isminden başka bir şey değildir. Hemen hemen iki 
kelime eş anlamlıdır. Birine işaret edildiğinde di
ğeri de anlaşılmalıdır.10

Sekülerizm gerçeğin bütün düzeylerinde işle
yen kapsamlı bir dünya görüşüdür. Modern Batı 
medeniyetinin altında yatan ve her şeyi kuşatan 
paradigmasıdır. Bu paradigma modern bireyin ki
şisel rüyalarını, kamu hayatını ve davranışını şe
killendirmektedir. Diğer bütün dünya görüşleri gi
bi Tanrı, insanlık ve tabiat hakkında bir görüşe 
sahiptir. Sekülerizm mutlaka Tanrının varlığını 
inkar etmez. Özellikle bu dünya (insanlık ve tabi
at) üzerinde yoğunlaştığını iddia ederek Tanrıyı 
sadece marjinal hale getirir. Dışında olan bir mer
kezle ahenk ve anlam kazanan evrenin aşkın me
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tafiziği yerine, sekülerizm kainatının merkezinin 
hem insan hem de tabiatta veya her ikisinde mev
cut olduğu içkin metafiziği yönünde işlemektedir.

İçkin Metafiziği

Tabiat-maddeye göre işleyen kapsamlı seküle- 
rizm-modernite içkin bir dünya görüşüdür. Latin
ce immanere fiilinden Im m anence “oturmak” anla
mına gelmektedir. Im m anent “oturma”, "aslında 
var olan”, “içerisinden işleyen” anlamlarını içer
mektedir. Bundan dolayı kendi kendini ihtiva et
tiği, kendi kendine çalıştığı, kendi kendine hare
ket ettiği ve kendi kendini açıkladığı söylenen 
her şey [tabiat-madde, bu dünya (kapsamlı seküle
rizm söyleminde), Nietzsche’nin felsefesinde üs
tün insan] içkin olarak tarif edilir.11

İçkin genellikle Latince fiil olan “transcendere” 
(öbür tarafı ve ötesinde anlamına gelen trans; tır
manmak, çıkmak, yükselmek anlamına gelen 
scandere) den türemiş olan aşkın’a zıttır. Aşkın 
tecrübemizin ötesine geçiyor ve bilimsel izahla 
anlaşılabilir alanın dışında kalıyor. İçkin kavramı 
Tanrı’nın yaratılmış dünyada bulunduğu veya ya
ratılmış dünya ile eşdeğer kabul edildiği durumu 
tasvir etmek için ekseriya panteistler12 tarafından 
kullanılmıştır. Diğer yönden aşkın terimi Tan- 
rı’nın yaratılmış dünyanın ötesinde veya ondan 
bağımsız olduğu durumu tarif etmek için genellik
le teistler tarafından kullanılmıştır. İçkin metafi
ziği Tanrı’nın varlığını inkar edebilir ancak deği
şen derecelerde onun varlığını kabul eder. Bunun
la beraber içkin metafiziğinin inandığı tanrı da
ima bu dünyada içkindir ve ondan ayrı olan hiç

bir varlığı yoktur. Son noktada 
Tanrı evreni düzenleyen pren
siple birleşir ve tamamen onda 
içkindir. Birini diğerinden ayı
ran hiçbir boşluk yoktur. Evren 
organik bir bütün, bir öz, kendi 
kendine yeterli, kendi kendini 
hareket eden ve kendi kendini 
açıklayan bir bütün haline gel
diğinden insani uzay (alan) eri
miştir. İnsani veya insani olma
yan bütün fenomen-nasıl değiş
tikleri önemli değil-son analizde 
bu dünyada içkin bir prensibe 

indirgenmiştir. Başka bir tabirle dualitelerin 
kompleks dünyasından (mesela, Tanrı-insanlık, 
insanlık-tabiat gibi) bütün dünyanın tek bir pren
sibe indirgendiği veya tek bir prensibe göre izah 
edildiği monism’in organik basit dünyasına gel
dik.13

Süreç Olarak Sekülerizm veya 
S ekülerleştirme/Dünyevileştirme

İçkinleştirmenin paradigmatik silsilesi-sekülerleş- 
tirme, modernleştirme ve doğallaştırma, Batıda 
Orta Çağın sonlarında başladı. Avrupa’da bazı 
ekonomik yerleşim bölgelerinde Hıristiyan ahlaki 
değer prensipleri veya adil fiyat gibi kavramların 
yokluğunda serpilip gelişti. Ekonomik faaliyet ve 
böyle ekonomik yerleşim bölgelerinin başarı ve 
başarısızlığına uygulanan yegane kriter, herhangi 
bir ahlaki veya insani mülahaza bulaşmamış katı 
ekonomik ölçütlerdi. Diğer bir deyişle ekonomik 
alan içkinleştirildi. Değerlerden bağımsız hale gel
di. Sadece kendisine izafe edildi. Çünkü ölçüt ve 
standartı kendisinde içkindi.14

Aynı örnek beşeri faaliyetin bütün alanlarında 
kendisini tekrarladı. Mesela, politik alanda Röne
sans döneminde modern devlet teorisinin doğuşu
na şahit oldu. Devlet dini veya ahlaki temelde 
kendisine meşruiyet aramadan daha çok değerden 
bağımsız hale gelerek kendisini raison d ’etre (hik
meti vücut) ile haklı çıkardı. Başka bir tabirle 
devlet kendi kendine haklı, kendi kendine geçer
li ve kendi kendine izafe edilir oldu. Politik alan 
kendisini herhangi bir dış değerden özgürleştirdi. 
Kendi içkin kriteriyle yargılanır oldu. Sırasıyla
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toplumun diğer alanları kendisini dini, ahlaki, in
sani değer ve mülahazalardan arındırıldı. Sonun
da sekülerlefltirme dalgası bilimsel faaliyetler ala
nına gelip dayandı. Bu alan da insani görüş ve 
amaçlardan kendisini ayırarak değer ve amaçtan 
yoksun hale geldi. Bilimsel kanun ve normların, 
insani amaçları dışlayan gözlem, deney ve genel
leme gibi bilimsel yöntemlerde içkin olduğu ina
nıldı. Duygular ve insani amaçlar bilimsel değil
di. Yalnız tabiattaki kanunlarda amaç vardı.15

insan, sadece dışardan değil ayni zamanda 
içerden de bütün varlığını oluşturan maddeden 
ayrı kılacak hiçbir boşluk kabul etmeyen tabii 
(maddi) bir varlık olarak görülmeye başlandı. Şa
yet güdü dışardan gelirse, insan bir çok şekil ala
bilirdi. insan ekonomik olarak tatmin edilmesi 
gereken bir takım maddi ihtiyaçlar ve işgücü ola
rak da kullanılıp satılması gereken enerji miktarı
na indirgendi. Güdü içerden geldiğinde, insan 
her şeyi libido ile açıklanan hazcı bireye dönüştü. 
Insan-tabiat ikiliği kayboldu ve insan adeta tabi
atın içinde eridi. Artık evrende düzenleyici ve 
birleştirici prensip olarak insan yoktu. O tabiatın 
parçasından başka bir şey değildi.16

Bu referans çerçevesi içinde insanın bütün 
varlığı insani kanunlarla değil yırtıcı tabii (mad
di) kanunlarla belirlenir. Bu kanunlar genler, dür
tüler, güdüler, libido ve eros gibi fiziki varlığında 
ya da ekonomik ve ekolojik faktörler olarak bire
yi çevreleyen fiziki tabiatta içkindir. Bu yüzden 
insan sadece bir tabiat varlığıdır. Maddi çevresi 
ve tabii benliği aşabilen sorumlu, özgür ve bağım
sız insana bedel, tabiat adamı tabii benliği etrafın
da odaklanmış ve tabiat kanunları, değişik maddi 
ve tabii determinizmlere bağlıdır. Diğer bir deyiş
le sekülerizm tabiat kanunlarının evrensel geçerli
liğine ve bu kanunların hem fizik hem de insan 
tabiatına uygulanabilirliğine inanç olarak da tarif 
edilebilir.17

Sekülerleşme (dünyevileşme) değerden ba
ğımsız bir süreç olduğu iddia edilse bile, gerçekte 
değer yüklüdür. Zira bütün insan ve tabiat kay
naklarını kontrol, ele geçirme ve onlardan yarar
lanmayı toplumda çok güçlü bireylerin hizmetine 
sunmayı yeğlemiştir. Onun tarafsız gibi gözüken 
yüzünün arkasında kendi menfaat, ele geçirme ve 
gücünü örten çok ince bir perde vardır. 18

Son tahlilde sekülerleşme Tanrı’nın bir an

lamda dinin marjinalleştirilmesi veya ölümünü 
ilan ederek yola çıktı. Yerine merkeze insanlığı ve 
tabiatı koydu (modernizm). Şimdi merkezsiz ol
ma, insanlığın ölümü (postmodernizm) ve tabi
atın ölümünü (ekolojik felaket) göstererek kur
duğu eski kaleleri söküyor. Acaba bundan sonraki 
safhası yıktığı kaleleri yeniden inşa etmek mi ola
cak ? ■
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‘SIRLAR İSLÂMI’ VEYA 
‘NE OLURSAN OL GEL VE 

GELDİĞİN GİBİ KAL’ ANLAYIŞI

AHMET CEMİL ERTUNÇ

H emen herkesin kolaylıkla ifade ettiği 
üzere, 11 Eylül, tüm dünya için ve özel
likle de Müslümanlar için adeta bir milat 

oldu. Kendisi tarafından planlanıp uygulandığına 
dair güçlü deliller bulunan bir eylemi her türlü 
saldırganlığının gerekçesi kılan ABD, söz konusu 
eyleminin ‘suçlusu ilan ettiği Müslümanlara yö
nelik topyekün saldırıya geçti. Sınır tanımayan 
saldırganlığıyla Müslüman coğrafyasının önemli 
bir kısmını kana buladı ve bulamaya da devam 
ediyor. Mağduru Müslümanlar olan katliam, iş
kence, tecavüz olayları dünyanın gündeminden 
düşmez oldu. Tüm dünyanın gözü önünde çok 
farklı yöntemlerle kitlesel kıyımlar gerçekleştiril
meye başlandı. Haçlı orduları nedeniyle bir çok 
kez, Moğol sürüleri nedeniyle yüzyılı aşkın bir sü
re tarihin tanığı olduğu en acımasız zulümler, vah
şetler, kıyımlar ‘insan haklarının’ ve ‘özgürlük’ söy
lemlerinin dillendirildiği bir dünyada bir kez daha 
Müslümanları hedef aldı. ‘insan haklan’nı, ‘özgür
lü kleri bayraklaştıranlar, helvadan put yapıp acı
kınca yiyen ilkeller gibi, kutsayıp yücelttikleri ve 
dünyaya ihraç ettikleri değerleri çiğnemekte bir 
sakınca görmediklerini ortaya koydular. T V ’lerin 
ekranlarını, Hollywood’un kan ve barut kokan 
‘action’ filmleri değil, Afganistan, Irak ve Filis
tin’de gerçekleştirilen gerçek öldürme, tecavüz 
sahneleri doldurmaya başladı.

Ne var ki Müslümanlara yönelik saldırılar tek 
boyutlu değil; sadece kan ve barut kokan savaşlar, 
daha doğrusu katliamlar yürütülmüyor. Bunun ya
nı sıra oldukça sofistike bir şekilde planlanan psi

kolojik, ekonomik, kültürel savaşlar da uygulama
ya konulmuş bulunuyor. Islâm dünyasına yönelik 
bu son ‘H açlı seferinde’ ABD ve ABD’nin öncülü
ğünde hareket eden kapitalist sistemin büyük ser
mayedarlarının; özel amaçlarla hareket eden ma
ceraperestlerin, sapıkların ve düşmanlıklarının ta
rihi çok eskilere uzanan Islâm karşıtlarının amaç
ları örtüştü. Tüm bu kesimler çok farklı yönlerden 
ve farklı yöntemlerle Müslüman coğrafyasının ve 
Islâm’ın üzerine üşüştüler. Bir kısmı, üzerine üşüş
tüğü coğrafyanın ve toplumların yer altı ve yer üs
tü zenginliklerini yağmalamakla uğraşırken, diğer 
bir kısmı maceraperest ruhunun tutku ve istekle
rini Müslüman avlayarak veya sapık arzularını her 
türlü işkence ve tecavüzü alenen gerçekleştirerek 
yerine getiriyor. Diğer bir kısmı ise, çok farklı ge
rekçelere dayanan Islâm karşıtlığını, Islâm’ın an
lamını değiştirmeye çalışarak, kendilerince inşa 
edilmiş bir ‘Islâm’ anlayışını Müslüman halka em
poze ederek yerine getirmeye çalışıyor. Bu sonun
cular işi o kadar ileri götürdüler ki, inşasını sür
dürdükleri din için bir kutsal kitap dahi yazıp da
ğıtımına başladılar. Kur’an’ın yerine ‘G erçek Fur- 
kan’ı geçirmenin çabasını yürütüyorlar. Sürecin 
seyrinden anlaşılan o ki, eğer ‘G erçekFurkan’ tut
mazsa, daha başka nice ‘Furkanlar’ devreye soka
cak ve Kur’an’ın etrafında bir sis perdesi oluştur
maya çalışacaklar.

Tezgahlarına Islâm’ı koyup Islâm’ı değiştir
me/dönüştürme çabası yürüten kesim, operasyon
larını üstelik sadece Müslüman coğrafyanın savaş
la kana bulanan bölgelerindeki insanlar üzerinde
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değil, tüm Islâm dünyası üzerinde yürütüyorlar. 
Tüm Müslümanlar üzerinde söz konusu olacak bir 
operasyonu hedeflediklerini ise, resmi bir belge 
niteliğinde olan ve Washington merkezli, CIA 
bağlantılı Smith Richardson Vakfı tarafından fi
nansmanı sağlanıp Cheryl Benard başkanlığında
ki bir komisyon tarafından hazırlanan ve vakfın 
internet sayfasında* 2004 Mayıs’ında yayınlanan, 
‘Sivil Dem okratik Islâm’ isimli raporda (RAND ra
poru) açıkça dile getirdiler. Islâm’ı değiştirme
ye/dönüştürmeye yönelik saldırının tek delili el
bette ki sadece RAND raporu değil. Bush başta 
olmak üzere ABD ve Avrupa’nın bir çok lideri ile 
kamuoyu kanaat önderi tarafından değişik vesile
lerle dile getirilen ‘Müslümanların köklü sorunları’ 
ekseninde anlam kazanan söylemlere ve söz konu
su ‘sorunlar’ bağlamında dile getirilen yeni ve fark
lı bir ‘Islâm’ anlayışının oluşturulmasının ‘zorunlu
luğu düşüncelerine son zamanlarda sıklıkla tanık 
olunmaya başlandı. Artık, Müslümanların kültü
rel farklılıklarına vurguda bulunan ve ‘Türk İslâ
mî’, ‘Arap İslâmî’, ‘Iran İslâm î’ gibi isimlerle takdim 
edilen ve böylelikle Islâm’ı kültürel bir olguya dö
nüştürmeyi amaçlayan yakın geçmişteki söylemle
rin yerini, daha global düzeyde anlam kazanan ve 
Islâm’ı ABD/Avrupa’nın ideolojik kalıplarında 
yeniden şekillendiren ‘ılımlı’ ‘dem okratik Islâm’ 
söylemleri aldı.

Islâm karşıtlarının amaç ve planlarının bilin
diği ve onların da amaç ve planlarını saklama ih
tiyacı hissetmedikleri, amaçlarını gerçekleştirmek 
için değişik girişimlerini peş peşe devreye soktuk
ları bir zaman diliminde, Türkiye’de ilginç bir sü
reç yaşanmaya başladı. Türkiye’de yaşanan süreç 
söz konusu global planların parçası mıdır, yoksa 
bir rastlantı mıdır bilinmez, ama şu var ki Islâm 
anlayışını değiştirmeye, yeni bir Islâm anlayışı 
oluşturmaya yönelik çabalarla tamamen örtüşen 
bazı programlar T V ’ler tarafından gittikçe artan 
bir yoğunlukta kitlelere sunulmaya başlandı. Son 
birkaç yıldır neredeyse tüm TV  kanallarında yer 
bulan ve bu programlar dizisinin ilkinden esinle
nerek ‘Sırlar İslâmî’ olarak isimlendirdiğimiz bir 
inanç/anlayış halka Islâm olarak sunuluyor. He
men her gün farklı bir TV  kanalında yeni bir ör
neğiyle karşılaşılan bu programlarda adeta yeni 
bir din inşa ediliyor. Bu öylesine yeni ve garip bir 
din ki, çoğu zaman ne akıl ve mantıkla, ne haya

tın ve maddenin gerçekleriyle ve en önemlisi ne 
de Islâm’la örtüşüyor veya ne de tüm bunlara bir 
yakınlığı söz konusu. Filmlerin hemen hepsinin 
ortak yönünü ise aklı, bilinci devre dışı bırakan, 
insanın sorumluluklar sahibi bir varlık oluşunu 
görmezden gelen gizemci, mistik bir anlayış oluş
turuyor. Bu anlayışın inşa ettiği şey, omurgası bu
lunmayan, kolaylıkla içine döküldüğü her kabın 
biçimini alan, küçük bazı ahlaki tutum ve tavırla
rı varoluş amacını gerçekleştirmek adına insan 
için yeterli bulan ve ‘ne olursan o l gel ve geldiğin gi
bi k a l ile sembolize edilebilecek olan bir zihniyet 
ve bu zihniyetin şekillendirdiği, popüler bir ifa
deyle belirgin ‘kırmızı çizgileri olmayan’ bir hayat 
tarzıdır.

Omurgasız Bir Din: ‘S ırlar İslâm î'

Tarih boyunca hemen her zaman farklı inanca, 
anlayış ve hayat tarzına sahip kimseler görülmüş
tür ve görülmeye de devam edecektir. Hiçbir top
lum ve zaman dilimi bundan müstağni kalmamış
tır ve kalmayacaktır. Dolayısıyla farklı, marjinal, 
garip yaklaşım ve tutumları büyük bir problem 
olarak görmek veya ciddiye almak gerekmeyebilir. 
Ancak eğer bu garip ve tutarsızlıklarla örülü anla
yış ve tutumlar Islâm adına şekilleniyor ve bunun 
yaygınlaşması için T V ’ler birbiriyle yarışıyorlarsa, 
işte bu durumda gerçekleşenlere ve sürece kayıtsız 
kalınamaz. Islâm adına sürece müdahale etmek, 
Müslümanlar için bir sorumluluk olur.

Her Müslüman bilir ve bilmek zorundadır ki, 
inanç ve hayat tarzında hakikatin kaynağı vahiy
dir. Vahiy insanlık katına, son olarak, insanlığın 
dillerinden birisiyle Kur’an olarak inmiş ve Resû- 
lüllah’ın şahsında yaşayan boyutuna sahip olmuş
tur. Bu ikisi Islâm’ın referansıdır. Doğru bir inanç 
ve hayat tarzının kaynağı olan mutlak bilgi için 
Kur’an, bu mutlak bilginin uygulamadaki yegane 
modeli olarak da Resûlüllah Islâm’ın olmazsa-ol- 
maz referanslarıdır. Kur’an’ı ve Resûlüllah’ı dikka
te almayan, bunları atlayan bir anlayış veya yakla
şım hiçbir şekilde Islâm olmaz, olamaz.

Kur’an, hakikati insanlığa sunarken tevhid, ri- 
salet ve ahiretten oluşan üç temel özellik üzerinde 
durur. Tevhid, inançta ve hayat tarzında olması 
gereken mutlak hakikati temsil eder; ortağı, alter
natifi, rakibi olmayan mutlak iradeyi ifade eder.
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İnanç, hayat tarzı ve varoluş ekseninde mutlak 
iradenin kayıtsız egemenliği tevhid olarak anlam 
kazanır. Ona rağmen kabul edilen, uygulanan her 
şey yanlıştır, aldanıştır, kötülüktür, zulümdür. 
Çünkü onu reddeden veya dikkate almayan bir 
zihniyet, inanç ve hayat tarzı hakikate uzaktır, ce
halettir. Risalet ise hakikatin insanlığa sunuluşu
nun yegane aracının ne olduğunu ve insanlık ka
tındaki ideal modelinin kim olduğunu ifade et
mektedir. Ahirete gelince, ahiret dünya hayatının 
devamında yer alan ikinci bir hayat alanından zi
yade, sorumluluk bilincinin kaynağı olarak anlam 
kazanmaktadır. Ahiret inancı, sorumluluk teme
linde şekillenen bir hayat tarzını inşa etmeyi sağ
lamaktadır. İslâm açısından ahiret inancı son de
rece önemlidir ve o bu önemini insanların zihin
lerine yerleştirilecek bir inanç ilkesi olmasından 
kazanmaz. O önemini dünya hayatını düzenlen
mesinden ve yönlendirmesinden kazanır. Kısa bir 
tanımlamayla, dünya hayatı önemlidir, ahiret ha
yatının niteliğini belirlediği için; ahiret hayatı 
önemlidir, dünya hayatını etkileyip şekillendirdi
ği için. İslâm’ın omurgası işte bunlardır. Bir kişi 
tevhid hakikatine iman ettiği, risalet ile sunulan 
bilgi ve modele göre inanıp hayat tarzını inşa et
tiği ve bütün bunları ise bir gün hesaba çekileceği 
sorumluluğuyla yerine getirdiği için Müslüman

olur; yani hakikate teslim olan; hakikatin ilettiği 
esenliğin yolunda yer alan kimse olur. Bunun öte
si aldanıştır, karanlıktır, cehalettir.

İslâm’ın bir ‘omurgası’ olduğuna, hiçbir zaman 
içine döküldüğü her kabın biçimini almayacağına 
ilişkin bu kısa açıklamayı takiben; konu bağla
mında olmak üzere, T V ’lerin gündeme getirdiği 
ve her gün biraz daha inşa edilmeye çalışılan ‘Sır
lar İslâm î’nin  özelliklerine bir göz atacak olursak: 
‘Sırlar Islâmı'nda tevhidi bir eksen söz konusu de
ğildir. Hatta çoğu zaman tevhidi bir unsura rastla
mak bile mümkün olmamaktadır. ‘Sırlar İslâmî’nin  
eksenini metafizik boyuta vurguda bulunan bir 
inanç oluşturmaktadır. Bu, sığ, iç tutarlılığı bu
lunmayan, hatta basit düzeyde bile olsa felsefi cid
diyeti de olmayan, sadece madde dışına inanmak 
biçiminde anlam kazanan bir inançtır. Cin, me
lek, kader gibi içi boşaltılmış kavramlarda anlam 
kazanan ve bu yönüyle İslâmî zemininden uzak
laştırılmış bir kısım inançlar, doğru bir inanç sis
temi ve hayat tarzı için yeterli inanç unsurları ola
rak takdim edilmektedir. Bunun ise gizemli bir 
inanca derinlik kazandırmaktan başka amaca hiz
met etmediği görülmektedir. ‘Sırlar İslâmî’nin  ön
gördüğü model şahsiyetlerin değişmeyen özellikle
rini söz konusu metafizik boyuta inanan ve bu 
inanç çerçevesinde bazı ahlaki davranışlara sahip 
kişiler oluşturmaktadır. Yapılan en küçük ‘iyilik’te 
bütün metafizik güçler devreye girmekte ve kişiyi 
ödüllendirmekte veya yapılan herhangi bir yanlış
lıkta ‘kaderağlarını örüp’ kişiyi ağır şekilde cezalan
dırmaktadır. ‘Sırlar İslâmî’nin  mensupları ‘senaryo
sunun’ nasıl devam edeceği bilinmeyen bir ‘kadeı1 
tiyatrosunun figüranları olarak hayatlarını sürdür
mektedirler.

İslâm’ın iman unsurlarından ahiret inancının 
dünya hayatını kontrol eden gücü/işlevi ‘Sırlar İs
lâmî’nin  sahip olduğu bir özellik değildir. ‘Sırlar İs
lâmî’nin  mensupları hayat tarzlarını dizayn eder
lerken, ahiret inancının şekillendirdiği sorumlu
luk bilinciyle hareket etmemekte, ‘gizemli kader 
ağının’ iplerine dolaşmamanın çabasını yürütmek
tedirler. Bunu yaparken bilinmezler okyanusuna 
düşmüş bir çaresizliği yaşamakta; kötülüğün derin 
bataklığında çırpınırlarken ödüllendirilmekte ve
ya iyiliklerin engin sularında yüzerlerken küçük 
bir hataları nedeniyle cezalandırılmaktadırlar. Bir 
başka söyleyişle ‘kaprisli ilahi güçleı1 karşısında,
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kendileri için hazırlanmış tuzakları çözmenin ça
basıyla yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu yaşantıda 
Islâm’ın öncelediği akıl ve bilince yer yoktur. Is
lâm’ın önemsediği, insanın yaratılış amacını teşkil 
eden sorumluluklarını anlayıp yerini getirebilme
si için akıl ve bilinci harekete geçirme çabasının 
yerini ‘m istik bir saçmalığa’ teslimiyet almıştır. Ay
rıca, başta halisünasyon olmak üzere, bir çok bi
reysel gariplikler veya bazı psikolojik problemler, 
‘Sırlar İslâmî’nin ‘müminlerinin’ ‘keram etleri olarak 
takdim edilmektedir. Böylelikle gizemler dünyası
nın dini olan bir anlayışa daha da bir derinlik ka
zandırılmaktadır. Bu konuda bir örnek olarak, 
deprem nedeniyle yıkılan binanın altında birkaç 
gün kalan ve beton bloklar arasında sıkışan bir ba
cağı tamamen ezilen birisinin, o süre içerisinde 
yaşadığı korku, acı, susuzluk ve açlık gibi durum
lardan dolayı gördüğü halisünasyonlar, o kişinin 
‘evliyalığının’ delili, daha da önemlisi ‘Sırlar Is- 
lâm’na ait imanının ‘keram eti olarak takdim edile
bilmektedir. Yine aynı şekilde olmak üzere, sava
şın tehlikelerle dolu, insanın duygu ve düşüncele
rini alt-üst eden ortamında yaşanan duygu boşa
lımları, rüyalar da, Allah’ın o savaştaki safını tayi
ninde referans olabilmektedir.

‘N e olursan o l g e l ve geld iğ in  g ib i k a t  Anlayışı

‘Sırlar İslâmî’nin  önemli bir çok özelliğinden biri
sini ve hatta öncelikli olanını ‘N e olursan o l gel ve 
geldiğin gibi kal' ile ifade edilebilecek bir anlayış 
teşkil etmektedir. Bu anlayışa göre ‘Sırlar Islâm i 
kucağını her türlü inanca, hayat tarzına ve tüm 
bunların mensuplarına açan bir yaklaşımı temsil 
etmektedir. Esasen bu aşamada Islâm açısından 
söz konusu edilebilecek bir problem yoktur. Elbet
te ki herkes hakikate muhtaçtır ve hiç kimse bun
dan mahrum edilemez. Dolayısıyla Islâm’ın kapısı 
herkese açıktır. Islâm herkese ‘N e olursan ol, g e l’ 
der. Ancak ‘N e olursan o l, g el’ denilerek hakikate 
çağrılar kişilere ve anlayışlara ‘geldiğin gibi k a l de
nilmez; kapıdan içeri girince değişmek zorunda ol
dukları bildirilir. Fakat ‘Sırlar Islâm i söz konusu 
alanda Islâm’a göre daha başka bir özelliğe sahip
tir. ‘Sırlar Islâm i sadece ‘N e olursan ol, g e l’ deme
mekte ‘nasılgeldiysen öyle kalabilirsin’ ‘değişm ek zo
runda değilsin’ ‘Benim  sınır tanımaz hoşgörüm her  
türlü farklılığı, yanlışlığı kucaklayacak kadar genişlik

tedir’ demektedir. Bu halkın arasında yaygın bir 
şekilde dile getirilen ve adeta gelenekselleşen ‘Za
m an sana uymuyorsa, sen zamana uy’ anlayışının 
yenilenmiş biçiminden başka bir şey değildir. 
içinde yaşanılan veya sahip olunan özellikleri, 
şartları (mevcut durumu)yanlış-doğru demeden 
olduğu gibi kabul eden ve bu kabulünü ‘Zaman sa
na uymuyorsa, sen zamana uy’ anlayışıyla veya sı
nır tanımayan ‘hoşgörü’ ile İslâmî bir yaklaşıma sa
hip kılmaya çalışan bu zihniyetin Islâm açısından 
kabul edilebilecek bir tarafı yoktur. Bu konuda, ri- 
salet döneminde örneği çokça bulunabilecek şu 
iki olay, olması gereken İslâmî ölçüyü ifade etme
si ve göstermesi açısından önemlidir:

Hicretin 8. yılında, Mekke’nin fethedildiği 
gün, bir müşrik olan Beşir b. Hasasiye, Resûlül- 
lah’ın yanına gelerek Müslüman olmak istediğini, 
Müslüman olabilmesi için nelere inanması ve ne
ler yapması gerektiğini sorar. Resülüllah, ‘A l
lah ’tan başka ilah olmadığına ve M uham m ed’in 
O ’nun kulu ve resulü olduğuna iman edeceksin, beş 
vakit namazı kılacaksın, Ramazan orucunu tutacak
sın, zekatı vereceksin, hacca gideceksin  ve A llah yo
lunca cihad edeceksin ’ der. Beşir, Resûlüllah’ın bu 
açıklamalarına karşılık ‘ikisi hariç bu söylediklerin in  
hepsini yapanm. Z ekat verm ek istemiyorum. Ayrıca 
M üslümanlar savaşa çıktığı zaman ben çıkm am ; çün
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kü korkak birisiyim’ diyerek kendisi için bazı istis
nalar talep eder. Onun bu isteğine Resûlüllah’ın 
cevabı şöyle olur: ’ Ey Beşiri Z ekat verebilecek du
rumdayken zekat verilmezse, M üslümanlar savaşmak 
zorunda kaldıklarında onların yanında yer almayıp 
savaştan kaçılırsa cennete nasıl girilir, n e ile gidilir? 
Beşir bu uyarı üzerine Müslüman olmanın gerek
tirdiği sorumluluklarının önemini anlar ve istis
nası olmadan Resülüllah’a söz vererek Müslüman 
olur.

Hicretin 9. yılında, o güne kadar Islâm’a karşı 
gelmekten, Müslümanlara düşmanlıktan geri kal
mayan Sakif kabilesi adına bir heyet Medine’ye 
gelir. Hayatlarını zorlaştıran bazı sıkıntılarından 
kurtuluş yolu aramak amacındadırlar. Yaşadıkları 
bölgedeki tüm kabilelerin Müslüman olmaları ne
deniyle hayatları zorlaşmıştır. Bu durumu Resûlül- 
lah ile görüşmeyi ve işlerini kolaylaştıracak bir 
imkan elde etmeyi arzulamaktadırlar. Sakif heyeti 
Medine’ye gelince, Resûlüllah, Muğire b. fiu- 
be’den, Sakif heyetini Kur’an dinleyebilecekleri 
bir yerde misafir etmesini ister. Mescidin bir ke
narına çadır kurulur. Sakif heyeti bu çadırda kal
maya başlar. Medine’de, daha da önemlisi mescit
te kaldıkları süre içerisinde namaz kılan Müslü
manları izlerler, Kur’an okuyanları dinlerler. Ay
rıca, her gün yatsı namazından sonra Resûlüllah

yanlarına gelir ve kendileriyle sohbet eder; Islâm 
hakkında bilgiler verir. Günler bu şekilde geçer. 
Bu zaman içinde Islâm hakkında bilgilenen ve 
Müslümanları izleyip, durumlarını yakından gö
ren heyettekilerin kalbi değişir, Müslümanlara 
imrenmeye başlarlar. Müslüman olabileceklerini 
düşünürler. Bu düşüncelerini Resûlüllah’a açarlar. 
Müslüman olmak istemektedirler, ancak bir şart
ları vardır; kendilerinin bazı ayrıcalıkları olmalı
dır. Resûlüllah, istedikleri ayrıcalıkların neler ol
duğunu sorar. Sakif heyeti, putperestliğin halkın 
kalbine iyice sindiğini, bu nedenle memleketle
rinde bulunan Lât putunun imhasının bir süre er
telenmesini ister. Resûlüllah, onların bu teklifini 
kesin bir dille reddeder. Kabile ileri gelenlerinin 
teşkil ettiği heyet temsilcileri bu isteklerinin ka
bul edilmemesi üzerine zekat vermemek ve Müs
lümanlarla birlikte müşriklere, zorbalara karşı yü
rütülen savaşlara katılmamak ve namaz kılmamak 
gibi diğer bazı isteklerini bildirirler. Resûlüllah, 
onların zekat ve savaşa katılmamak konusundaki 
isteklerini kabul eder. Fakat namaz konusuna ge
lince, bu isteklerini reddeder ve ‘Tamam, savaşa 
çağrılmazsınız, zekat vermezsiniz. A n cak namazsız 
dinde hayır yoktur’ der. Sakif heyeti namaz kılma
ma isteklerinin kesinlikle kabul edilmeyeceğini 
anlayınca; ‘Bizim için bir eksiklik olsa bile namaz k ı
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lacak ve oruç tutacağız; tamam anlaştık’ der ve Me
dine’den ayrılırlar. Resûlüllah, Sakif heyetinin ze
kat ve savaşa katılmama konusundaki isteğini ka
bul etmesini bir türlü anlayamayan çevresindeki 
Müslümanlara, bu kabulünün gerekçesini şöyle 
açıklar: ‘Müslüman olup namaz kılarlarsa zekatı da 
verirler, savaşa da katılırlar. Böylelikle anlaşılmış 
olur ki, Resûlüllah’ın kabul ediyor göründüğü is
tisna durum, esasında diğer sorumluluklar yerine 
getirilince devreye girecek olan ve uygulamada 
hiçbir şekilde istisna olarak kalamayacak olan bir 
durumdur. Gerçekten de süreç buna göre şekille
nir ve Sakif topluluğu ilk senenin sonunda üzerle
rinde bir sorumluluk olan zekatlarını vermek için 
zekat memuru isterler.

Değerlendirme

Müslümanlar on beş asra varan tarihlerinde düş
manları tarafından hem zihinsel ve hem de fizik
sel anlamda bir çok kez kuşatıldılar ve bugün ha
lâ sürdürülen ve gittikçe daraltılan kuşatma, söz 
konusu sürecin son halkalarından sadece birisi ol
maktan başka bir anlama gelememektedir. Bu se
ferki kuşatmanın faillerinin uzun vadeli amacını 
Islâm’ı değiştirmek oluşturmaktadır. Bu son kuşat
manın öncekilerden farkı da bu amaçta açığa çık
maktadır. Öncekilerin amacını daha çok, Müslü
manları yok etmek veya fiziken zayıflatmak oluş
turuyordu. Bu amaç gerçekleştirilemediği, Müslü
manlar tüm kuşatmalardan daha güçlü bir şekilde 
çıktıkları içindir ki, bu sefer Müslümanların güç 
kaynaklarına yöneldiler ve Islâm’ı değiştirme pro
jesini uygulamaya koydular. Son yıllarda sıklıkla 
duyulmaya başlanan ‘Ilım lı Islâm ’, ‘dem okratik Is
lâm’ söylemleri ise bu projenin ulaşmayı arzuladı
ğı şeyin ismi olarak anlam kazanmaktadır.

Görünen o ki, Müslümanlar, inanç ve düşün
celerini, hayat tarzlarını hedef tahtasına koyan 
çok kapsamlı bir savaşa hazırlıklı olmaları gerek
mektedir. Üstelik, Islâm’ı değiştirmeyi hedeflemiş 
olanların tasarladıkları sürecin ve uygulamaya 
koydukları stratejilerin ilk aşamaları de açık-seçik 
görülmeye başlandı. ‘G erçekFurkan’ bu sürecin ilk 
adımlarından birisini oluşturuyor. Kur’an’a alter
natif bir kitap oluşturarak Müslüman kitlelerin 
inançlarını karıştırma, zihinlerini bulandırma ça
bası yürütülüyor. Sürecin bir başka aşamasını ise

mistik bir dinin, gizemli bir düşünceler dizisinin 
İslâmî motiflerle süslenip Islâm diye takdim edil
mesi biçiminde gerçekleşeceği anlaşılıyor. Bu açı
dan Türkiye’de yaşanan süreç son derece ilginç ve 
her geçen gün yoğunluğu gittikçe artan bir aşama
yı temsil ediyor görünmektedir. Islâm’ın muhalif
leri tarihsel deneyimlerinden hareketle biliyorlar 
ki, projelerinin başarıya ulaşıp- ulaşmaması Müs
lümanların Kur’an’la bağlarının devam edip et
memesiyle, zihinlerindeki Islâm algılarının 
Kur’an’a göre olup olmamasıyla doğrudan ilgilidir. 
Bunun için Kur’an’a ve Islâm algısına hücum et
meye başladılar. Çarpık bir anlayışı, omurgasız bir 
dini, ilkeleri olmayan bir hayat tarzını Islâm diye 
takdim etmenin çabasını yürütüyorlar.

Müslümanlar bu son kuşatmayı da aşacaklar; 
bunda kuşku yok. Ama bu süreçte kimler harca
nır, kimler Islâm’ın esenliğinde eğilip-bükülme- 
den yoluna devam eder -biz kullar açısından- bi
linmez. Önemli olan elbette ki harcanmayanlar
dan olabilmektir. Bunun gerçekleşmesi için, Is
lâm’ın beşerin kurguladığı bir inanç sistemi ve ha
yat tarzı olmadığını, mutlak yaratanın bildirdiği 
bir inanç sistemi ve lütfettiği bir hayat tarzı oldu
ğunu unutmamak ve bunun bilincinde olmak ge
rekiyor. Ve yine unutulmamalıdır ki, Müslümanın 
gücünün kaynağı dinidir; dininin kaynağı ise 
Kur’an’dır, Sünnettir. Müslümanların, Islâm’ı 
kaynağından öğrenmek ve gereğine göre olmak
tan başka sahih bir yolları yoktur ve var gibi görü
nenler de şeytanın azaba, aldanışa götüren yolla
rından başkası değildir. Konuyu, ilk Kur’an nesli
nin önemli temsilcilerinden olan Abdullah b. 
Mes’ud’un naklettiği bir rivayetle bitirelim: ‘Resû- 
lüllah bir gün bizimle birlikte otururken yere bir çizgi 
çizdi. Sonra bu çizgiden ayrılıp yan taraflara uzanan 
başka çizgiler çizdi ve ‘Bu ortadaki düz çizgi Islâm ’dır, 
ötekiler ise h er birinin üzerinde davetçisi şeytanlar 
olan diğer yollardır’ dedi. Daha sonra ‘Şu yol benim  
dosdoğru yolumdur; h ep  ona uyun. Başka yollara g it
meyin ki, doğru yoldan sapmayasınız. (Azabından) 
korunmanız için A llah size böyle tavsiye ediyor’ 
(En’am, 6:153) ayetin i oku du . w

* h t t p : / / w w w . r a n d . o r g / p u b l i c a t i -
ons/MR/MR1716/MR1716.pdf
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AMERİKA’NIN DAYATTIĞI 
“TESLİMİYETÇİ İSLÂM”

SERDAR DEMİREL

1990’lardan sonra isim babası Bernard Lewis olan 
“medeniyetler çatışması” tezi CIA ’nin sunduğu 
lojistik destekle Samuel Huntington tarafından ge
liştirilmiş ve aynı adla kitaplaşarak 11 Eylül’den 
sonra Amerika devletinin “imparatorlaşma” yolun
da bilfiil politikası olmuştur.

Aslında “medeniyetler çatışması” tezine yoğun
laştığımızda kastedilenin “dinler çatışması” olduğu 
bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Bu tezle ortaya 
konmak istenen siyaset özetle şudur: Yahudi/Hıris
tiyan (Judeo/Christian) ve Roma/Modern/Pagan 
paradigma merkezli Batı medeniyetinin genelde 
diğer bütün dinlere ve medeniyetlere, özelde de İs
lam’a ve Müslümanların sahip olduğu tüm medeni
yet birikimine galabe çalması girişimidir. Fikrî alt
yapısı ahlâkî tutarlılıktan uzak akademisyenlerce 
hazırlanan bu proje gücü kutsayan ve dünyayı 
kontrol edip sömürebilmek için her türlü yola baş 
vurabilmekte ve ilkesizlikte sınır tanımamaktadır.

Zbigniew Brzezinski son kitabı “The C hoice: 
G lobal Domination or G lobal Learedrship”tt Ameri
ka’nın global bir imparatorluğa dönüşmesinde en 
büyük engelinin demokrasi olduğunu söyler. Bu 
tesbit son derece yerinde bir tesbittir. Zira demok
rasi, insan hakları gibi konseptler Amerika’nın 
dünyayı en azından bir 50 sene daha tahakkümü 
altına alması hususunda engeldir, bu engeli aşmak 
istediğinde de şampiyonluğunu yaptığı değerlerle 
çelişki içerisine girecektir. Hukuk, zayıfların sığın
dığı ve güçlülerin sonsuz iştahına sınırlama getiren 
bir mekanizmadır. Amerika; hukuku, şampiyonlu
ğunu yaptığı değerleri değil de hegemonik planla
rını gerçekleştirmeği tercih ettiğinden züccaciye 
dükkanına girmiş bir fili andırmaktadır. Bunları 
yaparken de inanılmaz bir pişkinlikle hâlâ “insan

hakları”, “hukukun üstünlüğü”, “demokrasi” şam
piyonluğu yapmakta ve bunlarla global hegemonya 
hayallerini hayata geçirmeye çalışmaktadır.

Bütün bunlar olurken bu sürece direnen, maz
lum halkların özgürlük meşalesini taşıyan ve öteki- 
leşmeden varolmanın yolunu insanlığı gösteren İs
lam, Amerika’nın planlarını altüst etmekte, piş
mekte olan aşa su katmaktadır. Uzun süredir Müs- 
lümanlar Batı kültür çıkartmasına zaten direnmek
teydiler. İslam coğrafyasının fiilen işgal edilmeye 
başlamasıyla da gücünü İslam’dan alan aynı Müslü
man güçler hegemonyacı güçlerin gazabını çek
mektedir.

Soğuk Savaş döneminde uzun yıllar dünyada 
ateist dalgayı kırmakla tavzif edilen Müslümanlar 
çok büyük bir tehdit olarak algılanmamış, zamanı 
geldiğinde kolayca defterinin dürüleceği hesaplan
mıştır.

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyet Rus
ya’nın teslim bayrağını çekmesiyle o gün gelip çat
tı. Böylece birçok Batılı düşünür ve politikacı İs
lam tehdidine vurgu yapmaya başlama startı verdi.

Gazeteler, dergiler sık sık İslam tehdidine vur
gu yapan yazılar yayımlamaya, film endüstrisi Müs
lümanlarla şiddeti özdeşleştiren filmler yapmaya, 
yükselmekte olan yeni tehdide dikkat çeken ulus
lararası konferanslar tertiplenmeye, kitaplar telif 
edilmeye başlandı. Soğuk Savaş döneminde gelişti
rilmiş post-modern tüm sofistike yöntemler katla
narak ‘yeni düşman’ imajına konsantre edilip; deli 
gömleği giydirilmiş savunmasız beyinlerin reaksi- 
yoner köşelerine nefret tohumları zerk edildi; artık 
11 Eylül sonrası fiili işgalin altyapısı hazırdı.

İslam’a resmi savaş ilanı da 1995’te NATO Ge
nel Sekreteri olan Willy Claes’e düşecek, ve o
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meş’um sözünü söyleyecekti: “İslam fundamentaliz- 
mi komünizmden daha tehlikelidir”.

Abartılan İslamî Tehdit

Müslümanların Batı karşıtı söylemlerinin aşırı de
recede abartılarak işlenmeye başlanması aslında bi
linçle sürdürülen ve altında siyasî hedefler olan bir 
topyekün girişimdir.

Samuel Huntington son kitabı “W ho We 
Are.7”da bunu deşifre edecek, özetle; mutlak olarak 
Batı’nın ve özelde de Amerika’nın birliğini sağla
ması için “öteki düşman”a şiddetle nasıl ihtiyaç 
duyulduğunu izah edecektir. Bir tespitten ziyade 
bunu şiddetle savunmaktan da geri kalmamıştır. 
O ’na göre Batı kendi insanını hep öteki düşman 
tehdidi algısında bir arada tutabilmiştir. Bu öteki 
yeni düşman da İslam’dan başkası değildir.

Batı, bir taraftan kendi insanının birliğini sağ
lamak için İslam tehditini abartırken, bir diğer ta
raftan da icat ettiği tehdit algısını İslam coğrafyası
nı işgalin kaldıraç gücü kılmakta ve bu da Batı kar
şıtı İslam mukavemet gücünü artırmaktadır.

Böylece paradoksal olarak “Müslümanların di
renmesi” ve Batı’nın “İslam tehdidi”ni abartması 
ve fiili işgal birbirini besleyen bir mekanizmaya dö
nüşmüştür: Amerika, İslam coğrafyasını kontrol 
edebilmek için “İslam tehdidi”ni abartıp Müslü
man katliamına giriştikçe dünya Müslümanları da 
bir dayanışma içerisine girmekte, yapılan her zu
lümle Amerikan karşıtlığı zirveye vurmakta, bu da 
direnişin boyutlarını küresel ve daha kararlı kıl
maktadır. Direniş karşısında başarısızlığa uğradıkça 
Amerika, kendi halkını bir arada tutmak ve uygu
ladığı politikalara her türlü desteği alabilmek için 
direnişin gücünü abartmakta ve halkını korku psi- 
koloj isiyle esir almaktadır. Bu esâret boyutu, 
Bush’u bir daha başkanlık koltuğuna taşıyacak nis- 
bettedir.

Dine Karşı Din

ABD’de gittikçe Müslümanların askerî olarak tes
lim alınamıyacağı kanısı yaygınlaşmakta ve bu da 
onları eskiden beri uygulanan “İslam’ı protestan- 
laştırma” yahut “sekülerleştirme” projesini daha 
sonuç alıcı yöntemlerle uygulama ve sonuç alma 
çabasına itmektedir. “Direnen Islam ”ın teslim olan 
İslam’a dönüşmesi için mukavemet güçlerinin da

yanaklarını oluşturan hayat damarlarının kesilme
si ve böylece İslam’ın işgale karşı “cihad”a değil 
“teslim olmaya” çağırması icab etmektedir. Bu an
lattığımıza Felluce katliamı devam ederken yaşa
nan bir olayı zikrederek meselenin vahâmetine 
dikkat çekmiş olalım:

Suudi Arabistan’da 26 İslam alimi ortak bir fet
va yayımlayarak; Irak’ta kafir güçlere karşı vatanı, 
namusu ve dini savunmanın farz-ı ayn olduğunu, 
aksi taktirde Müslümanların Allah’a hesap vere
meyeceklerini deklare ettiler. Hemen arkasından 
Suudi Arabistan Genel Müftüsü aksi bir fetva ya
yımlayarak; Amerika güçlerinin direnme halinde 
hertürlü silahı kullanacağını ve bunun Müslüman
ların kendilerini tehlikeye atması manasına gele
ceğini, dolayısıyla da direnmenin caiz olmadığı fet
vasını bütün dünyaya duyurdu. Bu fetvayla düşma
na teslim olmaya şer’î kılıf giydirilmişti. Amerika, 
fetvaya karşı fetva; dine karşı din konuşlandırıyor
du. Böylece kalplere korku psikolojisi hakim kılı
nacak, saflarda gedik açılıp, direnmeye ahdetmiş 
gönüllere şeytanî vesvese üflenecektir.

Amerikancı İslam

Merhum Seyyit Kutub’un dillendirdiği “Ameri
kancı İslam” farklı isimlerle İslam coğrafyasında 
arzı endâm etmekte, kimi zaman; “Sivil Demokra
tik İslam”, kimi zaman; “Çağdaş İslam”, kimi za
man da; “Ilımlı İslam” olarak karşımıza çıkmakta; 
içerik olarak İslam’ın bu dünyaya yönelik söylem
lerinden arındırılmış, birtakım ibadet ve İslamî ol
duğu bile tartışmalı folklorik görüntülere ve tesli
miyeti içselleştirecek kaderci anlayışa indirgenme
si hedeflenmektedir. İslam, hadım edilip, sağ yana
ğına vurulduğunda sol yanağını gösterecek bir zil
let derekesine mahkum olmadan O ’nun rengini 
vurduğu coğrafyayı kalıcı işgal mümkün değildir.

Bu zilleti kabul etmeyecek İslam ise; “Siyasal İs
lam”, “Radikal İslam”, “Cihadî İslam” vs. ile kodla
narak bir adım ötede “terörist İslam” olarak yafta- 
lanacak ve bu iftira ile “Özgürlükçü İslam ” “Tesli
m iyetçi lslam ”a ezdirilecek. İslam’ın direnç noktala
rı törpülenerek Müslümanlar hizaya getirilip diz
ginlenerek Amerikan yeni imparatorluğunun 
önündeki en önemli engel kaldırılmış olacak.

İslam’ın aleyhine kurgulanmış tasarımın özeti 
bu; fakat hileleri binbir çeşit...

Amerika’nın meşhur think-tank kurumların-
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dan RAND, İslam’ın evcilleştirilmesi için yapılma
sı gerekenler noktasında bir rapor hazırladı. Hali
hazırda Amerika’nın Afganistan Büyükelçisi Zal- 
may Halilzad’ın -kendisi Afgan asıllı yeni neo-con- 
lardandır- eşi Cheryl Benard’ın imzasını taşıyan ra
por; Müslümanları 1-Fundamentalistler, 2- Gele
nekçiler, 3-Modernistler ve 4-Laikler olarak sınıf
landırmakta; “dine karşı din” projesinde bu gruplar 
biribirine karşı konuşlandırmaktadır. Raporda su
nulan yapılması gerekenlerin ana başlıklarını şöyle 
özetleyebiliriz:

İslam dünyasının özgürleştirilmesi, demokra
tikleşme sürecinin başlatılması, eğitim-ögretim 
düzeyinin yükseltilmesi, insan hakları, kadın hak
ları -sanki kadın insan cinsinden ayrı olarak ele 
alınıyor- vs.

Cici söylemlere birkaç örnek vermek sanırım 
Şeytan’ın yüzündeki Melek maskesini akıl sahibi 
kişiler indinde düşürmeye yeter.

Mesala bunlardan eğitim-öğretim düzeyinin 
yükseltilmesi konusunu kısaca ele alalım: Asıl 
maksat İslam coğrafyasında eğitim-öğretim düzeyi
nin yükseltilmesi değil, aksine bir mühendislik 
projesiyle eğitim-öğretimin pür-i pâk sekülerleşti- 
rilmesidir. Yoksa İslamî içerikli eğitim kurumları- 
nın baskı altına alınmasını; sayılarının inanılmaz 
ölçüde azaltılmasını, geriye kalanlarının ise ho
ca ve öğrenci kontenjanlarının asgari düze
ye çekilmesini, Yahudilere taalluk eden 
âyetlerin ve bağımsızlığın gereği olan 
İslam Savaş Hukuku’na dair derslerin 
ilga edilmesini nasıl açıklayacağız?

Buraya gelmişken kendi ülke
mizde yaşanan bir olayı misal ge
tirmek istiyorum: Pakistan’da 
İslam Üniversitesi’ni bitirmiş 
bir dostum, Türkiye’ye döndü
ğünde diplomasına denklik veril
mediğini, denklik verilmesi için 
yetkililerin kendisine bir yıl da 
Türkiye’de bir İlahiyat fa
kültesinde okumasının

gerektiğini bildirdiklerini anlatmıştı. Neticede bir 
yıl da Türkiye’de eğitimini sürdüren dostumu bir 
imtihan sorusu şoke edecektir, şöyle ki; Tefsir im
tihanında soru şıklarından birisi aynen şöyledir: 
“Laikliği destekleyen Kur’an âyetlerini yazınız”.

Hem din ve devlet işlerini biribirinden ayırt 
edeceksiniz, hem de laikliğe dini kılıf giydireceksi
niz! Pes doğrusu!

Rahip Anis Shorrosh sadece Evangelist Kilise’nin 
önde gelen din adamlarından biri değil, ayrıca 
ABD Başkanı Bush’un danışmanlığını da yapmak
ta olan Yeni Haçlı Seferleri’nin öncülerinden biri. 
Bu zat ve ekibi “G erçek Furkan” adlı yeni şeytan 
ayetleri kitabı Kur’an-ı Kerim’e rakip(!) olarak pi
yasaya sunmuş, Arapça ve İngilizce nüshaları inter
nette şeytanî hizmete adamıştır. Daha da garip ola
nı yeni şeytan âyetleri olan “Gerçek Furkan”ın 
Arapça nüshalarını başta Kuveyt olmak üzere 
muhtelif İslam coğrafyalarında da dağıtmaktalar. 
Müslümanları Kur’an hakkında şüpheye düşürmek 
ve “sizin kitabınız terörizmi besleyen hurafe dolu 
bir kitaptır; alın size hurafelerden uzak barışçı 
“Gerçek Furkan” hinliğini icra etmekteler.
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Bir ân aksini düşünelim: Bir İslam alimi ve eki
bi sahte bir İncil hazırlayıp adını da “Gerçek İncil” 
koysunlar. Bunu da İngilizce olarak internette ya
yımlasınlar; Amerikan sokaklarında dağıtsınlar. 
Acaba dünya bunlara nasıl tepki verirdi?

Evvelemirde Müslümanların kendileri bu ah
lâksız girişime karşı çıkacak, bütün dünya da bu gi
rişimi kötü emsâle darb-ı misâl kılacaktır. Peki, ne
den dünya, başta da sözüm ona İslam ülkeleri(!) 
“G erçek Furkan” adlı yeni şeytan ayetleri kitabına 
karşı çıkmıyor, tavır almıyor?

Filmin Adı “Osama”

Taliban sonrası Afganistan’da “O sam a” adlı bir 
film çekilmiş. İnternette propagandası yapılıyor. 
Müslümanlara karşı yine ne hinlikler üretmişler di
ye alıp seyrediyoruz.

Hayatımda böylesi bir rezalet görmedim!
Güya Afgan halkının ve özellikle de kadınları

nın Taliban döneminde nasıl da cehennem çuku
runda azap çektiklerini anlatıyor. Filmin yapımcı
ları şahsında ‘eleştirmen’ konsepti tutarlılığı berha
va olmuş, gönüllü Batı acentalığına dönüşmüştür.

Filmin ismi “Osama” ilk elde insana ‘Usame 
bin Ladin’ çağrışımı yapıyor, ki hedeflenen de bu; 
ancak değil. Filmde, “Osama” zorbalık simgesine 
ve dolayısıyla da tüm Müslümanların kod adına 
dönüşüyor, İslam ulâma karekteri subyancı tipolo- 
jisi ile aynileşiyor. Tek kelimeyle iğrenç bir film!

Film, Hubere Bıas O f The Internatıonal Film 
Festival Dotterdam’ın finans desteğiyle yapılmış. 
Filmin senarist ve yönetmeni dine karşı din proje
sinde görevlendirilmiş Sıddıq Barmak.

Afgan halkının dramı beyaz perdeye İslam şey- 
tanlaştırılarak aktarılıyor; Taliban adına Müslü- 
manlar, onların uygulamaları adına İslam’ın hü
kümleri, Afgan halkı adına Batı’nın İslam hakkın
da önyargıları ve kini hem de adı sanı Müslüman 
olan Sıddıq Barmak gibi neo-liberal sömürünün 
içimizdeki antenleri tarafından şeytanî perdeye ak
tarılıyor. İslam beşeriyetin başına bir bela olarak 
kara mizah haline getiriliyor. Hamiyet sahibi kişi
nin tahammül edemeyeceği bu film oyunun arka
sındakileri de deşifre edici bir özelliğe sahip.

Film, hiç vakit kaybedilmeden “Golden Globe 
W inner” 2004 yılı Yabancı Dilde En İyi Film ödü
lüne layık görülüyor... N ew  York Post gibi gazeteler 
filme övgü yarışına giriyorlar.

Batı’da, birtakım insan ve gurupların eleştirisi 
adına yapılan İslam’ı şeytanlaştırma hamlelerinin 
beyaz perde ayağı son derece ilgi görüp ödüllendi
riliyor, sanat adına; alenen İslam ve O ’nun münte- 
sipleri yeryüzünün lanetlileri olarak lanse ediliyor.

Bu film ne ilk, ne de son olacaktır. Temel gaye 
İslam’ın nûr yüzünü kundaklama girişimidir.

Kelin İlacı Olsa Başına Sürer

İslam’a bütün bunları reva gören Amerika ve onun 
öncülüğünü yaptığı ‘Dünya Sistemi’ hem kel hem 
fodul; zira rakamlar bunu söylüyor. Şampiyonluğu
nu yaptığı değerlerin vakıada ne ifade ettiğine bak
tığımızda ‘kelin ilacı olsa kendi başına sürer’ cin
sinden.

Zaman Gazetesi yazarlarından Ahmet Kurucan 
“ABD’de suç saati” başlıklı bir yazıyla yeni açıkla
nan 2003 istatistik rakamlarına göre ABD’nin suç 
saati göstergesini sunuyor. Sayın yazar şu istatistik 
rakamlara dikkat çekiyor:

“Her 3 saniyede bir haneye hırsızlık kastıyla te
cavüz, her 4 buçuk saniyede kapkaççılık, her 15 sa
niyede bir hırsızlık, her 23 saniyede şiddet, her 25 
saniyede oto hırsızlığı, her 37 saniyede şiddet düze
yi yüksek saldırı, her 1 buçuk dakikada soygun, her 
5 buçuk dakikada ırza tecavüz ve her 32 dakikada 
bir öldürme olayı.

İsterseniz aynı gerçekleri bir başka dille ifade 
edelim; her 14 Amerikalıdan birisi öldürülme, ta
ciz, şiddet, tecavüz ve hırsızlık suçu ile, her 6 Ame
rikalıdan biri ise kapkaççılık ve oto hırsızlığına 
muhatap olmuş 2003 yılında. Tam rakamlar ise 
şöyle: 1.381.000 öldürme, taciz vs, 10.436.000 oto 
hırsızlığı, kundakçılık, 16.503 kişi ise öldürülmüş. 
Buna bağlı olarak 2,1 milyon kişi hapiste şu an. 4,8 
milyon kişi ise şartlı tahliye edilmiş, polis ve yargı 
denetimi altında hayatlarını idame ettiriyorlar. 
Maddi açıdan 2003 bütçesinden suç ile mücadele 
adına harcanan para miktarı ise 120 milyar dolar.” 
(10.12.2004 Zaman Gazetesi)

2000 yılı rakamlarına göre Amerika’da 1 Mil
yondan fazla çete üyesi bulunmaktadır.. Bu rakam
lar ABD’nin iç güvenliğini sağlamaktan sorumlu 
güvenlik güçlerinden çok daha fazladır. Bu insan
ların büyük çoğunluğu işsiz ve gelecekten umutsuz 
kitlelerden oluşmakta. ABD’nin dünyanın dört bir 
tarafına gönderdiği askerlerin büyük çoğunluğu da 
bu sosyal tabaka mensubu. Şimdilerde İslam coğ
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rafyasında profesyonel akılsız bombalara dönüşen 
bu insanlar kendi toplumlarında da en modern ve 
en seri katiller sürüsüne dönüşecekleri Viatnam 
tecrübesinden malumdur.

İslam inancına göre her insan “İslam fıtratı” 
üzerine doğar. Hiçkimse doğuştan günahkâr değil
dir. O zaman yukarıda rakamların ifade ettiği ahla
kî alanda dibe vurmanın, yozlaşmanın sebebi ne
dir? Her insanın kendine has bir hikayesi olduğu 
hakkını mahfuz tutarak şunu söyleyebiliriz: Mo
dern Batı kültürü şiddet üretiyor. Kendi toplumla- 
rında bu olguya sahip bir sistemin Müslümanlara 
hümanist değerler(!) satması gülünç olmaktan öte
ye gitmiyor.

Bir devletin tarihi sicili onun karekterini ele 
verir. ABD’nin son 60 yılını dış politika bağlamın
da ele alsak inanılmaz kanlı bir tecrübe ortaya çı
kar; Hiroşima, Nakazaki, Vietnam gibi kara sayfa
lara milyonlarca insanı gömen Amerika şimdi de 
bunlara Afganistan, Guantenamo, Ebu Gureyb, 
Necef, Felluce gibi yenilerini eklemekte. Bu azman 
güce eğer dur denilmezse yeni katliamlar değişik İs
lam coğrafyasında vuku bulacaktır. Perşembenin 
gelişi Çarşambadan bellidir.

Kimsenin inkar edemiyeceği hakikatler, ABD 
imzalı “Büyük Ortadoğu Projesi”nin Müslümanla
rın geleceğini karartmaya matuf olduğunu gösterir. 
Yerkürenin sahip olduğu 2,2 milyar çocuktan 1 
milyarının ölüm tehdidi altında olduğu artık bir sır 
değil.

Geçenlerde ‘UNICEF Dünya Çocuklarının 
Durumu 2005 Raporu’ Ankara Dedeman Oteli’nde 
açıklandı: Raporu açıklayan UNICEF Türkiye 
Temsilcisi Edmond McLoughney, dünyadaki ço
cukların 1 milyarının silahlı çatışma ve AIDS teh
didi altında bulunduğunu açıkladı.

Rapora göre dünyada 1 milyar çocuk yoksulluk 
içinde yaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerde 640 mil
yon çocuk yeterli barınma imkanlarından yoksun. 
270 milyon çocuk sağlık hizmetlerine erişemiyor. 
ilköğretim çağındaki 121 milyonu aşkın çocuk 
okula gitmiyor. Bunların çoğunu kızlar oluşturu
yor. Dünyada her gün 3 bin 900 çocuk yeterli su 
imkanlarından yoksun olduğu için ölüyor. 2003 yı
lında 10,6 milyon çocuk, 5 yaşına gelmeden haya
tını kaybetmiş. Ölen çocuk sayısı ise Fransa, Al
manya ve Yunanistan’daki 5 yaşından küçük ço
cukların toplamına eşit. 1990’dan beri silahlı çatış
malar yüzünden 1,6 milyon çocuk hayatını kaybe

derken, 20 milyonu evlerini terk etmek zorunda 
kalmış. Tüm dünyada HIV/AIDS yüzünden anne
siz babasız kalan çocuk sayısı 15 milyon.

( http ://w w w .zam an.com .tr/?bl = haber -  
ler&alt=&trh=20041211&hn=120332)

insanlığa bu dehşet hayatı bahşeden Dünya Sis- 
temi’nin insanî söylemler(!)ini ciddiye almamız 
nasıl beklenebilir. Peki bundan ABD’nin payına 
düşen ne ki? denebilir. Sistemin patronu sistemin 
ürettiği hastalıklardan sorumlu değil midir? Sadece 
bir olaya dikkat çekelim:

Dünyanın sahip olduğu ana geçer para birimi 
“yeşil dolar”dır. ABD, istediği zaman kağıt basarak 
elimizdekileri karşılıksız olarak alır, daha doğrusu 
çalar. Çağımızın en büyük hırsızı; değersiz kağıtlar
la insanların elindeki değerleri değiş tokuş yapan 
devlettir. Trilyon dolarlar çapında dünyadan çalan 
ABD’nin bu hırsızlığı pek gündeme gelmemekte. 
Böylesi hırsız bir devletin tankların sırtında İslam 
coğrafyasına ‘demokrasi’, ‘insan hakları’, ‘hukuk’ 
getireceği iddiası akla ziyandır.

Son Söz

Batı’nın, İslam’ı terörle özdeşleştirerek hata yaptı
ğını söyleyen BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 
uyarıları tehlikenin boyutlarına dikkat çekici nite
liktedir. Batı, dayatmalarla İslam’ın sekülerleşebi- 
leceğine inanıyor. İslam, sekülerleştirilmiş diğer 
dinlerle karıştırılıyor.

İslam; bir inanç sistemi ve ondan neşet eden 
davranış kodu, değerler bütünü, sosyal kurallar içe
ren ve bunu tarihte realize etmiş unique/biricik 
tecrübe sahibi ilâhi ve tahrif olmamış yegâne din
dir. Kültürel kodlara hayat veren, birey ve topluma 
sulükunda bir anlam haritası sunan bu dinin sekü- 
lerleşmesi imkanı bulunmamaktadır.

Mutlak sınırlı varlık, insan; Mutlak Sınırsız 
Varlık’ı, Allah Zülcelâl’i sınırlama garabetine dü
şüyor; O’nu kendi mülkünden soyutlamak isti- 
yor(!).

Cebbar ve Kahhar olan Allah Hak Teâla insan
lara gönderdiği dine kurulan tuzakları elbette gö
ren ve elbette tarihe mü’minlerin eliyle müdahele 
edecek olandır. O’nun sünneti hep böyle tezahür 
eder. Bize düşen safımızı seçmektir. Bu mücadelede 
kendisine Müslüman diyen hiçkimsenin tarafsız 
kalma gibi bir lüksü olamaz. Taraf olmayan ber
taraf olmaya mahkumdur. ■
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KUR’ÂN-I KERÎM ÎLE 
SINANIYORUZ...

ZÜBEYİR YETİK

N edir bu yaşamakta olduğumuz; bir Haçlı 
Seferi mi, yoksa Petrol Savaşı ya da Yer
yüzünün stratejik bölgelerine egemen 

olarak kendi yararına bir denge oluşturma, ‘Yeni’ 
bir ‘Dünya Düzeni’ kurma kavgası mı?.. Yahut 
uluslar arası (mı, üstü mü) sermayenin biraz daha 
semirebilmek için tezgâhladığı oyunlar mı?.. ABD, 
(kendi içindeki ayak oyunlarına karşın) AB, Rus
ya, Çin ve bilmem daha kimler ve kimlerin başka
ca kimlerle post çekişmesi mi?.. Konuya ilgi du
yanlar, özellikle de konu üzerinde uzman olanlar, 
bu saydıklarımıza, elbette, daha pek çok gerekçe, 
etki, amaç, şu ve bu ekleyerek öne sürdükleri olgu
lara dayalı daha pek çok soru ortaya atıp, açıklama 
yapabilirler, yapabileceklerdir ve de yapmaktadır
lar...

Bize kalırsa, bunların hepsi birer “bahane”; 
ama, “ecel gelmiş cihane, baş ağrısı bahane” tü
ründen birer “bahane”... Baş ağrısının ecele yol aç
ması, açabilmesi gerçekliği ölçüsünde birer gerçek 
olmakla birlikte bir ucuyla ya da yüzüyle “bahane”, 
öbür ucu ya da yüzüyle de “gerçek”, yaşanan ger
çekliğin tâ kendisi... Öne sürülen -ve de gözlenen- 
gerekçeler ve uygulamalar ile birer gerçek ve ger
çeklik; gerçekteyse, gerçeğin gerçeğindeyse “baha
ne”...

Sınavdaki insan ve insanlık sınavının bu aşa
masında ya bahanelere tutuklanmış olarak günde
min ve güncelliğin seline kapılıp, yine yitirmişler
den olacak.. Ya da feraset ve basiretiyle görünenin 
ötesine sıçrayarak, görmesi gerekeni görecek, sa
hiplenmesi gerekene sahiplenecek, bunun da gere
ği ne ise, onu yapacak, yapması gerekenlerin ayır-

dına varmış olarak yepyeni (ya da en eski) bir da
vanın davacılığına, bir savaşımın erliğine soyuna
cak...

Daha kestirme ve tam tamına kesin bir söyle
yişle belirtelim: Kur’ân-ı Kerîm insanı (insanlığı) 
kendine çağırıyor, bu çağrı bağlamında sınavdan 
geçiriyor, hesaba çekiyor... Yüce Allah, sürekli bir 
uygulanışın daha belirgin bir sahnesi içinde insan
ları (özellikle de inananları) Kur’ân-ı Kerîm’in ha
kemliğine, ve de özellikle müminleri O ’na teslimi
yete çağırıyor. Boynu kalınlaşmış insanın ve şaş
kınlaşmış, uyuşmuş müminlerin bu durumuysa, sı
navı daha zorlu hale getirmiş olduğundan ortalık 
akıl çelici “bahaneler” ile toz duman içinde daha 
karmaşık hale gelmiş bulunuyor.

* * *

Çoğunlukla Islâm Aleminin (ve yanlış bir ilgi
lendirme, bağıtlandırma dolayısıyla Islâm’ın) geri- 
leyiş, gerileme dönemi olarak algılanan ve vurgu
lanan son yüzyıl, gerçekte, Kur’ân-ı Kerîm’in Yer
yüzü üzerinde egemenliğini yeniden ve yeniden, 
üstelik çok belirgin ve diri bir biçimde dava ettiği 
bir süreçtir. Önceki zamanlarda olay Batı’nın dı
şında, bir başka ortamda görünür ve görülürken ve 
‘Kitab’ın gücü o kadarıyla algılanırken, yani ölüm 
komşuya atılırken, Batılı’nın halkı Müslüman 
olan ülkelere tasallutu üzerine ortaya çıkan diren
me, direniş, direnç ve dirilme ile birlikte bunun 
dayanağı ve kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in nele
re kadir ve muktedir olabileceğinin, ortaya attığı 
davanın, yaptığı çağrının nerelere varabileceğinin 
daha açıklıkla gözlemlendiği süreç... Son yüzyıl, 
budur. Her şeye, herkese ve tüm savlara ve yorum

Umran-Ocak -2005 43



KAPAK

lara rağmen, bu böyledir...
Çünkü, Kur’ân-ı Kerîm yaşama oturmak, otur

tulmak için vardır, yaşamın kendisidir ve O ’nu ya
şamın dışına çıkarmak isteyenler de hep olmuş ve 
müminlerin gafletine karşın onlar hep âgâh bulun
muş; Kur’ân-ı Kerîm’i ve Müslümanların ona yö
nelişlerini (ve yönelemeyişlerini) hep gözlemleye 
gelmişlerdir.

Burada bir ‘ara söz’ açmak gereğini duyuyorum:
Hepimizin bildiği bir “Dırar Mescidi” olayı var

dır. Aktarıldığına göre “münafıklar”, Tebük Sava- 
şı’nın hemen öncesinde, Kuba Mescidi’ne yakın 
bir yerde yeni bir mescit kurarlar. Savaş hazırlığı
nın hengamesi içinde Resûlüllah aleyhissalatves- 
selâma gelerek karda-yağmurda aradaki dereyi ge
çip cemaate katılmak zorluğuyla karşılaştıkları için 
yeni bir mescit kurduklarını belirtip, kendisini 
orada namaz kılmağa çağırırlar. Bu isteğin karşı
lanması savaş dönüşüne bırakılır. Şu var ki, Tebük 
dönüşü gelen vahiy doğrultusunda mescit yaktırı
lıp yıktırılır. Böylece de Müslümanların arasına 
nifak sokmak isteyenlerin oyunları bozulmuş olur.

Hangi oyun ya da oyunlar?.. Kaynaklar o mes
cidi kurduranların ve kuranların Bizans ilişkilerin
den söz ederler. Olayı daha iyi algılayabilmek için 
bu ilişkilerle birlikte ve özellikle mescit kurucusu
nun, olayın güdücüsünün kimliğine vurgu yapmak 
gerekmektedir: Ebû Amir Rahip Abd-i Amr b. 
Sayfi.. Özelliği, “ruhban” kimliğiyle çevresinde 
epeyce bir topluluk oluşturmuş bulunması. Hic
ret’in ardından yandaşlarından bir bölümüyle Me
dine’yi terk ediyor ve Müslümanlara karşı her ey
lemin içinde yer alıyor. Yandaşlarından bir bölü
müyle diyoruz, çünkü, onun yönlendirmesiyle Me
dine’de bir mescit kurulmuş olması, yandaşların
dan kimilerinin orada kaldığını gösteriyor...

Buradan çıkarsayarak, Dırar Mescidi’nin Medi
ne’de “ruhban” eğilimleri yoklamak, yaymak ve 
kollamak; bu inancı yaşatmak amacını taşıdığı ve 
bu sebeple, vahiy doğrultusunda, yıktırıldığı sonu
cuna varıyoruz. Ayette, onların “biz iyinin de iyi
sini yapmak istemiştik” diye yemin ettikleri belir
tildikten sonra bu sözlerinin yalan olduğunun vur
gulanması da üzerinde durulması gereken bir nok
tadır...

Çünkü, “ruhbanlık” Elçilerin (hepsine selam 
olsun) getirmiş bulunduğu bütün dinlere, zaman 
içinde, hep bu söylemle sızmış, onları dönüşüme

uğratmıştır: “İyinin de iyisini yapmak”.. Örneğin, 
İsevî öğreti bağlısı ilk Hıristiyan önderlerine yöne
len agnostik ve ezoterik inançlı akademicilerin 
söylemleri de aynıydı: “Sizin savunduğunuz tevhid 
inancının özü ve gerçeği bizdedir, gelin birlikte 
olalım, daha iyisini ortaya koyalım...” Bu savlara 
ilk yüzyıl içinde direnen önderlerin sayısı gittikçe 
azalmış, bir, derken iki, üç kilise babasının ezote
rik söylemlerin cilâsına kapılması (ve de Ro- 
ma’nın bunlara yeşil ışık yakması) sonucunda İsa 
Aleyhisselâm’ın getirdiği din 200 yıl içinde ruh
banlar dinine dönüşmüştür. Ve, Roma’nın da tu
tumu bu sürece paralel olarak değişmiş, sonunda 
Hıristiyanlık devletin dini olmuş; Yüce Allah’ın 
kulları kendilerini egemen güçlerin boyunduruğu 
altında bulmuştur. Diğer dinlere de benzeri yakın
laşma ve yaklaşımlarla sızıldığını belirterek, sözü
müzü sürdürelim.

* **

Dırar Mescidi eylemi İslâm’ı gerçek yapısından 
uzaklaştırıp, ezoterik (batınî) inançlara bulaştırma 
ve uyarlama girişiminin ilki olmakla birlikte, el
bette, sonuncusu değildir. Binlerce yıllık bir “Ge- 
lenek”in elden ele, dilden dile aktarılması sonucu 
çok geniş ve güçlü bir söylem birikimi edinmiş 
olan bu inanç yanlılarının -ne yazık ki- İslâm’ın 
200-250’inci yıllarında ve sonrasında büyük başa
rılar elde ettiklerine; İslâm’a özgü kavramların içi
ni boşaltıp bunlara kendi inançlarını yükleyerek 
bu dini de başkalaşıma uğratmada yaygın bir bi
çimde başarılı olduklarına tanık oluruz.

Şu var ki, ortam önceki çalışmalarında oldu
ğundan daha farklıdır. Çünkü, İslâm söz konusu 
olduğunda güçlü iki direnç noktasıyla karşılaşıl
mıştır: İlki, önceki dinler tümü de ezoterik söy
lemlere bulanmış ve boyanmış geçmiş dinlerin ve 
inançların harman olduğu bölgeler insanlarına 
tebliğ edilmişken, İslâm, Hicaz gibi bu etkilerden 
uzak bir bölgeye, “ümmîlik” zırhını kuşanma imkâ
nına elverişli bir ortama gelmiştir. Böylece, 200
250 yıllık süre içinde “ümmîlik” korunağı mayanın 
tam tutmasına, sağlam bir damarın oluşmasına 
katkıda bulunmuştur. İkincisi, Kur’ân-ı Kerîm iyi 
korunmuş, elde tutulmuş ve andığımız damarı sür- 
dürenlerce İslâm’ı aslî çizgisinde sürdürme savaşı
mı sırasında onları aydınlatmağa ve diri tutmağa 
kaynaklık etmiştir. Muhyiddin-i Arabî tarafından 
evc-i bâlâya, doruğa yükseltildiğinden ötürü kimi
lerince (haklı olarak) Muhyiddin-i Arabî’nin dini
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olarak anılan batınî ve tasavvufî iman edişler ve 
yönelişler karşısında Aleyhissalatvesselâm Efendi
miz Muhammed-i Arabî’nin dini güçlü bir damar 
olarak bu güne dek gelmiştir. Ama hep çatışarak, 
ama hep savaşarak, ama hep direnerek..

Gözleri yuvalarından uğratacak dehşetteki bu 
ayırımın gerçekliğini ve de Batınî inançların, ezo- 
terik tutum ve anlayışların “beyinlerimize” ne öl
çüde yerleşmiş bulunduğunu açıklayabilmek için 
iman edişlerin asal nirengi noktalarından birkaçı 
üzerindeki görüşleri karşılaştırmalı olarak ama kı
saca aktarmamız gerekecek:

Batınî inançlara göre, Yüce Yaratıcı yaratıkları 
ya da alemi, alem de Yüce Yaratıcı’yı mündemiç
tir, içermektedir. Yaratan yaratılmışlardan ne ayrı
dır, ne de gayrı.. Tepkilerin azaltılması amacıyla 
başkaca adlarla anılsa da aslında “vahdet-i vücûd” 
denilen bu inanç, adından anlaşılacağı üzere “Var- 
lık”ta birliğe kaildir. Nebevî inançlara göre ise, 
Yüce Allah alemlerden münezzehtir, müteâldir, 
aşkındır. Kendi varlığı olduğu gibi yaratıklarına 
var olma payesi vermiştir.

Bu temel inanç farkının bir uzantısı olarak, Ba
tınî inançlara göre -ortaya attıkları çeşitli kuram
lar doğrultusunda- “var oluş”, varlıkların ortaya çı
kışı, tefeyyüz (gelişim), fezeyân (fışkırış), sudûr 
(çıkış), zuhûr (görünüş) yahut taayyün (yansıma) 
yoluyla gerçekleşmektedir. Yani ki, varlık, Var 
Edici “sebeb”in ya gelişim göstermesi, fışkırıp taşa
rak saçılması, ya da yokluk aynasına yansıması ola
rak var olmuş, “vahdet/teklik”, “kesret/çokluk” ha
line gelmiş ve böylece alem vücut bulmuştur. Bu 
tek varlığın çokluk görünümlü aleme dönüşmesi 
de, “vahid olanın vahdaniyetindeki şiddet ve güç
ten ötürü” zaruridir, zorunludur, zorunluluktur. 
Nebevî inanca göre ise, Yüce Allah için hiçbir za
ruret olmadığı gibi yaratma zarureti de yoktur. is
terse yaratır, isterse yaratmaz. Varlığın ortaya çıkı
şı zorunlu bir varoluş değil, Yaratıcı’nın iradesi 
doğrultusunda keyfe-ma-yeşâ bir fiil, bildiği ve is- 
tediğince “yaratma” eylemiyle bir var etmedir.

Batınî inançlarda, ister tefeyyüz, ister fezeyân, 
ister sudûr, ister zuhûr, ister taayyün, isterse bir 
başka ad verilsin, görüldüğü gibi varlıklar “Asıl 
Var” olandan ve O ’nun bir tür farklılaşmasıyla or
taya çıkmaktadır. Bunu daha iyi vurgulayabilmek 
için günümüzde hayli yaygın bir söylem olan 
“enerji dönüşümü” savını anımsamamız yeterli 
olacaktır.. Ancak, onların bunu anlatmak için

kullandıkları deyim, “enerji” değildir de “ruh”tur. 
Eski Babil, Eski Mısır, Eski Yunan, Eski Iran, Eski 
Aztek, Eski ve Yeni Hint ve daha birçokları da 
içinde olmak üzere Yahudi, Hıristiyan, Islâm ve 
Çağcıl tasavvuf ekollerinin, kollarının tümünün 
öğretilerinde ilk ilke olan “ruh” kavramına yükle
nen anlamlar çerçevesinde dile getirilan “külli 
ruh/cüzi ruh”, “ruhun bedene tutuklanması”, ruhu 
arındırma yoluyla “Fenafillah/Bekabillah” merte
belerine çıkma ve “tanrılaşma” söylemleri de bu 
inancın mantıksal sonucudur. Nebevî inançta ise, 
varoluş böylesine bir dönüşümle değil, doğrudan 
doğruya Yüce Allah’ın dilemesi ve dileme doğrul
tusunda da “ol” demesiyle gerçekleşmektedir. Olay 
enerji dönüşümü suretiyle değil, “kelâm/söz” bağ
lamında bir buyrukla gerçekleşmektedir. Biz buna 
“bilgi aktarımı” diyebiliriz; çünkü, yaratış sırasın
daki “ol” buyruğunun içeriğinde yaratılmış olan 
için gerekli bilgiler de vardır. Bir tür fiilî vahiy söz 
konusudur. Yaratma sırasında yaratılana gerekli 
donanım vahyedilmekte, yerleştirilmektedir. Ve, 
“Rûhulkudus” için özel isim olarak kullanılması 
bir yana tutulursa, Nebevî inançta “ruh” bir “şey” 
ismi değil, bir “emr”dir, üstelik “emrden”dir, ey
lem ya da söz; kısacası “vahy”dir..
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Batınî inançlarda “alemin birliği” ilk ilkesi ge
reği “zaman”ın da birliği vardır. “Ân-ı daim” diye 
adlandırılan bu “birlik içindeki zaman” oluşumlar 
paralelinde kendi içinde akıp durmaktadır. Bu 
yüzden de zaman “tek” bir parça olarak döngüsel 
bir yapıdadır. Hani Necip Fazıl”ın bir şiirinde “za
man, o bir daire” diye ifade ettiği gibi.. Nebevî 
inançta ise, dünyadaki yaşamımızda ortak dil ve 
değerler kullanma gereğince uyguladığımız tarih 
ve takvim biçimindeki zamanı kastetmediğimizi 
belirterek söyleyelim, “ortak zaman” ya da “zama
nın birliği” yoktur. Yaratılmış her varlık için ayrı 
bir zaman belirlenmiştir ve bunun adı da “ecel”dir. 
Ecel, belirlenen zamanın sonu değil, bir süreçtir. 
Yüce Allah’ın sürekli yaratıyor olması, evet, her 
eceli bir süreç, her süreci de bir ecel haline getir
mektedir. Ve bu süreç dairevî, döngüsel, çevrimsel 
değil doğrusaldır. Başlangıcı “takdir”, şimdisi “ka
za”, sonrası ise, ukbâdır. Yüce Allah’ın yaratmayı 
irade etmesiyle başlayan, burada yaşanan ve ahire- 
te uzanan süreç... Nebevî iman edişin “rükünlerin
den/iman çatısını taşıyan direklerinden” olan ka
dere ve ahirete iman bu zemin üzerine oturur. 
Döngüsel zaman inancına sahip bulunan Batınî- 
likte kader ve ahiret inancını oturtabilecek zemin 
yoktur. Peki, ya inanıyoruz diyorlarsa?.. iki beyin
leri, iki kalbleri, iki kişilikleri var demektir.. Ya da, 
şu ya da bu alana uyumlu olarak söyledikleri iki 
şeyden birinin farkında değillerdir.

Çok uzadı.. Bir farka daha değinip, geçelim: 
Yüce Allah, yukarıda da değinildiği gibi, “ol” em
riyle yaratma anında yarattıklarına gerekli bilgi
lendirmede bulunur, vahyeder.. Alemlerdeki bü
tün düzen bu bilgilendirmeyle aksamadan yürür. 
insan söz konusu olduğundaysa, durum biraz deği
şir. Biyolojik yaşamının sürmesi için gerekli bilgi

ler ona vahyedilmekle, yüklenilmekle bir
likte, üstlendiği emanet için gerekli olan 
(belki de emanetin kendisi olan) “irade” 
kullanımı bağlamındaysa, doğrudan vahiy 
yerine, Yüce Allah’ın gönderdiği yol gös
terici Elçiler (hepsine selâm olsun) aracı
lığıyla iletilen vahye dolaylı olarak muha
tap kılınır. Bu şu demektir ki, Yüce Allah 
sözgelimi balansına ne edip eyleyeceğini 
vahyederek bildirmişken, insana bu bilgi
yi vermemiş, bilgilendirmeyi ancak (tü
münü selâmla andığımız) Elçileri aracılı
ğıyla yapmıştır. Bu durumda insanın ken

di içine dönerek kendisi ya da varlık veya varoluş, 
insan yanı ile ilgili şu ve bu konusunda bilgilen
mesi mümkün değildir. Bu alandaki bilgiler, yal
nızca, (selâmla andığımız) Elçiler eliyle gönderile
cektir. Bunun böyle olmasına karşın, Batınî inanç
lara göre, insan riyazet, seyr ve sülûk, şu ve bu yol
la salt gerçekliği, mutlak hakikati yakalama yet
kinliğine sahiptir ve buna da “marifet” denilmek
tedir. Nebevî inanışta ise, mutlak hakikatin bilgi
si Yüce Allah’tan Elçiler (hepsine selâm olsun) 
aracılığıyla ve bir “Haber” olarak gelir.. insanlar 
elçinin iletmesine, elçi de Yüce Allah’ın vahyet- 
mesine muhtaçtır. Bilgilenme konusunda aşağıdan 
yukarıya değil, yukarıdan aşağıya doğru bir seyir, 
bir akış vardır. Buna karşın, Batınîlerin “velayet 
nübüvetten üstündür” savları ise, kendilerinin 
kendi çabalarıyla ve marifet yoluyla “mutlak haki- 
kat”i elde edebilen “er kişiler”, ötekilerin de bilgi
ye erişmek için vahyi bekleyen “her kişiler” duru
munda bulundukları yolundadır. Yaptıkları “Nebi
lerin velayetleri de vardır ve velayetleri nübüvvet
lerinden üstündür” türü teviller ise, tepkileri gi
dermek üzere dile getirilen şeylerdir.

imdi: Allah, yaratma, zaman (dolayısıyla kader 
ve ahiret), alem, ruh, bilgi ve haliyle de nübüvvet 
ve kitap konularında bu ölçüde taban tabana zıt 
olan inanışların sahiplerinin iki ayrı “inanç” için
de olduklarını, Aleyhissalatvesselâm Efendimiz 
Muhammedi Arabî’nin dininin yanı başına Muh- 
yiddini Arabî’nin dininin oturtulduğunu söyleme
nin dehşet verici bir yanı kalır mı, bu durumda?..

Öte yandansa, evet, gerçekten insanı dehşet 
içinde bırakması gereken bir yan vardır, bu olay
da.. O da, bu Batınî/Ezoterik inanç sahiplerinin, 
geçmişte diğer dinler karşısında da yaptıkları gibi, 
Islâm’ın hakikatinin kendilerinde olduğunu söyle
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meleri ve, ve de, kimi Müslümanları da (keşke ki
mi olsa, birçoklarını da) buna inandırmış olmala
rıdır.

Bu kandırılmışlığın bu yaygınlığı ise, iki önem
li sonuç doğurmaktadır:

Birincisi, dinin özü, imanın hakikati ve benze
ri nice ifadelerle ortalığı kaplayan Batınîlik, insan
ların, özellikle de inanmış kimselerin ve bu kimse
ler arasında da dinin gereklerini daha iyi yaşamak 
isteyenlerin yollarını kesmekte, onlar ile Kur’ân-ı 
Kerîm’in arasına girmekte.. Doğrudan doğruya 
Kur’ân-ı Kerîm’in önüne set çekmek ya da onu 
dışlamak yerine, beyinleri koşullandırıp Kitab’ın 
kendi inançları uyarınca algılanmasını sağlama 
yöntemlerini kullanmaları ise, olaydaki vehameti 
daha bir arttırmakta...

İkincisi, insanlara iradeleri terk ettirilerek, in
sanların iradeleri törpülenip köreltilerek değerlen
dirme, seçme, girişme, eylemde bulunma yetenek
leri ortadan kaldırılmak suretiyle “sürüleştirme” 
gerçekleştirilmededir.

Tek cümleyle, Yeryüzündeki halifeliği ve Yara- 
tıcısı’na karşı sorumluluğu gereği “irade” sahibi kı
lınan insan hem bu donanımından, hem de irade 
kullanımı sırasında yol haritası olsun diye gönde
rilen Yüce Kitab’ı kavrama imkânından yoksun bı
rakılmaktadır.

* * *

Batılı bir tarih felsefecisi insanlık tarihinin giz
li örgütlerin kavgasından ibaret olduğunu söyler. 
Evet, hem gizli örgütlerin kendi içlerindeki çekiş
meleri ve hem de -özellikle- kendi dışlarında kalan 
kimseler üzerinde egemenlik kurup, sömürüde bu
lunmaları sürecidir, tarih.. Bu sürece, Yüce Allah, 
hep, tümünü de selâmla andığımız Elçiler gönde
rerek müdahale etmiştir. Elçiler (tümüne selâm ol
sun), Batınî bağlantılarla burunlarından zincirle
nip kula kul kılınan insanlığı özgürleştirmenin öğ
retisini getirmiş, savaşımını vermişlerdir. Ama 
Masonluktan Gül-Haç Şövalyeliğine, Karmatilik- 
ten bilmem hangi Batınî tasavvuf koluna varınca
ya dek aynı inancı -farklı söylemlerle- taşıyan bü
tün bu gizli örgütler hep birbiriyle ilişki içinde bu
lunarak insanlığı “Kırklar, Yediler, Üçler” oligarşi
sinin pençesinde tutmayı başarmışlardır...

Son Yüzyıl içinde Kur’ân-ı Kerîm’in gücünü 
yeniden duyurması üzerine de, bunun önünü kes
mek için hemen harekete geçilmiş, tasavvufun 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla ilk

adımlar atılmış; ardından özellikle çağdaş eğitim 
alan kimselere uygun yorumlamalarla da Muhyid- 
dini Arabî misâli tasavvufun ihyası için kollar sı
vanmıştır. Bu işi de Rene Guenon ve ekibi, izleyi
cileri yapmıştır ve yapmaktadırlar. Üstelik mane- 
viyatçılık maskesi takınarak...

1992 Yılında bu tehlikeyi görüp, kitaplaştır
m ışım. Felsefe, ilâhiyat ve tasavvuf içerikli bu ça
lışmanın sunuşunu da “Verdiği görüntü, yol açtığı 
çağrışımlar farklı da olsa, elinizdeki bu eser, ger
çekte, ‘siyasal amaçlı’ bir kitaptır.” cümlesiyle yap
mıştım. Çünkü, siyasal bir manevraya karşı çıkış 
söz konusuydu.

Islâm alemi üzerinde oynanan bu oyunun “en
telektüel” bir düzlemde kalacağını düşünüyordum, 
o günlerde. Beyinleri işgale yönelik bir eylem gö
rüyor ve buna karşı çıkıyordum. Ama, bugün gö
rüyoruz ki, ne beyinleri bulandırmak amacıyla ta
savvuf pompalanışı, ne beyinleri çelici yeni yo
rumlarla tasavvufun ihyası Kur’ân-ı Kerîm’in gü
cünü kırmağa yetmemiş olacak ki, topları, tüfekle
ri, gemileri, uçakları ve füzeleriyle saldırıya geçmiş 
bulunuyorlar.

Bilmeli, kabûl etmeli ve hatta inanmalıyız ki, 
eylemde bulunan ne şu devlettir, ne de bu devlet.. 
Amaç, ne petroldür, ne egemenlik, ne de başka 
şey.. Haçlı Seferleri nasıl ki, “Doğu’nun zenginli
ği” bahanesi ve Kutsal Mekânları kurtarma söyle
miyle yapıldığı halde gerçekte hedefte Kur’ân-ı 
Kerîm var idiyse, bugün de hepsi bahanedir, asıl 
amaç Kur’ân-ı Kerîm’in müminlerin O’na yöneli
şiyle ortaya çıkan gücünü kırmaktır. Hareketin bir 
Batınî inanç seferberliği olduğuysa, zaten, her gün 
medyada dillendirilmektedir.

Öyleyse, bizim için sorun Kur’ân-ı Kerîm’e yö
nelme ve sarılma sorunudur. Elbette yaşanan her 
türlü mazarratın/yitiğin giderilmesi için ne gereki
yorsa o da yapılacak, görünürdeki şartlara göre her 
türlü önlem alınıp eylemde bulunulacaktır. Ama, 
bu bahanelerin ardındaki gerçek sebebin Kur’ân-ı 
Kerîm’e karşı açılmış bir savaş olduğunu bilir de, 
bu idrâk içinde O ’na yönelirsek, bilelim ki, hem 
sorunların tümünün çözümü ele geçirilecek, hem 
de Batınîliğin beli bir daha doğrulamayacağı bi
çimde kırılacaktır.

Kur’ân-ı Kerîm’le sınanıyoruz, tüm Müslüman- 
lar olarak; bilelim ve O ’na yönelelim.. Gerisi ba
hane... Kitab’a sahiden sahip çıkarsak, bize de sa
hip çıkılacaktır. Bu kadar... ■
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atı’nın bugün en önemli derdi Islâm’ı do
ğal halinden dönüştürmek ve kendince 
ılımlı bir İslam üretebilmektir. Anlaşıldığı 

kadarıyla bu konuda sûfî gelenekten ve onun ta
savvuf anlayışından ve tarikat örgütlenişinden ya
rarlanma planları yapıyor. Beyaz Saray zaman za
man ülkesinde yaşayan tarikat şeyhlerini toplayıp 
sırtlarını sıvazlamakta, arkalarındaki dini cemaat
leri dizayn etmek istemektedir. Hazırlanan 
RAND gibi raporlarda sûfî yorumun teşvik edil
mesi gerektiğine de işaret edilmekte, bu çerçeve
de sûfîliğin gizemliliği ve kurallarındaki elastiki
yetten yararlanılma düşünülmektedir.

Dikkat çekicidir ki son zamanlarda Batı dün
yasındaki sûfî teşvikçiliğinin yanında, gizeme da
yalı, zımnen din ile ilintiye getirilmiş bir manevi 
hayat tasarlanmakta, filmleştirilerek pek çok ka
nalda seyirciye sunulmaktadır.

Bu çizginin elbette makul taraflarından söz 
edilebilir. Manevi plastitesi olan bir dünyada ya
şadığımızı hatırlatması, dolayısıyla da olsa pozitif 
mantığa kayıt koyması bu olumluluk hanesine ya
zılabilecek bir şeydir. Ne var ki yer yer sünnetul- 
lahı göz ardı eden bir mantık gelişimine de kapı 
aralayabilmektedir. Sözgelimi bu dünya nihai bir 
hesaplaşma dünyası olmadığı için iyinin de kötü
nün de mutlak bir karşılığının bulunmadığı, dola
yısıyla da bu esrarengizliğin genel geçer bir kural 
olmadığı unutulmamalıdır.

Burada belki daha önemlisi gizemli bir İslam 
anlayışına doğru yanlışlıklarla dolu bir sürecin ge
lişme ihtimalidir. Ki son zamanlarda Batı dünya
sında bu sürecin belirtileri gözlenmekte ve Islâm 
dünyasına ithal işaretleri sezilmektedir. Batı dün

yasında dine yeniden önem veren ve fundamental 
olarak nitelenen Hıristiyanlar, dindarlığı daha bir 
etkin ve görünür kılmak için bazı ayinler üretmiş
lerdir ki bunlardan birisi Hz. Isa’nın ruhuyla bir
leşme seanslarıdır. Burada esrarlı yollara başvurul
makta, çoğu yapay bu gizil eylemler, manevi bir 
derecelenmeyle yorumlanmaktadır. Duyumları
mıza göre bazı Islami cemaatlerde böylesi bir (me
sela) Hz. Peygamberin ruhuyla transa geçme tö
renleri yapılmaktadır.

Gizemli bir dini hayat anlayışı ve dini kuralsız 
yorumlama konuları birbirlerine indirgenemezler
se de tamamıyla kopuk şeyler değildir. Esasen 
ılımlı İslam talebine uygun olarak sûfîliğin teşvik 
edilmesi gerektiğine ilişkin görüşler ve olağanüs
tülüklere dayandırılan bir ahlak anlayışı, sıkıntılı 
konjonktür de göz önünde bulundurularak birlik
te değerlendirilebilir.

İşte biz de bu amaçla bu kısa yazımızda önce 
sûfîliğin temel esprisini, getiri ve götürülerini, 
sonra da olağanüstülüğün ifade ettiği anlamı de
ğerlendirmeye çalışacağız.

Bir Dini Eğilim Olarak Sûfîlik

Ünlü din sosyologu Weber’e göre tarih boyunca 
genelde iki ayrı din anlayışı var olagelmiştir: As- 
ketik din ve mistik din. Asketik din, kurallara 
bağlı olan ve dini yaşamayı Allah’ın emir ve ya
saklarına uyma olarak kabul eden din anlayışıdır. 
Mistik din ise dindarlığı kalbi bir iş olarak gören, 
Allah’ın, emirleriyle değil, bizzat kendisiyle bağ 
kurma olarak anlayan din anlayışıdır. Yine aynı 
düşünüre göre bunlar ayrı dinler olabileceği gibi
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aynı dinin içinde iki farklı eğilim olarak da 
varolabilir. Yahudilikteki Kabbalizm ve Tal- 
mudizm, Hristiyanlıktaki kilise dini ve misti
sizm ayırımı bunun tipik örnekleridir. Söz ko
nusu ayırım çoğu kere kurallı dinin kişisel de- 
runiliğinin azalmasına karşı gösterilmiş bir 
tepki üstüne oturmuştur.

Bu durum Islâm dünyasında da benzer bir 
yol izlemiştir. Madde-mana, dünya-ahiret, 
fert-toplum gibi ikilemler arasında orta ve 
dengeli bir yol izleyen Islâm ilk yüzyılda top
lumsal olarak şekillenmiş ve kurallara bağ
lanmıştır. Weber’in deyimiyle asketik-mistik 
(şer’î-sûfî) bir ayrışma yaşanmıştır. Önce iki 
çizgide paralel giden Müslüman tipinden, za
manla birbirinden az-çok farklı iki ayrı Islâm 
tipi belirmiştir:

Ş er’î  İslâm  - S û fî İslâm .
Bu çerçevede sûfîlik (ve daha sonra belir

ginleşen tasavvuf ve tarikat) hareketini geliş
tiren en önemli sebeplerin başında fütuhat
larla da serpilip gelişen Islâm toplumlarında- 
ki zenginlik ve buna bağlı olarak dünya zevk
leri ve hatta lüks gelmektedir. Ayrıca buna 
dinin kurallara bağlanmasıyla ince nüansların 
kaybolması da eklenmelidir. Gerçekten de dini 
formülleştirerek, Islâm düşüncesine sürekli yaşa
yacak şeklini kazandıran takdire değer bu ulema 
hareketi, Fazlur Rahman’ın deyişiyle genel kural
larla şahsi erdemleri aynı potada eriterek sunmuş; 
kişisel olmayan hukuki hayat, şahsi ve manevi 
dünya ile karşı karşıya gelince de ister istemez bir 
katılık söz konusu olmuştur. Tabi burada haricilik 
tartışmasının doğurduğu inzivaya çekilme arzusu 
da eklenmelidir.

Ne var ki haklı gözüken Islâmi duyarlılık kadar 
insan doğasından da bir pay alan bu gelişme, dü
şünce alanında tasavvuf, pratik alanda tarikat gi
bi olgularla kurumsallaşırken bazı önemli prob
lemleri de beraberinde getirdi. Sûfîlik şer’i anlayı
şın yerine bazı yorumlar getirmişti. Ne var ki bu 
yorumlar çoğu kere bir kuralsızlığı ifade ediyordu. 
Ayetler, en belirgin kavramlar bağlamlarından 
çok farklı anlamlarda kullanılmıştı. Bu sembolik 
anlatım gizemli bir yapıyı da beraberinde getirdi. 
Sûfî geleneğe göre olup bitenlerin önemli bir kıs
mı kendince tanımlanmış velayet ve keramet üze
rine kurulmuştu. Bunları da manevi yönden kur-

tulmuşluğun, dinde yüksek bir derece kazanmışlı- 
ğın bir göstergesi saymıştı.

Kuralsızlık ve olağanüstülük, tarih boyunca 
sûfîliğin ve onun kurumsal yapılarının her zaman 
ve her yerde mutlak bir özelliği değilse de genelde 
bir alameti farikası haline geldi; çağına göre esnek 
bir Islâm anlayışına kapı araladı.

Tarihsel oluşum itibariyle sûfîliğin en önemli 
varlık sebepleri şöyle sıralanabilir: insanı doğru
dan Allah ile temasa getirdiğine ilişkin kanaat; 
mevcut halk inançlarına uygun düşmesi; etnisite- 
lerin sürdürülmesine ılımlı bakışı veya en azından 
tepkisizliği, devlete karşı bir ikincil yapı görevini 
yerine getirmesi, ulema ile olan çelişkisi ve belki 
daha da önemlisi halk katlarının duygularına denk 
düşecek ve kolaylıkla algılanabilecek bir gizemlilik 
ortamı. Keramet ve benzeri olağanüstülükler bura
da özel olarak zikredilebilir. Toplumlarda dünden 
bugüne sıkça rastlanan yatırlar kültü de bunun ti
pik örnekleridir. Hatta buna göre dünyayı idare 
eden ve başta kutbun bulunduğu üçler, yediler, 
kırklar şeklinde hiyerarşik yapı kazanmış bir ricâ- 
lü ’l-gayb (görünmeyen adamlar) yönetimi (farklı 
nüanslarda da olsa) benimsene geldi.

Umran-Ocak •2005 49



KAPAK

Genelde başlangıçlarda kurallı dinden tatmin 
olmayış üstüne kurulmuş olan süfîlik ta Islâm’ın 
ilk yüzyıllarında kurallı Islâm anlayışına karşılık 
derunî bir yaşayışı kendine çıkış noktası yapmıştı. 
Yani daha içten bir dini yaşayışı kendisine prensip 
edinme gibi anlamlı bir duyguya sahipti. Tarih 
boyunca bu çerçevede bazı önemli görevler de ye
rine getirdi. Hatta bugün bu görevin yeri açık bu
lunuyor. Din ile ilişkinin eylemden çok söyleme 
dönüştürüldüğü bir dünyada onun hal yoluna bir 
ihtiyaç vardır.

Ne var ki bu söz konusu süfîlik yolu tarih bo
yunca bazı sorunların da kaynağı olmuştur. Bu 
çerçevede iki önemli sorun kaynağının olduğunu 
söyleyebiliriz: Kuralsızlık ve fevkalâdelik tutkusu. 
Kur’anî çizgideki gelişmelerin önünü tıkayabile
cek, sosyal politik beklentilere uygun bir din üre
tebilmek için yararlanılabilecek iki özellik.

Vakıa günümüzde daha önce de söz konusu et
tiğimiz bazı ABD projelerinde Islâm dünyasının 
Batı taleplerine göre dönüştürülebilmesi için bir 
ılımlı Islâm  üretilmesi gerektiği, bu süreçte süfîlik- 
ten yararlanılabileceği belirtilmektedir. Burada 
süfîliğin tercih sebebi, kuralsız hareket edebilme,

yer yer Kur’an ve sünnetin lafzî anlamlarının öte
sine geçebilme durumudur. Yani her türlü süfî 
oluşum olumsuz değilse de tabir caizse omurgasız 
bir Islâm anlayışı süfîlik çerçevesinde daha iyi üre
tilebilir. Fevkaladelik ise ayrıca üzerinde durulma
sı gerekli bir konudur.

Bir Manevi Gösterge Olarak Olağanüstülük

Ünlü din sosyologu Weber, tarih boyunca din 
bağlamında kurtulmuşluğun göstergesinin olağa
nüstülüklerde arandığını söyler. Gerçekten de er
miş olduğu kabul edilen kişilerin manevi derece
lerinin bu yolla ispat edilebileceği, yaygın bir ka
naattir. Gerçi yalnızca ermişler böyle bir iddiada 
bulunmakla kalmamışlar, genelde diğer insanlar 
da bunu kabule çok yatkın olmuşlardır. Bu durum 
bir eksik algılama yoluyla da hep pekiştirile gel
miştir.

Modern kültürün daha da bir maddeleştirip 
katılaştırdığı şimdiki dünyada olağanüstülüklerin 
manevi hayatın bir göstergesi olarak algılanması 
daha da bir pekişmiş görünüyor. Halbuki din ve 
özellikle Islâm sırlar üstüne kurulu bir mekanizma
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değildir. Kur’an’dan anladığımıza göre insanların 
ısrarı üzerine peygamberlere mucize denen bir im
kan verilmiştir. Ama din Allah’ın istediği doğrul
tuda bir yaşantıdan ibarettir.

Olağanüstülükle yüklü bir din anlayışı genelde 
gerilimli dönemlerin bir olgusu olmuştur. Islâm 
toplumunun kendi içine katlanması dönemlerin
de sûfî çizgi yükselmiş, tarikatlar, müntesibi şeyh 
ve müritler olağan dışı gösterilerde bulunmuşlar
dır. Mesela burada Kadiriliğin hala sürmekte olan 
gösterileri bir örnek olarak hatırlanabilir.

Halbuki peşinen belirtmeliyiz ki doğrulukla 
olağanüstülük arasında doğrudan bir ilişki yoktur. 
Büyüsellik dinsellikten çok farklı bir şeydir. Din 
ilahi iradenin belirlediği hükme dayalı bir yaşantı
dır ve onun muhasebesi de ona aittir. Ölçülü yaşa
manın ötesinde Weberyen bir deyimle kabul edil
mişliğin başkaca bir ölçüsü yoktur. Bir başka deyiş
le dinin ölçüsü fiziksel değişiklikler değil, ahlaki 
yaşantıdır. Hatta konu, mistik eğilimlerin iddia et
tiği gibi hedef Allah’ın kendisiyle bütünleşmek de
ğil, emirleriyle bütünleşmek ve onu göre yaşamak
tır. Ne var ki sûfî anlayış bu konuları bir hayli es
nek ve dolayısıyla da kuraldışı tuta gelmiştir.

Islâm tarihinde bu tür olağanüstülüklere da
yandırılmış bir Islâm anlayışına Melamilik gibi yi
ne sûfîliğin içinden çıkmış eğilimler bile tepki 
göstermiş, tavır sergilemişlerdir. Mevlana Ca- 
mi’nin N efahatü’-Ü n s’ünde anlattığına göre Me- 
lami büyüğü Ebu Said Ebu’l-Hayr’a: “...Falan kim
se su üzerinde yürür dediklerinde, falan kuş dahi 
su üzerinde yürür deyu buyurdular ve falan kimse 
bir lahzada bir şehirden bir şehre varır, dediler. 
Şeytan dahi bir nefeste doğudan Batıya varır dedi
ler. Pes bunlar da kıymeti olmayacak ehlullah 
kimselerdir deyu sual ettiler. Buyurdular ki halk 
içine karışıp alış-veriş eyleyip bir lahza Hüda’dan 
gafil olmaya; velilik rütbesi budur dediler..” (La- 
mii Çelebi tercümesi, 1289, s.339).

Genel Bir Değerlendirme

Gizemliliğin eleştirisinin sınırlarının elbette far
kındayız. Modern kültürün yaptığı gibi kainat Is
lâm açısından yalnızca fiziksel/kozmik bir dünya 
değildir. Weber’in deyimiyle kainat da büyüselli- 
ğinden bütünüyle arındırılamaz, çünkü bu onun 
tabiatına aykırıdır. Islâm’a göre insanın yanında

bu kainatta melekler, cinler gibi varlıklar; arş-kürs 
gibi varlığına inandığımız ama künhüne vakıf ola
madığımız mekanlar vardır. Bu çerçevede bilgile
rimiz sınırlıdır. Vahyin bildirdiklerinin de duyu 
verileriyle elde ettiğimiz nominal bilgilerimizin de 
bir sınırlılığı vardır. Ne var ki eylemlerimizin arka 
planını bu sırf fiziksel olmayan dünya dolduruyor
sa da biz ön taraftaki nesnel dünyada açık gerek
çelere göre hareket ediyoruz. Bilindiği gibi Hz. 
Musa’nın bilmediği ama bir başka kula (Hızır’a) 
açılmış bir alan vardı. Hızır’ın bilgisi doğru ol
makla birlikte genelin çizgisi Musa’nın çizgisidir. 
Esasen başka türlüsü karışıklığa sebep olurdu.

Şüphesiz günümüzde sûfî eğilimlerin değişik 
Islâm topluluklarında kimlik haline gelip birer 
kurtuluş ideolojisi görevi yerine getirdiği bile söy
lenebilir. 20. yüzyılda özellikle Kuzey Afrika top
lulukları ve günümüzde Çeçenistan ve benzerleri 
bu duruma örnek gösterilebilir. Ama daha bir kul
lanılabilirliği göz ardı edilemez. Şer’î Islâm’a karşı 
Batı tarafından desteklenmesi de bunu göster
mektedir.

Esasen sûfîlik, tasavvuf ve onun en önemli ku
rumu sayılan tarikat 13. yüzyıla kadar güçlü bir 
dönem yaşadı. 17. yüzyıl sonrasında ise ciddi bir 
muhalefetle karşılaştı. Genelde Islâm’ı kurallı ola
rak anlamaya çalışan selefiyeci eğilimler, Islâm 
dünyasının olumsuz halini sûfîliğe yüklediler. Su- 
filik alanı bir hayli boşalttı. Ne var ki siyasi, kül
türel pek çok sebepten dolayı, sûfîlikten boşalan 
yer sağlıklı biçimde doldurulamadı. Siyasi yapıla
rın Islâm’ı meşruiyet dışı hale getirmeye yönelik 
uygulamalarıyla değişik halk inançları çeşitli şe
killerde dinin de denetim altında tutamadığı bir 
hurafeye dönüşerek bir başka açıdan varlığını sür
dürdü.

Günümüzde ulusal ve küresel otoriteler kendi 
doğasında olmayan, tarihsel misyonu bulunma
yan, yani toplumları dönüştürme gücünde olma
yan bir Islâm istemekte; müntesibini tatmin eden 
ama genelde edilgin bir yorum aranmakta ve bu
nun sûfî yorumlarda, onun olağanüstülük tutkusu 
ve kuralsızlıklarında bulunabileceği düşünülmek
tedir. Bunun için bazı grupların teşvik edildiği an
laşılmaktadır. Şüphesiz müslümanlar bu konular
da daha duyarlı olmalıdırlar. ■
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B izim toplumumuz, çok yakın tarihlere ka
dar, resim, müzik, dans, heykel ve kadının 
sesini mahrem olmayana duyurmak ha

ramdır, itikadına mensuptu. Birden bire topu topu 
kırk yıllık bir geçmişi bulunan televizyona böyle- 
sine şaşırtıcı derecede bağlanmasının, bir açıkla
ması yapılabilir mi? Televizyon onların kimi bas
tırılmış duygularını kamçıladı mı acaba? Bu soru
nun sahih ve isabetli bir açıklaması olmalı. Top
lumun yakın geçmişteki itikadının tam zıddına 
yayın yapan yığınla tv kanalı mevcut bugün. Ka
dın sesinin haramlığını şimdilik bir kenara bıraka
lım. Salt Yedinci Sanat’ın bir dalı olması yönüyle 
değerlendirelim. Yine de Türk toplumunun tele
vizyona dair bugünkü ilgisi ve merakı konusunda 
sağlıklı, köklü, isabetli açıklamalar bulmakta çok 
zorlanırız.

Hafif, eğlendirici, malayani, amiyane ve süfli 
hoşlanma duygularını kamçılayan programların 
gelenekçi, muhafazakar tv kanallarında daha çok 
boy göstermesini görmezden gelebilir miyiz? Bu 
cümledeki “daha çok” yakıştırmasını aşırı bulan
lar vardır. Belki de beni böyle yazmaya zorlayan, 
olayın, içler acısı vahametidir. Ancak son zaman
larda, izlenme oranlarını alt üst ederek insanlara 
çekici gelen, mitolojik ve mistik unsurlarının do
zu olabildiğince yüksek bazı programlar, kimsenin 
dikkatinden kaçmıyor. insanların salt duygu ve 
sezgilerini tahrike yönelik bu programlar, bizi baş
ka, farklı irtibatlar üzerinde düşünmede haklı çı
karıyor.

Kalp Gözü, Sırlar Dünyası v.b. gizemli başlık
larla sunulan programların izlenme oranlarındaki 
yükseklik, halkın, oralarda anlatılanlarla, kendi 
duygu ve sezgi dünyası arasında kurduğu sıcak il

giyi ele vermektedir. Halkta genetik bir rahatla
ma, manevi bir cihazlanma yaratmakta, onlara 
kadim, tarihi bir mefahir hissi aşılamaktadır.

Program yapımcılarının maksadı ne olabilir? 
Bizce onların zihniyetleri, akideleri, inanç, duygu 
ve sezgi dünyaları bellidir. Onlar her şeyden önce 
muhafazakardırlar. Eski değerlerin ellerinin altın
dan kayıp gitmesinden şikayetçidirler. Bu değerle
rin kaynağının ne olduğu onlar için önemli değil
dir. Eski olmaları yeterlidir onları savunmak ve 
özlemek için. Modern tüketim toplumunun her 
nimetini ziyadesiyle istimal etmelerine rağmen 
ondan şikayetçidirler. En çok da ne demekse me
tafizik, manevi ilgi, duygu ve değerlerdeki itibar 
düşüşü onları üzmektedir. Geçmiş ramazanları 
hasretle anan programlar yanına, işte bu sebepler
den ötürü manevi/metafizik dozu yüksek bu tür 
programlar eklemişlerdir. Maksat halkın manevi 
duygularını güya beslemek, daha doğrusu eskiyi 
yeniden yaşamak ve yaşatmak. Dikkatleri olan bi
tenden, olup bitmesi muhtemel olandan ziyade, 
akıl ve madde dışına, olmaza, olamaza, olması dü- 
şünülemeyene celbetmektir. Maddeciliği ve akıl
cılığı böylece ötelemeyi sağlayacaklardır. insanla
rı maddeci dünyadan mana dünyasına çekecekler
dir.

Onlara göre modern dünyada insanlar, kutsalı 
bırakıp akla itibar etmişlerdir. Akıl ve nefs onla
rın geleneksel öğretilerinde insanın baş düşmanı
dır. Zaten nefs, insanın içerisine yerleştirilmiş sü
rekli şer kusan bir garip mahluktur. Akıl ise bu 
nefsin biricik muharrikidir. Aklı terk ederek gön
le dönmelidir. Yani sevgi dinine. Nefsi de terk 
edip hatta öldürüp bir mürşide müritliğe, yani ita
at akidesine dönülmelidir. insanlığın yegane kur
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tuluşu buradadır. Kimileri İlahi Vahiy’den söz 
açarsa, bunun cevabı da hazırdır: Vahyin zahiri 
manası kimseyi kurtaramaz. Öyleyse onun S IR ’rı- 
na vakıf olan hal ehlini aramalı, onlara sığınmalı- 
dır. İşte tam bu noktada asıl soru şudur kanaatim
ce: Gizemcilik ile İslam arasında ne ilgi vardır; gi
zemciliğe dönüş dine dönüş biçiminde anlaşılabi
lir mi?

Gizemcilik, duygu ve sezgiye dayalı inanç yo
ludur. Son derece yaygın bir inanış biçimidir. G i
zemcilerin sayıları Müslümanlardan çok fazladır. 
Gizemciliğin, adı anılmasa da örtülü bir biçimde, 
Türk dünyasında da yaygınlığından söz edilebilir. 
Zaten Kalp Gözü, Sırlar Dünyası v.b. programla
ra halkın aşırı ilgisi bize bu konuda zengin ip uç
ları sunmaktadır.

Türk Tipi M üslümanlık da denilen bir tür hete- 
redoks inanış biçiminin temel argümanı “T an rı
ya akıl ile değil ancak gönül veya aşk yolu ile va
rılabilir” iddiasıdır. Akıl ile gönül’ü(kalp) birbi
rinden ayıran, kopartan bu düalist mantığın İsla- 
mi bir yönü yoktur. İslam’ın tevhid esprisine mu
halif bu söylemin, kadim Yunan kültüründen, ge
leneksel inanışa aktarıldığı kuvvetle muhtemel
dir. Ayrıca Hıristiyan teolojisi ile de destekli bir 
inanıştır bu. Zira kilise ile arası açılan Hıristiyan 
mistikleri, bir dönem, kilise ile bağlarını koparta
rak Tanrı’yı kendi içlerinde arayacaklarını söyle
meye başlamışlardır. Kişinin her türlü aracıyı or
tadan kaldırarak, güya Tanrı ile baş başa kalması 
ve her şeyin Tanrı ile kişi arasındaki S IR ’da sak
landığı iddiası, tarihte ilk onlar tarafından dillen- 
dirilmiştir. Sonunda da Tanrı ile bütünleşe- 
rek,Tanrı’nın varlığında kendi kişiliğini yok et
mesi şeklinde özetlenen bu inanış biçimi, Türk 
toplumundaki vahdet-i vücut telakkisini hatırlat
mıyor mu? Şimdi bu noktada bir soru daha akla 
gelmektedir: acaba Büyük Ortadoğu Projesi mi
marları Hıristiyan inanış ile Türk tipi inanış ara
sındaki bu benzerlik veya akrabalıktan habersiz 
midir? Eğer haberlidirler diye düşünüyorsak, bu 
noktanın gizemci doğu dünyasının zayıf yanı ol
duğunu da biliyorlar demektir. Mesela Ilımlı İslam 
derken ve bu tip bir Müslümanlığı tehlikesiz sa
yarken, onların sayısını çoğaltmak maksadıyla, 
nasıl davranırlardı dersiniz? Kimleri destekler, 
hangi fikirlerin yaygınlaşmasından hoşnut olur
lardı acaba?

Bir hususu daha tartışmaya açmak istiyorum.

Diyorum ki, acaba, eski Türk dini diye bilinen Şa
manizm’ in, bu mevcut oluşum ve eğilimler üze
rinde, devam edegelen bir etkinliği kalmış mıdır? 
Çünkü Şamanizm’in temel esprisi sihir ve büyü 
üzerine kurulu idi. Yani gizliliğin Gizemciliğin bir 
başka türü. Öyle ya gökte iyi ruhların yer altında 
ise kötü ruhların barındığına inanılırdı. İnsan 
böyle bir dünyanın ortasında kalmıştı. Şaman adı 
verilen din adamının, son anda ortaya çıkarak, in
sanı kötü ruhlardan kurtarması beklenirdi. Tıpkı 
şimdiki medyumlar gibi, ruhlarla insanlar arasında 
bir haberci. Ve tıpkı Mesih yahut Mehdi yahut 
bahse konu programların son anda ortaya çıkıve- 
ren Iyi Ruh’ ları gibi. Ayrıca Şamanizm’de vecde 
gelen Şaman, şaman hastalığına düçar olması so
nucunda mistik parçalanma’ya maruz kalır ve 
Gök Tanrı ile bütünleşirdi. Nasıl, Hıristiyan mis
tiklerine bir hayli benziyor değil mi? Vahdet-i vü- 
cut’tan da izler taşıyor.

“V e zulüm v e h aksız lık ta  onm az düzeylere 
vardıkları için  n ice  şeh irleri y ok  e ttik , öy le k i, 
şim di h epsin in  yerin de y eller esiyor; ça tılan  ç ö k 
müş, kuyuları kurum uş (b ir  zam an lar g öğ e d oğ - 
ru) yü kselen  sarayları (şim di y erle b ir  olm uş).

P ek i yeryüzünde gezip dolaşm ıyorlar m ı k i, 
orada olup b iten i ka lp leri ak letsin  (kavrasın ) ve 
ku lakları işitsin . N e var k i on larda k ö r  o lan  göz
le r  değ il, k ö r  olan  s in elerd ek i k a lp ler!” (Hac Su
resi: 45,46)

Analizini sunmaya çalıştığımız anlayış, inanış, 
eda ve tavırlar hakkındaki malumatımızı saklı tu
tarak ilahi vahy’in yukarıdaki ifadeleri üzerinde 
de düşünelim.

Hangi sebeple olursa olsun kendini umutsuz ve 
çaresiz hisseden bir toplumun, çareyi ve kurtuluşu 
nerede arayacağı önem kazanmaktadır. Çare ken
di dışında mıdır? Mucizevi bir dokunuşta mıdır? 
Semavi bir güçten mi beklenmelidir? Hülasa hi
dayet gelmiş midir yoksa gelecek midir? Yoksa sü
rekli gelip durmakta mıdır? Bir şey daha var. Mev
cut zillet hayatının müsebbibi kimdir? Öteki mi? 
Düşman mı? Şeytan mı? Bu sorulara kendi kusuru
nu hiç eklemeyen bir zihniyetin samimiyetinden, 
haklılığından emin olabilir miyiz? Hele bir de, giz
li Cebriyeci bir kader telakkisine inandırılmış hal
kın, olup bitenlere dair meşiyyeti, fıtratı, Allah’ı 
suçlaması, sorumlu tutmasını hatırlarsak. Kendi 
işledikleri yüzünden başına gelen musibetler hu
susunda, sürekli başkasını suçlayan bir toplumun,
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sahici kurtuluşu hangi hamle ile mümkündür? Or
tada dönüp duran zulüm ve haksızlıklar karşısın
da, iradesini hiç kullanmayan bir halkın, başkası
nı suçlamaya hakkı var mıdır?

Mistik esintiler, Şamanist etkilerle, toplumu 
sırlar dünyasına çekip duran zihniyetin, yukarıda 
zikri geçen ayetler doğrultusunda, yeniden düşün
mesini sağlayabilir miyiz, bilmiyorum. Ama şunu 
biliyorum ki, ilahi vahiy, insan oğlunun istikame
te varması, zilletten kurtulması ve silkinip doğrul
masının çaresini, kendi dışından gelecek bir kur
tarıcıya bağlamamıştır. Bu konuda bizzat insanın 
kendi içerisinden doğacak sahih bir imanın dina
mizmini sorumlu tutmuştur.

Benim gözlemim odur ki mistik, mitolojik, gi
zemci ve şamanist etkilerle yüklü söz konusu prog
ramlar ve inanışlar, hem N ato’nun hem de 
Bop’ un arayıp da bulamayacağı propagandalar ta
şımaktadır. Üstelik umut ticareti, vicdan ve mer
hamet istismarı ve nihayet dehşetli bir duygu sö
mürüsü yönü ile tıpkı papaların, papazların, rahip
lerin günah çıkarma seremonilerine özenmekte- 
dir. Küçük dokunuşlarla kişileri kirlerinden, pis
liklerinden temizleme ameliyesi. Afaki ve uçuk 
boşalmalar. ilkel rahatlamalar. Amiyane ve süfli 
hoşlanma duygularının serapa kamçılanışı. Başka 
ne var bu programlarda?

Niçin N ato’nun ve Bop’un işine gelmektedir 
bu programlar? Bir kere gizli işler çevrilmektedir. 
Gizlilik temel ögedir. Nato ve Bop’un da asıl 
emelleri gizlidir. Ayrıca sıradan insanların, umut 
ve beklentilerini, kendi içlerinde aramalarına en
gel olmak maksadıyla, dikkatleri olabildiğince da
ğıtılmaktadır. Ütopik, masalsı, efsaneleşmiş, eri
şilmesi imkansız hurafelerin neresi meşrudur? In- 
sanlara bebekken masal söylemenin mahzuru yok. 
Lakin onları büyüdüğünde de bebek yerine koy

mak reva mıdır? Yahut 
bu toplumun zeka yaşı 
hala bebekler kadar mı
dır? Sır’lı çabalar toplu
mu uyuşturur mu, kalp
lerinde dinamizm mi ya
ratır?

Ilımlı İslam söylemi
ne sahip çıkan, yalnızca 
İslam’ın Hoşgörü felse
fesine vurgu yapanlara 
bir bakalım. Kimlerdir 

onlar? Ömrü boyunca şirk, küfür, nifak, zulüm ve 
cehalet ile mücahede ve mukatele yapan Allah 
Resulü değil miydi? Hayatında kaç seriyye, kaç 
muharebe vardı? Kaç hicret yaşadı? Namazlarının 
ne kadarını mukim iken ve ne kadarını seferde 
eda etti? Allah’ın hoş görmediğini hoş görmüş 
olabilir mi? Biz Allah Resulü’nü mü örnek alaca
ğız yoksa hoşgörü’cü zihniyet sahiplerini mi? Esa
sen sorun İslam Dünyası üzerinde sürdürülen düş
manca emeller değildir. içimizde yaşayanların bi
lerek veya bilmeyerek onların çabalarına destek 
verişleridir. Dilini, fıkhını, iddia ve itikatlarını 
ilahi vahye istinat ettirmeyen hiçbir çıkış, kendi
ni İslam’a ait veya mensup sayamaz. ilahi vahyin 
rehberliğini unutuş veya en ufak bir ihmal, ima
nın zedelenmesi sonucunu yaratır. Şimdi siyasal 
partiler, fırka, mezhep, meşrep, tarikat, vakıf ve 
dernekler, bunların büyükleri, önderleri, şöyle bir 
otokritiğe ihtiyaç duyarlar mı acaba: insanları A l
lah’a mı, yoksa kendilerine, yahut fırkalarının 
manevi şahsiyetine mi çağırmaktadırlar? Ve ma
lum medyanın malum yapımcıları, hakikatin mi, 
reyting kaygısının mı peşindedirler?

Tarih boyunca iktidarların büyük çoğunluğu, 
mütefekkir bir topluluk yerine, mütehassis bir 
topluluğu tercih etmişlerdir. Sürekli düşünen ve 
bu sebepten sürekli değişen bir topluluk, iktidarla
rın bekası için büyük tehlikedir. Çünkü onları iz
lemek, gözlemek, fişlemek zordur. Oysa tektipleş- 
miş, değişmeyen, düşünmeyen, sadece duyan top
lulukları gütmek çok kolaydır. Pekala partiler, fır
kalar, tarikatlar, vakıf ve dernekler, nasıl bir top
luluğun oluşması için çaba harcamaktadırlar? 
Kimler toplumu duygusal bağlarla bağlamakta, 
kimler düşünmeye sevk etmektedir? Kalp Gözü, 
Sırlar Dünyası gibi programlar, halkların müfek
kiresine mi yoksa muhayyilesine mi hitap etmek

54 ümran-Ocak •2005



MİSTİSİZM VE GİZEMCİLİK / MENGÜŞOĞLU

tedir? Aklı reddedip gönlü öne çıkaranlar bilmem 
ki düşünürler mi?

Bu topluma mensup kimileri, yüzlerce yıldan 
beri, insanlara mevzu bir hadisi, korku dağı gibi 
göstererek, onları kendine veya fırkasına bağla
mak için çırpınıp durdular. ihtilafın rahmet oldu
ğunu söylediler. Neredeyse mevcut bölük pörçük- 
lüğü bununla meşrulaştırmaya çalıştılar. Oysa Rad 
Suresi 11. ayet-i kerimesi bambaşka bir ihtarda 
bulunmaktaydı:

“... G erçek  şu k i, in san lar k en d i iç  dü n yala
rın ı değiştirm eden , A llah  on ların  durumunu d e
ğ iştirm ez ...”

Üzülsek de belirtmeliyiz ki mistik hezeyanlar
da, deli saçması söylemlerde keramet ve/ya vela
yet soluğu ve esprisi vehmeden bir geleneksel ya
pı, mevcut zillet hayatının biricik müsebbibidir. 
Öyleyse bu zihniyeti destekleyen ve/ya körükle
yen her çaba zilletin sürmesine yardımcı olacaktır. 
Üstelik düşmanın gizli emellerine de katkı sağla
yacaktır.

Nüfusu bir buçuk milyarı aşmasına rağmen 
dünyanın hiçbir coğrafyasında siyasal hakimiye
tinden söz edilemeyen Müslümanların, bu halleri
ne sebep fikri acziyetleridir. Böyle iken hala ilkel 
ve akıl dışı, duyguları kamçılayan eserler, prog
ramlar neyin nesidir? Vahy-i ilahi rehberliğinde 
yeniden bir imal-i fikr seferberliği belki bizim sil
kinişimize derman olabilir. Sıradan halkı uyut
maktan, uyuşturmaktan vazgeçip uyarmanın vak
ti hala gelmedi mi? İslam’ın berrak ve bakir mode
li dururken hala O sm anlı M isyonu  deyip duran
lara şaşırmamak elde mi?

Bence Büyük Ortadoğu Projesi ve benzeri 
oluşumların mimarları, ayrıca çalışmaya hiç ihti
yaç duymaksızın, Türkiye’nin muhafazakar tele
vizyonlarındaki manevi motifli film ve programla
rı desteklese yeter. Amaçlarına ulaşırlar. Zavallı, 
cahil, düşünemeyen halkın şuur altına yerleştiril
mek istenen nedir? Onları maddecilik kirinden 
kurtarayım derken işlenenler, şimdi de idealizm 
veya romantizm bataklığına sürüklemez mi halkı? 
insan ister istemez tarihi düşünüyor; Horasan 
Erenleri, Türkistan Dervişleri, Alp Erenler de 
benzer bir propaganda ile mi dolaştılar Orta Asya, 
Anadolu ve Balkanlarda? Bu şimdiki “esrar”cılar 
yoksa onların torunları mıdır?

Bir prototip olsun diye somut bir örnekle yazı
mı bitirmek istiyorum. Okuyucu/ seyirci düşünsün

ve hakikatin hangi istikamette seyrettiğini bizzat 
kendisi keşfetsin.

Kanal 7’de Aralık ayı içerisinde Villa adlı bir 
televizyon filmi yayınlandı. İlk bölümün konusu 
yaklaşık ve özetle şöyle idi: Dul bir kadın, kocası
nın zengin mirası içerisinde evli oğlu ve kızı ile 
yaşamaktadır. Kızı eroinman, oğlu müflis ve maf
yanın eline düşmüş bir sanayici, kendisi de abartı
lı biçimde hasta halet-i ruhiyesi yaşamaktadır. 
Oğluna ve kızına olmadığı gibi kadının kendine 
de hayrı yoktur. Türk filmi ya, kötünün kötüsü iş
te. Sık sık hizmetçi değiştirmektedir. Geleni iki 
günde kovmaktadır. Sonunda dilsiz bir köylü kızı
nı hizmetçi olarak tutarlar. Kız öksüz ve yetimdir. 
Hayalinde sıkça annesini görüp bazen yüzü gül
mektedir. Kadın, muhafazakar kanalımızın dini 
duygularıyla olsa gerek önce kızın başındaki eşar
bı çıkartıp atar ve takılmasını yasaklar. Şu anda 
askerde olan temiz bir çocuk da kızın taliplisidir.

Kız villada işe başlar. İşte o andan itibaren ba
şına gelmedik iş kalmaz. iftiralara uğrar. İşkence
ler görür. Kaçar. Yakalanıp getirilir yine işkence 
görür. Villanın bahçıvanı hariç diğer çalışanların 
tümü de hırsız, zalim ve kötü insanlardır.

Sonunda kızın yavuklusu askerden döner. Bir 
şekilde kız onunla birlikte kaçmayı başarır. Tabii 
geride yatağının üzerine bir not bırakmıştır: Keş
ke siz de konuşamasaydınız da benim ne çektiği
mi anlasaydınız gibi bir not.

Sonuç? Sabahleyin uyanan herkes lal olduğu
nu anlamıştır. Kimse tek kelime dahi konuşama- 
maktadır.

Siz seyirci olsanız yüreğinizde ne hissedersiniz? 
Sıradan Türk seyircisi ne hissetti acaba? işte ben 
tam bu noktada diyorum ki bütün izleyiciler geri 
zekalı bile olsa, onların geri zekalılıklarını sürdür
melerine yardımcı olacak en ufak bir ima ve işaret 
çakmaktan Allah’a sığınmalı, Allah’tan korkma
lıdır.

Zihin yönlendiren, tasavvur inşa eden medya 
işte bu işlevi görüyor. Halkını kendi eliyle uyuştu
ran bir toplumda Nato ve Bop’ un işi kolaydır de
mekte haksız mıyım?

Akleden kalpleriyle fikreden, zikreden, fıkhe- 
den bir topluma ne kadar muhtacız! ■
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LİSÂN-I HÂLDEN EDEBÎ HÂLE 
İNHİTAT RÖNESANSI

MUSTAFA ALDI

S anatın, edebi
yatın ve kut
sal değerlerin 

günümüz dünyasın
daki ve ülkemizdeki 
genel görünümünün 
gidişatının değerlen
dirmesini yapmak zo
runlu. Şiirden roma
na dek farklı türleri 
barındıran edebiyatı, görsel sanatlardan plastik sa
natlara değin uzanan ve edebiyatı da kapsayan sa
natı, kadim değerlerin bedenlenmiş hallerinden 
çeşitli mekanlara uzanan kutsal değerleri kuşatıcı 
bir biçimde özümleyerek yorumlamaya çalışmak 
büyük güçlükleri olmakla birlikte gerekli bir çaba. 
Çünkü içinde bulunduğumuz çağ her şeyi tüket
meye, şeyleştirmeye ve metalaştırmaya yatkın bir 
çağ. Her şeyden hiçbir yere ulaşılabilen düşkün
lükler çağı. Olabildiğince görselleştirilen olabildi
ğince maddeleştirilen dünyada endüstriyel kültür 
pazarları süfizm üretiyor, mistisizm pazarlıyor. 
Çağın edebiyata etkileri bağlamında yazınsal tür
lerin sonuna gelindiği sıkça vurgulanıyor. Şiirin, 
öykünün bitişi tekno-kültür dünyasının eleştirel 
betimlemesiyle haklı olarak vurgulanıyor. Ama 
bir yandan da “roman çağı” deyimini haklı kıla
cak kadar roman patlaması yaşanıyor. Anglo-sak- 
son dünyasının popüler ve usta yazarlarının eser
lerinin sosyolojiye kurban gittiği imgesel kabızlık 
hali yaşadığı biliniyor. Amerika’nın en çok satan 
yazarlarından Paul Auster bu tür yazarlara örnek

olarak verilebilir. K e
hanet G ecesi romanı 
Pakize Barışta’nın de
yişiyle gökdelen ide
olojisinin yurtlandığı 
bir eser. Batı dünyası
nın yaşadığı imge sı
kıntısının benzerini 
yaşayan Türk edebi
yatı da; Batı’da II. 

Dünya Savaşı ve 1968 sosyal hareketlerini taki
ben gündeme gelen değerler çöküşünü dünya kül
türlerine ilgi duyarak felsefi, sanatsal krizi çözme
ye çalışması gibi Batı yönelimlerini takip ediyor. 
Kutsal değerlerin anlam dünyasından koparılarak 
salt bir imge unsuru olarak kullanılışı bir yandan 
epistemik ve ontolojik kopuşu gündeme getiriyor, 
bir yandan da bu değerlerin metalaştırılmasını.

Kapitalizmin dinselleştirilmiş versiyonunun 
yeni adı olarak da okunabilecek küreselleşme sü
reci; baş döndürücü hız ve haz kültürünün küre öl
çeğinde yaygınlaşmasına neden oluyor. Bütün in
sanlara ulaşabilmek amacıyla da sembolik değeri 
yüksek olan kişilere, görsellere ve ritüellere he
men her fırsatta başvuruyor. Kültür turizmi, gele
nek mirasçılığı, hoşgörü ve diyalog vb. söylemler
le sahiplenilen ve metalar dünyasında epeydir do
laşımda bulunan unsurlardan birini Mevlana ve 
Mevlevilik kültürü oluşturuyor. Türk toplumu- 
nun zihinsel arkeolojisinin ana damarlarından bi
rini oluşturan mistik akımların dini bir eleştirisini 
yapmaktan ziyade; bu yönelişin “kullanılışın”

“Batı mistisizmi, son yıllarda İslam dünyası ile çıkan çatış- 
maya bir çözüm olarak ihraç edilm ektedir. Süfîlik ve özellik
le M evlevîlik öğretisi, yaratılmaya çalışılan Light(!) Islâm ’ın 
tem el taşı olm ak üzere A m erika’da ve Avrupa’da yeniden 
üretilm ekte ve Türkiye’ye satılm aktadır.”

Kudsi Ergüner1

“H er edebiyat kendi çağının aynasıdır. Edebiyat bence bir 
arztalep  dengesidir.”

İskender Pala2
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kendi argümanlarıyla çelişme ve tutarsızlaşma 
noktasına dikkatleri çekmek gerekli.

Tarihin “ilk postmodern çağı”ında3 yaşayan 
Mevlana’yı anma etkinlikleri bu yıl AB ile ilişki
lerin doruk noktasını oluşturan müzakere tarihiy
le çakıştı. Bu denk düşme hali üzerinden farklı 
“Şeb-i Arûs” okumaları yapılabilir kuşkusuz. Av
rupalılar Mevlana ve Mevlevilik kültürünü uzun
ca sayılabilecek bir zamandan beri tanıyorlar. On
ların bu tanıyışı mistik bir sahiplenişten öteye git
miyor. Avrupalı Batılılar Mevlana’yı “Mevlevi ol
mak - din değiştirmek gibi bir davranışa girme
den, (...) kendi anlayabildikleri şekil ile kendi 
dünyalarına sokmuşlardır.”4 Bugünlerde ise Ame
rikalı Batılılar Mevlana ile furya derecesinde ilgi
leniyorlar. Mevlana’ya yüklenen “öz” anlamla 
uyuşan yönleri kadar çelişen yönleri de var 
ABD’deki “Mevlana furyası”nın. Amerika’daki 
popüler Mevlana ilgisinin “bir yayıncılık fenome
ni” olduğunu belirten Coleman Barks “Mevla- 
na’nın dünya dinleri arasındaki sınırları yok 
eden” düşünsel boyutunu da hatırlatmadan ede
miyor.5 ABD’de sanatın çeşitli alanlarında yaygın 
biçimde Mevlana ve Mevlevi kültürü imgeleri 
kullanılıyor. Mevlana’dan yapılan şiir seçkileri 
yok satıyor Amerika’da. Bu sebeple Los Angles Ti
mes “Rumi, ABD’de en fazla satan şair” yorumuna 
yer verdi. Mevlevi kültürünün popülaritesini şu 
örneklerle daha iyi anlamak mümkün: “Peter Bro- 
ok’un bir filmi, Maurice Bejart’ın balesi, Robert 
Wilson’un birkaç oyunu, Madonna’nın Mevla- 
na’nın dizelerinden esinlenerek şarkı yapması, 
Donna Karan’ın New York defilesinde Mevlevi 
müziğini kullanması.”6 Yukarıda sayılan örnekler 
Mevlana ve Mevlevi kültürü imgesinin ABD’deki 
yaygınlığının piyasa fenomeni içindeki gösterge
leri. Bir de zihniyet yapılarının oluşumunda ya da 
dönüştürülmesi boyutundaki etkileri var. Şeyh 
Guru, Üstad, Yogi, Lama gibi önderlerin yaygın
laştırdıkları mistik düşünceler politik kullanıma 
elverişli unsurlar taşımaktadır. Kişisel gelişim ki
taplarına konu olabilecek feng shui ya da mistik 
rahatsızlıklara deva olabilecek beklentiler deryası
nın kabarmasına neden olmaktadır.

Ülkemizdeki popüler kültür ikonlarının kendi
leriyle yapılan söyleşilerde “Tasavvufla ilgileniyo
rum ” cümlesini sıkça tekrarladıklarını okuyoruz. 
Deniz Arcak, Cemil ipekçi, Sezen Aksu, Harun

Kolçak, Zara, Tuluyhan Uğurlu, Mazhar Alanson 
tasavvufla ilgilenen popüler isimlerden sadece bir 
kaçı.7 Postmodern ağa Seymen Ağa’yı canlandı
ran Özcan Deniz, kendisiyle yapılan bir söyleşide 
Mevlevi felsefesine vurgu yapmadan edemiyor, 
Mercan Dede (DJ Arkın Allen) verdiği söyleşiler
de yaptığı konuşmalarda Mesnevi vurgusunu di
linden düşürmüyor. Bu kadar yoğun bir ilginin 
zihni arkeolojimizle ilgisi yadsınamaz ama yaygın
lığın oturduğu, geliştiği tarihi bağlam gözardı edil
memelidir. Tasavvufun olma, iç derinlik gibi sü
reç eksenli okumasının yerini piyasacı popüler ve 
postmodern bir kimliğin kurucu ögesi olarak iş
levselleştirilebilir okumasının almasıdır. Batılı 
düşünürlerin “otantikliğini kaybetmemiş yegane 
hikmet okulu”8 nitelemesini yaptıkları tasav
vufun “aşkın boyutunu yitirmiş, dünyevi mistik 
bir dil”9 konumuna düşerek kültür ve gösteri dün
yasında dolaşıma girmesi “Batı’dan devşirilen kül
türden” kaynaklanıyor. New age dinleri, doğu an
latıları arasına sufizm de eklenince otantisitenin 
yozlaşması açısından kültürel bir kistch durumu 
yaşanıyor.

Batı dünyasının Hinduizm ve Budizm’i meta- 
laştırarak yağmalaması eyleminin günümüzde su
fizm üzerinden yürütülmeye çalışıldığını hatırda 
tutarak, İslam’sız bir sûfizm akımının edebiyat 
dünyasına yansımalarını genel hatları ile birkaç 
isim üzerinden sürdürmek gerekli. Dünyaya bakış
ları, yorumları, anlam dünyaları Batılı olan yazar
ların gündemindeki tasavvuf kuşa döndürülmüş 
bir tasavvuf. Tasavvufla bir disiplin olarak ilgile
nen Orhan Pamuk ya da Ibn Arabi felsefesiyle il
gilenen Bejan Matur, Elif Şafak, Cem Sancak bu
danmış tasavvufla ilgilenen ve bunu yaygınlaştı
ran yazarlar arasında sayılabilir.

Modernlik geleneklere karşı başlattığı ödünsüz 
savaşla belirginleşir. Farklı ve yeni bir gelenek 
oluşturmayı hedefleyen karşı-gelenekçi modern
likle tasavvuf ilişkisinin mahiyetini sorgulayan ve 
tasavvufu ön plana çıkartan bir yığın söz ustası var 
ortalıkta. Alacakaranlık yıllarında islamcı zihnin 
entellektüel bagajına doldurulan “elit sûfizm”in 
de modernite ve tasavvuf ilişkisinin eleştirel oku
masına yaptığı katkılar unutulur gibi değil. Geç- 
modern zamanlarda ise artık bu zihinsel tortu 
oluşturucu tartışma aşılmalıdır. Tasavvuf ve post
modern zihni yapının ilişkisinin mahiyetini ve bu
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durumun başta teolojik yorumlar olmak üzere kül
tür, sanat ve tahayyül dünyasına etkileri tartışma 
konusu yapılmalıdır. Tasavvufla yakından ilgile
nen ve onun imgesel dünyasından edebi metinle
rinde yararlanan Elif Şafak’ın “Elimi Sıkmayan 
A dam ”10 yazısı, karşı cinsle tokalaşmayan Müslü
man erkeklerin sözkonusu tercihlerini sorgulayan 
bir yazıdır. Bu tavrı “ay-rım-cı-lık” olarak değer
lendiren Şafak, yazısının sonlarında sufi geleneğin 
çok boyutlu yorumcu dünyasına dikkatleri çeki
yordu. Kendi sahiplendiği hayata müdahale etme
yen yorumlar karşısındaki basit bir tercihi ayrım
cılık kategorisine yerleştirmekte acele ediyordu. 
iki kapılı bir yaşam dünyası olduğunu ve bunu da 
Ibn Arabi’den öğrendiğini belirten Elif Şafak’ın 
romanlarında simgecilik, hurufilik, heterodoks su- 
filik genişçe yer tutar. Dinle som materyalizm ara
sında gidip gelen Elif Şafak’ın anlam dünyasında 
tasavvufun yerini anlamak için Eleştirel Kuramcı- 
lar’a bakmak gerekiyor. Ârâfyazarı Walter Benja- 
min’i ârâfta bir kişi olarak tanımlar. Din ve mater
yalizm dışında üçüncü bir yol peşinde olan Şafak, 
bu yolun tasavvufla açılabileceğini düşünür. “Din

ile bütün bunları reddeden som materyalizm ara
sında gidip gelen bir kurgu var. Oysa bunun tama
men dışına çıkıp üçüncü bir saha açmak mümkün. 
Yani sen agnostik olabilirsin, hatta ateist olabi
lirsin. ama bir o kadar da tasavvufun diliyle ko
nuşabilirsin. ”11 Â râ f taki Ömer tiplemesi küresel 
agnostizmi gündeme taşıyor. Şafak, Ömer’i “ne İs
lam’la ne de başka bir dinle alakası olsun isteme
yen bir doğuştan Müslüman. Tann’nrn bilinebilir- 
liğine değil, Tanrı’nın kendisini bilmesine karşı 
çıkan bir bilinmezci” olarak tanımlıyor. Eleştirel 
Kuramcılar’ın Yahudi mistisizmi(Kabalah)’nin di
line vakıf oluşlarıyla kendisinin sufizmin diline 
vakıf oluşu arasında bağ kuruyor ve ârâf ı inşa et
me yolu olarak sufizmi ârâçsallaştırıyor.12 Elif Şa
fak, tasavvufu sevme gerekçelerini sıralarken 
tasavvufun “birbirinden ayrı ayrı duran parçaları 
eklemleyebilme imkanı sunuşundan hareketle; 
romanlarındaki hermafrodit heterodoks derviş 
(Pinhan), dinsiz Musevi (Şehrin Aynaları) ile ken
disi arasında bağ kuruyor. Akışkanlığa vurgu ya
parak “su gibi akışkan olmayı” salık veriyor.13 Şa- 
fak’ın argümanları fizikötesiyle ilişkileri olmayan
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Türk toplumunun nomosu İslam’ı algılayamayan 
Türk solundan ve Kemalist seçkinlerden bir ko
puşu temsil ediyor. İkircikliği aşamadığı için “aşa
mayan kopuş” nitelemesini yapmaya imkan sunu
yor. Küreselleşme süreciyle birlikte popüler kılı
nan İbn Arabi atıfları sayı ve harf simgeciliği gibi 
unsurlar tasavvufi bağlamından koparılarak sekü- 
lerleştiriliyor. Teolojik anlamda bu sürecin tekil 
bir süreç olmadığını, farklı yazı denemelerinin de 
olduğunu hatırlamak gerekiyor.14 Ancak bu du
rumda mevcut popülariteye destek sunmanın dı
şında hatta bazen söylemsel destek vermenin öte
sine geçmiyor. Örneğin Gezgin yazarı, günümüz 
koşullarında kurucu bir paradigmaya gereksinim 
olduğunu haklı olarak vurguluyor. Ancak sufi an
latılarda ötekileştirilen fa k ih  ve fık ıh  kavramları
na yükleniyor. “M odern yaşamın sorunlarına asıl ce 
vabı ibn  Arabi, Bediuzzaman gibi âriflerde bulabiliyo
ru z.’”5 diyor. Fıkhın ötekileştirilmesi argümanı
nın yaşadığımız tarihî ânla, süreçle ilişkisi sahih 
bir düzlemde konuşulmalıdır. Kuralların başka ku
rallar adına sürekli olarak eleştirilmesi bir süre 
sonra kuralsızlığı, karmaşayı ve nihilist bir savrul
mayı oluşturuyor. Gezgin'i yazma ve evliya menkı
belerini bir edebiyat imkanı olarak kullanmasının 
gerekçelerini şu şekilde açıklıyor Yalsızuçanlar: 
“Romanda seksenli yılların ilk yarısında bir kırıl
ma yaşandı. Bireysel perspektifin kırılmasına özel
likle Latin Amerika yazarları öncülük etti. Mar- 
quez gibi yazarlar, romanda yirminci yüzyılın baş
larından itibaren güçlenerek gelmiş olan bireysel 
perspektifi kırdılar. Böylece roman, geleneksel 
anlatı damarlarına yeniden uzandı. Yani daha 
anonim bir gönderme alanına doğru yürüdü. G ez
gin (...) doğrudan bizim menakıp kitaplarımızın 
diline gönderme yapıyor.”16 Menakıp kitaplarının 
imgesel kabızlık yaşayan edebiyat dünyasını yeni
den doğurabileceğine yönelik farklı bir yazı için 
“H ikaye B itti’17 denemesini hatırla(t)mak gerekli.

Edebiyat dünyasının seküler bir tasavvuf anla
yışıyla yüz yüze gelmesi noktasında, Batı’daki 
trendleri iyi takip eden Orhan Pamuk adı önemli
dir. Kendisiyle son kitabı İstanbul üzerine yapılan 
bir söyleşide “Ben tasavvufi metinleri son derece 
din dışı edebi bir tutkuyla okudum. Onların mane
vi kısmından az edebi kısmından çok etilen- 
dim”18 der. Tasavvufu “ince bir kültür” olarak gö
ren Pamuk, “Mevlana’dan ve tasavvufun incelik

leri”nden haberdar olmadığı zamanlar için hayıf
lanır.19 Tasavvufla salt edebi bir tutkuyla ilgile
nen Orhan Pamuk zihni bir bölünme halini sü
rekli kılar. Susan Sontag’ın “köktenci strateji” 
olarak adlandırdığı bir metni farklı amaçlar için 
kullanma tarzının en somut örneklerini verir. 
“Tasavvufla bir edebi kaynak olarak ilgileniyo
rum. Ruhumu terbiye edecek bir tutumlar ve dav
ranışlar disiplini olarak tasavvufa giremedim. Ta
savvuf edebiyatına bir edebi hazine olarak bakıyo
rum. Cumhuriyetçi bir aileden gelmiş biri olarak 
masamda otururken son derece Kartezyen, Batı 
rasyonalizminden etkilenmiş biri gibi yaşıyorum. 
Varoluşumun merkezinde bu akılcılık vardır. (...) 
Haz olduğu yerde ruh etkilenir. Ruhun etkilendi
ği yerde de benim akılcı denetimim var. Kitapla
rım belki bu iki merkez arasındaki çekişme ve itiş
meden oluşuyor..”20 Orhan Pamuk’un Kara Kitap 
romanı Bernt Brendemoen’in dediği gibi “belli bir 
düzeyde tasavvuf hikayesi olarak okunabilir.”21 
Brendemoen Mark Kirchner’den yaptığı bir alın
tıyla Pamuk’un tasavvufla ilişkisinin mahiyetini 
açıklar. Pamuk tasavvufi düşüncelere inanmadığı
nı anlatır bu alıntıda. Orhan Pamuk’un bu tavrını 
tasavvuftan edebi bir imkan olarak yararlanan 
Mustafa Kutlu eleştirir: “Orhan Pamuk da başta 
‘hurufilik’ işi olmak üzere zaten esrarlı bir şey an
latmak isteyen herkes buna başvuruyor. (...) At- 
tar’ın eserlerinden, Mevlana’dan, Şemş’ten hasılı 
sayamayacağımız kadar çok ayrıntıdan yararlan
maya çalışmış. Tasavvuf düşüncesinin ifade im
kanlarını sonuna kadar kullanmış. Kullanmış da 
ne olmuş? (...) Güzel, evet; hatta eğlendirici, bizi 
oyalıyor. Ama içimizde Yunus Emre’nin bir tek 
mısrası gibi bir tele dokunuyor mu?”22

Her çeşit söze bir yorum getiren tasavvuf başta 
klasik edebiyatımız olmak üzere musiki, folklor gi
bi sanat dallarını etkilemiştir. Bu etkinin boyutla
rını tespit etmek için Nedim’i hatırlamak yeterli. 
Şen, şuh ve şakrak bir dünya şairi olarak anılan 
Nedim aynı zamanda Hamzevilik tarikatıyla ilişki 
içindedir.23 Günümüzde neden tasavvufi imgeler 
başta batılılaşmış edebiyatçılar da olmak üzere 
yaygınlaşmaktadır? Bu sorunun cevabını başka bir 
soruyla Abdülbaki Gölpınarlı’dan almak müm
kün. “Tasavvufun edebiyata tesirleri hakkındaki 
fikriniz nedir?” sorusuna Gölpınarlı; tasavvufun 
düşüncenin sınırlarını genişlettiğini ve dili zen
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ginleştirdiğini belirten bir cevap verir ve tasavvu
fun yorum kabiliyetine dikkatleri çeker.24 Düşün
cenin sınırlarının genişlemesi günümüz koşulla
rında ya zihni kireçlenme ya da zihni kuralsızlaş- 
mayı çağrıştırıyor. Yapısalcılık sonrasında ve post- 
modern durumla birlikte yaygınlaşan yorum, ha
kikate dair kuşkuları, nesnel anlamı vb. sorunsal- 
laştırmanın gerekçesi olmuştur. Dilin sınırları ha
kikati ifade etme kudretinin yetersizliği sûfizmde 
öteden beri bilinir. (Hallac-ı Mansur ya da Nesi- 
mî’yi bu konuda hatırlamak yeterli.) Sûfîlik ve 
edebiyat ilişkisi de aslında sorunlu bir alandır. Di
lin hakikati veremeyeceğinden hareket eden bir 
kısım yazarlar “hem şair hem mutasavvıf 
olun”amayacağını belirtirler.25 Ama bütün bu yo
rumlara karşın tasavvufun ve edebiyat ilişkisi geli
şerek, popülerleşerek ve metalaşarak sürmektedir. 
“Modernitenin getirdiği iç bulantısından kaçış 
yolu arayanlara pazarlanan (... ) dinginlik metotla
rının yeni bir dinin yepyeni aforizmaları gibi algı
landığını ve mistisizm satanların sattıkları malın 
ruhuna ters bir şekilde çok popüler, çok zengin ol
duklarını biliyorum.”26 tespiti mal üreten, arzu ya
ratan ve çelişkilerle varolan bu dünyayı çok iyi bir 
şekilde özetlemekte. Popüler kültür içindeki su- 
fizm anlatısının yaygınlaşmasının bir başka ve 
belki de temel sebebi modernitenin kuru, poziti- 
vist ve ruhsuz dünyasıdır. Ama bu ruhsuz dünya 
bu anlatıları kullanırken ruhsuzluğundan ödün 
vermez. “Batı’nın tinden arındırılmış, çorak top
rağında yaşayanlar Doğu’ya tinsel malzemenin yı
ğıldığı bir tür depo olarak bakıyor yıllardır. Ger
çekte bir yaşam biçimi olan tinsel anlayışları bu 
depodan derleyip, bir teknik olarak sunuyorlar bi
ze. Ve Batı bunlara, tüketim toplumu içindeki 
herhangi bir tüketim malzemesine dönüşebildiği 
ölçüde tahammül edebiliyor.”27

Yaşama sanatından uzaklaşmış, köklerinden 
kopmuş popüler sufi trendinin geleceğinin ne ola
cağını kestirebilmek güç. Bu yazıda özgül anlamıy
la yazınsal bir eleştiri gerçekleştirilmedi. Halin tas
viriyle yetinildi. Bir başkasının söylemi üstüne 
ikinci bir dil olarak derinlikli bir eleştiriyi Elif Şa
fak romanları üzerinde deneyeceğim. Kusurların il
mihali olarak da nitelenebilecek eleştirinin kısmi 
imkanlarından faydalanarak son dönemde popü
lerleşen ve kendi referanslarıyla çelişkiye düşen ta
savvuf anlatısının sorunsallaştırıldığı bir yazı oldu

bu yazı. Dinin bütüncül ve kök algısının kayboldu

ğu, kırıldığı bir ortamda romancılardan “tasavvufi 

fetva” sorulması pek yadırgatıcı olmasa gerek. ■
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BİTMEYEN FETVALAR VE 
KÜÇÜK HAMDI EFENDİLER!..

NURETTİN ÖZCAN

Bırak haşmetli budalaların 
Pabucunu yalasın dalkavuk dilleri, 

Ayak öpmenin çıkar sağladığı yerde yalnız, 
Çözülsün dizlerin gevşek bağlan.

HAMLET

T oplumsal değişme; tarih boyunca bütün 
toplumlarda değişmezliği olan temel bir 
olgu olarak süregelmiştir. Avrupa toplum- 

ları da bugünkü sosyal yapılanmalarına sayısız si
yasal ve toplumsal badirelerden sonra gelebilmiş
lerdir. Bu kaçınılmaz değişim olgusu sonucu bu
günlere tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi pek çok 
badireler yaşayarak geldik. Aştığımız her yeni 
merhalede karşımızda yeni yeni değerler bulduk. 
Fakat batıdaki oluşumun tam tersi olarak, bu de
ğişim bazı seçkinlerin nüfuzunu ve halkın üzerin
de uyandırdığı saygının kuvvetini sürekli derinleş
tirdi. Belki de geleneksel ve abartılı ruh halimizin 
zor anlatılır heyecanı ile her dönemin yeni efen
dilerinin vaadlerine tükenmez umutlarla bağlanıl
dı ama sonuç olarak daima kızgınlıkları kışkırtan 
haksızlıklar yaşandı. Çünkü derin bir toplumsal 
bilince varamamış topluluklarda olduğu gibi bizde 
de daima geleneksel alt kültürün üstüne çıkama
yan yığınlar oluşturulmuş, dolayısıyla hiçbir za
man fikir yoksulluğundan arındırılmış steril bir 
toplumsal olgu ortaya konulamamıştır. Aşağı dü
zeyden ahlaki despotluğun rotasını çizdiği top
lumsal varoluş; geleneklerden, hayallerden ve kü
çük düşürücü aldatıcı söylemlerden oluşan duvar
ları aşıp gerçekten insani erdeme dayalı soylu bir 
dünyayı yaratamamıştır.

Bunun o kadar çok örneği var ki.. Meselâ dü
şünün, Nazım Hikmet 1937’den 1950’ye dek ceza

evinde yattı. Niçin? Düzeni benimsemediği ve 
eleştirdiği için. Ama o, cezaevinde de üretmeyi 
sürdürdü. Yazdı, yine yazdı. Türkçeyi zenginleştir
di. Onu yargılayanların ve cezalandıranların adla
rını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bundan 1397 yıl önce 
yargılanan Sokrates’i cezalandıran 502 yargıçtan 
günümüze hiç birisinin adı kalmadı. Ama Nazım 
Hikmet de, Sokrates de hâlâ konuşuluyor. Yazan
ları, konuşanları yargılamayı, cezalandırmayı bu
gün de sürdürüyoruz. Tarih durmamacasına yine
leniyor1 Ne var ki, baronların tahrif olmuş top
lumsal muhayyilesi, kendisi için sıkıntılar doğura
bilecek entellektüeleri kendi kutsal sunaklarında 
teker teker gözden çıkarırken bir kısmını da tama
men susturmadan evvel göz dağı olarak kalemini 
elinden alır. Meselâ Sabahattin A li iki kez askerlik 
yapmış olmasına rağmen Nihal Atsız ile yaptığı 
tartışmaların sonunda üçüncü kez askere alınır.2 
Ne var ki, bu göz dağını ciddiye almayan Sabahat
tin A li’yi, Poseidon’un kırbacı bu kez ölümüyle 
tanıştıracaktır...

İşte böyle yılgınlıkların kümelendiği bir at
mosferde, uzlaşıcı zayıf ruhlar erdemlerini unuta
rak rahata erebilirler. Bu olumsuz sonuçlar ise sa
dece halk kitlelerinin değil, zaman zaman aydın 
zümrenin de gelecek adına beslediği ümitlerinden 
vazgeçerek üst otoritesini daha sert bir biçimde 
farketmelerini sağlamıştır. Ancak ortaya konulan 
yeni oluşumlar modern toplumlardan oldukça
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farklı olarak halkın yararına olmak yerine, her de
fasında hayatın ve halkın yaşamının yönetici eli- 
tin isteklerine uymalarını talep edecek şekillerde 
tanzim edilir. Temelde halk katlarının bilinç dü
zeylerinin eksik kalması ve geleneksel anlayışları 
kendi yaşama biçimlerindeki aslî ritüeller olarak 
kabullenişleri, T alat Paşa’nın  ifadesiyle aydınların 
despotizmini getirmiş ve onlar da bu toplumu ba- 
zan güçlerinin bazen de isyanlarının mücadele 
alanı haline getirmişlerdir. Ancak dikkate şayan 
odur ki; bütün mücadeleler, hangi dönemde ele 
alınırsa alınsın kendisine ters düşen bütün unsur
ları ne ölçüde yerlebir ederse etsin, esasta daima 
Islami bir heyecanı susturmak, onu pasifize etmek, 
ya da bireysel bilinci Kur’ân ekseninden kaydıra- 
rarak güçlü bir aktör olabilme şansını azaltma he
defleri esas alınmıştır.

Lâle devrinden bu yana, yönetim erkini elinde 
tutanların tebası karşısındakli söylemleri ile ey
lemleri arasındaki tutarsızlıklar, toplumsal yapı
nın iç dinamiklerini hep kırılgan bir zemin olarak 
gelecek kuşaklara intikal ettirmiştir. Topluma ye
ni karakter kazandırma denemeleri bu merkezde 
seyrederken aynı zamanda bu islâmi figürleri de 
çağrıştırdığı kabul edilen alanlarda da dayatmalar 
sürdürülüyordu. Mesala, 1930’da toplanan Türkçe 
ve Edebiyat Muallimleri Kongresi’nde, divan ede
biyatı öğretiminin liselerden kaldırılması önerisi 
Tanpınar’a aittir. Sonradan 1947’de Yaşar Nabi 
Nayır’ın bir anketine verdiği cevapta: “1932’ye 
kadar çok  cezri bir garpçı idim ” diyecektir. Devam
la; “Şark’ı tamamıyla reddediyordum. 1932’den 
sonra kendime göre tefsir ettiğim bir şark’ta yaşa
dım.”3 diye konuşan A hm et Hamdi Tanpınar, bir 
dönemde umursamaz tavrıyla hayranlık duyduğu 
batıcılık karşısındaki kendi toplumunu hayal kı
rıklıklarına uğratacak bir mücadele adamı olarak 
taraf olmuştur.

Fikir dünyamızda Tanpınar4 gibi daha niceleri 
irfanımızın cansiperâne koruyucuları olarak bilin
mişler, fakat gerçeklerin dünyasında pekazı hayal 
perdesini aşmayı başarabilmiştir. Meşrutiyetten 
Cumhuriyete muhafazakar olarak bilinen aydınla
rımızın çok büyük bir ekseriyeti hem vahyin esas
larına inanır görünmüş ve onu dillendirmiş, hem 
de onun değerlerini politik alanlarda ihlal etmiş
lerdir. Hatta o kadar ki, onu yaşanan günün siya

sal söylemleriyle uygun düşürecek şekillerde rö- 
tuşlamak çok garip bir anlayış olarak, o vahyin de
ğerlerini bu dünyevilik içinde koruyor olmak gibi 
mütalaa edildi. Çünkü o bütün geçmiş ve gelecek
lerin efendisinin salt buyruğu değildi. Zihinlerde 
horlanmış, iteklenmiş ve sürekli incitilmiş kültü
rel bir mirastı o kadar...

N icoldu onca oyuncu 
Oyarak
ette oyuk seğirmesinden 
oyun kurarlardı

kaçıp
da Süleymandan 
k a f dağında otururdu 
anka nicoldu

o  mağrur gem iler ki açıklarda 
güneşin şanla h er akşam  ufala ufala battığı 
suların kabarıp taşarak savrulduğu oradan 
kesik bir insan başı gibi taşra düşüp 
helak oldular

ün geldi ey iskender
çok  acaip gördün ömrün tükendi
geri dön
ürktü
ki endişe
dünyadandır ve h içtir sözü onun 
.....  avda

yine geri dön bu son 
yoksa öleceksin gurbette 
dedi ses ve işitip ağladı 
o  koca iskender k i 
tu haf m atlar yapardı 
m at oldu olağan biçim de5

Bugün bile hâlâ Allah Resulü’nün getirdiği öğ
retiyi gereğince anlayıp ve onu herhangi bir gün
cel emele feda etmeyecek nitelikli insanlar olarak 
kendi duruşumuzu ne ölçüde değerlendirebilmek
teyiz belli değildir. Çünkü bugünkü durumumuz; 
Kur’an’ın anlamlandırdığı kavramlar ile ters dü
şen, dürüstlüğü ve erdemi kaybetmiş, kokuşmuş, 
kadîm yeminlerini unutmuş, tevazuu yitirmiş, ce
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haletiyle mağrur ve sür- 
tüle sürtüle hisarlarını 
terketmiş ama burnu 
hala kaf dağında dağı
nık koloniler gibidir. Bu 
dağınıklık yüzünden 
müslümanlardan Kur’an 
eksenli ahlaki bir hedef 
birliğini beklemek cid
den mümkün değildir.
Her ne kadar bu ifade 
fazla iddialı gibi gözükse 
de, bütün katlarıyla top- 
lumumuz analiz edildi
ğinde cesur bir haklılık 
payı olduğu görülecek
tir. Zira toplumumuzun 
alt katlarından elit züm
reye kadar varlığı ve sa- 
hiplenilmesi konusun
daki enstrümanlarıyla 
islami olgu; nasıl anla
şıldığı şekliyle tam bir 
belirsizlik ve sanal bir 
yapılanma halindedir.
Bu öylesine karışık sos
yal bir doku ortaya çıkarmıştır ki; halk kitleleri
nin, aydın zümrenin ve seküler anlayışın ele ala
rak dillendirdiği Islâm hiçbir zaman içerik bakı
mından birbirinin aynısı olmamıştır. Hele hele bir 
takım kuşatıcı cemaat gruplarının anlayışlarını da 
bu resme dahil ederseniz, karşınıza kitabî orijina
litesini tamamen yitirmiş farklı anlayışlar çıka- 
caktır...Muhammedî öğretinin rûhu, değişik var
yasyonlarda ve gündelik hayatın bayağı hesapları 
içinde olabildiğince kurban edilmiş ve bireysel 
muhayyilede düzeysiz sloganlar olarak bırakılmış
tır ne yazık ki...

Dolayısıyla her yeni dönemde siyasetin kirlet
tiği kültürel dağarcıklar biraz daha güç kaybede
rek dejenere oluşunu sürdürmüştür. Mesela; Os
manlı’nın şeriat ile yönetilen yabancı bir dîne da
yandığını belirten Nimetullah Öztürk, yeni devle
tin dine tanıdığı alanı bireysel vicdanlarla sınırlı 
tutmaya çalışırken pozitivist teorinin, hem mü
hendislik hem de jakoben geleneğin izlerini yan
sıtır. 1947 yılında kendisinin yayınladığı “E rgene”

dergisindeki özellikle 
“Kara kuvvete karşı” ad
lı yazılarında çok açık 
olarak dinselliğin artışı
nı ve özellikle “Din Yo
lu ”, “Selam et”, “Sebilür- 
reşat” gibi islamcı dergi
leri ağır biçimde eleştir
miştir. Devletin dine 
müdahale etmesi gerek
tiğini söylerken bir ta
raftan, hac yolculuğuna 
çıkan yurttaşlarımızın 
soyulup soğana çevril- 
meleri’nden dolayı, bu 
acıklı yolculuğa izin ver
memek gereğini belirte
rek çok açık olarak dev
letin dine müdahalesini 
savunmaktadır. Böylece 
Öztürk, Osmanlı toplu- 
munun metafizik bir ha
yat olan “ümmet” yapısı 
içinde islamcılık dininin 
etkisinde olduğunu oysa 
“lâdini Cumhuriyet” 

olan yeni devlette ise, “fizik” gerçeklik olan 
“Türklük” duygusunu “müslümanlık” olarak yaşa
makta olduğunu savunur. Öztürk, Cumhuriyetin, 
dinin fonksiyonlarına karşılık milliyetçilik duygu
sunu yerleştirmeye çalışmasının ilginç bir yoru
munu sunar. Bu çerçevede İslam’ı Türkleştirmeye 
çalışarak dinsel bir ulusçuluk çabasına girer.6 Ka
dîm bir geçmişin söylemlerini yaralayan tehlikeli 
siyasal ve kültürel ittifaklar, kitaba başkaldırı ey
lemini devralanlar tarafından derin hazlarla sür
dürülür. Castoriadis'e göre; bir toplumu bir arada 
tutan şey, o toplumun anlamlar dünyasının bir 
arada oluşudur. Oysa burada yaşanan; rahatlatıcı 
bir mit’in ortaya koyduğu anlamını yitirmiş düşsel 
bir dünyadır yalnızca...

Böylece kitabından ayrıştırılan ve bireysel vic
dana iliştirilen dini öğreti, bir taraftan yukarıdan 
aşağıya doğru inşa edilirken diğer taraftan da ku
şaktan kuşağa aktarda aktarda bozulmuş gelenek
sel öğretiler olarak tabanın bütün uzviyetine yayı
lır. Nereden bakılırsa bakılsın, toplumsal doku ar
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tık Gordiyon düğümüne dönmüştür... Bir zaman
lar böyle bir düğümü Büyük İskender kılıcıyla aç
mıştı. Peki ya şimdi?.. Nerede o göğün koyulaşmış 
puslarına mavi bulutlar çizecek ressam?!. Her yeni 
yapılanma döneminde toplumun sosyal bedenine 
yeni enerjiler verecek alternatifler arandı ve bulu
nanların hemen tamamı toplumsal muhayyileyi 
biraz daha durağanlaştıran aktiviteler olarak rolle
rini yerine getirdiler. Bütün sapmalar, sanki ger
çeğin bizzat kendisi diye mermi gibi sürüldü ko
runmasız bireyin belleğine... Bu durum yaklaşık 
üçyüz yıl gibi bir geçmişe dayanan kültürel zapin- 
ge ve bu sebeple de bir türlü oluşturulamayan ste
ril toplum argümanlarının yetersizliğine dayan
maktadır.

içinde bulunduğumuz ve toplumsal bedenimi
zi kirleten olgularla sanki bir dönem Hindular 
üzerinde yapılan değiştirme projelerini yaşıyor gi
biyiz. Uzun bir süre Hindu kimliğinin batılı şarki
yatçılar ve onların yerli muadilleri tarafından 
imal edilişi, sonunda gerçek bir “Hindistan’ın İs
lam’dan arındırılması” hareketine dönüşmüştür. 
Halbuki geçen yüzyılın başına kadar Hindistan, 
batılı gezginler tarafından müslüman toprağı ola
rak algılanırdı. Bu nedensiz değildi. Çünkü Moğol 
istilaları 13.yüzyılda İslam uygarlığının merkezini 
Mezopotamya ve Iran platosundan Hindistan’a 
kaydırmıştı. East India Company (Doğu Hindis
tan Şirketi) de peygamber öğretisinin kültürel ha
kimiyetini hesaba katarak, resmi yazışmalarında 
Moğol imparatorluğunun aydın ve bürokratları
nın resmi dili olan Farsçayı kullanıyordu. 1857’de 
ortadan kaldırılmasından sonra Hindistan, kimlik 
stratejilerinin baskısıyla cemaatci açıdan yeniden 
gözden geçirilen eski Budist ve Hindu geçmişine 
indirgendi.7

Günümüz toplumunun muhafazakar bireyleri
nin en büyük açmazlarından birisi, belki de en 
önemlisi, temel bilgiye dayanmayan ve bu yüzden 
de kitabî orijininden ayrılıp tamamen tarihsel hu
rafelerden beslenerek kuvvet bulmaya çalışan sos
yal kimlikleridir Zira Osmanlı ulemasının üretti
ği “kitabi islam” yorumu, çok tabii olarak bürok
rasinin eğitim kurumları durumundaki medreseler 
aracılığı ile klasik sünniliğin ve bunun içinde de 
Hanefiliğin hemen bütün teorik ve pratik mirası
nı da devraldı. Özellikle Fatih Sultan Mehmed’in

merkeziyetçi devlet anlayışının güdümüne girdik
ten sonra, Osmanlı uleması, yalnız Osmanlı tari
hinin değil, genel olarak İslam ve Türk tarihinin 
de en önemli toplumsal sınıflarından biri haline 
geldi. O artık, bilhassa Fatih’le birlikte tam bir di
ni bürokrat haline gelmiş ve temel görevi, impa
ratorluğun müslüman tebasının dini eğitim ve or
ganizasyonunu yapmasının, hukuki ihtiyaçları 
karşılamasının yanında, belki de daha fazla, ikti
darın bütün hareket ve faaliyetlerini, kısaca iç ve 
dış siyasetini meşrulaştırmaya odaklanmıştır.

Osmanlı ulemasının bu konumu ve özelliği, 
onu Emevi ve Abbasi dönemlerindeki devletten 
bağımsız klasik ulemadan ayıran en bariz örnek
lerden ve İslam dünyası genelinde ulema sınıfının 
tarihindeki en büyük değişimlerden biridir.8 Bu 
bağımlılık ve bunun beraberinde getirdiği iktida
rın eylemlerini meşrulaştırma hareketi her dö
nemde daha da kuvvet kazanarak kendisinden 
sonra gelecek dönemlere temayül olarak intikal 
eder...

Böylece kültürel planda ve inanç alanında ya
pılan bütün biçimlenmeler güçlü olanın bakış açı
sıyla belirlenecek parodiler olarak karşımıza çıkar
ken bu durum yönetici elitin yatıştırılamaz yeni 
histerilerini de canlandırır. Bu öylesine sınır tanı
maz bir histeridir ve karşısındaki de o kadar ür
küntü içindedir ki; sırası geldiğinde dini ulemanın 
en seçkinlerine bile istediği yasal hükümleri çı
karttırıp sadece siyasal değil aynı zamanda dinsel 
bir meşruiyetin koruyuculuğu ile masumiyetini 
tescil ettirir. Tarihi muhayyilenizi yoklarsanız ha
tırlayacaksınız. Sultan ll. Abdülhamid’in hal’i 
için ilmiye sınıfı mensuplarından Elmalılı Küçük 
Hamdi E fen diye9 bu fetva hazırlattırılır. Hem de 
Abdülhamid’in masum olduğu bir noktada kendi
sine üç mühim suç isnat edilerek10!!.. Toplumda 
büyük kırılmalar kendisini gösterir ama asıl büyük 
yıkım, din bilginlerinin içinde bulunduğu fay hat
tında meydana gelir... Suçlusu da nedenleri de 
belli olan ama sürekli yönünü şaşıran çabalar top
lum bireylerini sonunda umut dilenen köleler du
rumuna getirir. Fakat gariptir, insanlar sanki her- 
şey kendi tabii mecrasında gidiyormuş gibi hiçbir 
şeyi umursamazlar.

Tarihsel serüvenimizde ümitler ve keder hep 
yan yana... Halkın güven duyabileceği kimseler
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hem erdemlerini kaybediyorlardı hem de inanç 
rezervlerinin bütünlüğünü...

Bu iki yüzlülük, bu aldatmacılık ve erdemsizli
ğin en iğrenç tarzları karşısındaki gücenikliğini 
gizleyemeyen Ağaoğlu A hm et, benzer bir durumu 
kendi yaşadığı Serbest Fırka denemesini aynı düş 
kırıklığı ile ifade eder: “1930 senesinde tem eli atıl
mış olan Serbest Fırka, aynı sene, rahm ete erişti. 
Dünyanın hiçbir yerinde misli görülmemiş bu avantür 
dolu, çok  dalgalı, çok  görmüş geçirmiş, çok  vurgunlar 
yemiş, fakat hiçbir dakika yeis ve ümitsizliğe kapılm a
mış olan maneviyatım için en ağır ve çekilm ez bir acı 
oldu. A cılık fırkanın dağılmasından gelmiyor, hayır! 
Bu fırka etrafında gördüğüm ve temas ettiğim ahlak 
düşkünlüğünden geliyor... Daha beş sene evvel dinin 
unutulduğundan, Arap harflerinin kalktığından, h ila
fetin lâğvından, peçelerin kaldırılmasından acı acı şi
kayet eden hocalar gördüm ki, bu kere bizi bütün bü
tün bunları geri getirm ekle itham ediyorlar. Hürriyet
sizlikten, cebir ve tahakküm den, suistimallerden ağız
lar dolusu söz söyleyen m ünevverler gördüm ki, bu 
defa hürriyetin zararlarından, yeni fırkanın m em leke
ti uçuruma götürdüğünden hararetle bahsediyorlardı. 
Liberalliği ile şöhret bulmuş edipler gördüm ki, Faşiz
min ideal bir idare şekli olduğunu ispata koyuldu
lar."11

İşte kendilerine umut bağlananların bu çirkin 
siyasallaşmış çalımları sebebiyledir ki, tarihten ka
lan kadim hüzünler düşüyor sürekli yolumuza... 
Topluma yol gösterme adına öne çıkanların seç
kinlerle aralarında birdenbire kuruluveren bu kar
maşık bağ, aynı zamanda bu kargaşa içinde fazile
tini keşfedenlerin de çarmıhı olur... İnancın bü
tünlüğünü ve toplumun bedenini kirletenler yü- 
zündendir içimizdeki sevinçlerin sırra kadem bas
ması.... Kendilerine güven duyulacak aydınların 
en seçkinlerinde bile zaman zaman vahyin getir
diği öğretiye ters düşecek kırılmalar olabiliyorsa 
eğer, soruyorum: nasıl sürûr bulacak bekleşen 
bunca yürekler?..

Bugünkü halimiz; Rabbine karşı utanmayı ve 
saygıyı unutan sahte kalplerin, çürümüş duygula
rın, iğrenç ve hîlekâr anlayışların renklendirdiği 
Dante’nin cehennemi gibidir.

Ardı arkası kesilmeyen kötü tarihsel hatıralar 
bugünkü dramımızı besleyip ne yazık ki, geleceği
mize de gözdağı veriyor... Yaşadığı atlasta erdemi-

ni, cesaretini ve sonunda da kulluk bilincini kay
beden aydınımız, arenada can çekişen yaralı bir 
gladyatör gibidir. Halk ise onun ölümünü heye
canla ve merakla seyreden hissiz bir seyirci kitle
si... Her taraf suskun, inadına suskun. Her köşede 
cehaletin rehavetiyle sevişen bağnaz yürekler... 
Neden böyle? Yoksa bir yerlerde, sıcacık yatağın
da boğulmuş bir şehzadenin matemi mi var?!.. Dü
şünüyorum da, dolunay ruhlarımıza sırrını fısılda
mayalı kimbilir kaç seher oldu?! Hamamizade’nin 
o muhteşem Ferahfeza’sının yerini cazband aldı
ğından beri açmaz oldu hercâî karanfiller!.. Ama 
bütün bu cesaret kırıcı iki yüzlülerin ve tahtlarına 
kurulmuş haz düşkünü baronların yağdırdıkları 
yıldırımlara rağmen bakarsın ki, bir sabah vakti 
güneş bütün ışıltılarını yoluma serivermiş!.. Belki 
de bir gün batımında yüreğinde kıyametler taşı
yan adamı bulurum. İşte belki o zaman, içinde Hi- 
ra’nın serinliği olan bir şeyler anlatırım... ■
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HOLLYWOOD’UN SAVAŞI

HASANALİ YILDIRIM

S iyah perdelerle sımsıkı 
kapatılmış bir yer. içeride 
çocuklar, kadınlar, yaşlı

lar... Her türden insanın sığıştı- 
rıldığı ve kendi aralarındaki mı
rıltılar birleştiğinde bir kovan 
uğultusuna dönüştüğü bu yerin 
duvarlarından birinde bir şeyler 
kıpırdamaya başladığı an, ortalık 
tam bir sessizliğe bürünür. Ar
dından, dalgaların sesini andı
ran bir ritmle çalışan bir moto
run tıkırtısı duyulur yalnızca. Bi
razdan, kendini tutamayanların 
bağırış ve haykırışları motor se
sini duyulmazlaştıracaktır.

Bu arada, duvardaki akılal- 
maz büyü gittikçe daha bir belir
ginleşmiştir. Evet, bir kara tren
dir görünen: Hızla gökyüzündeki 
bulutlara karışan beyaz duman
lar saçan kara bir tren. Üstelik 
normalden biraz hızlı mı hareket 
etmekte ne! Bir belirsizlik dehli
zi gibi ağzını açan tünele girme
siyle öbür taraftan çıkması bir 
olur. Tam o sırada, tünelin çıkı
şında bekleyen bir sürü adam, 
kırk yıllık düşmanıymışçasına 
trendekilere kurşun sıkmaya 
başlar; trendekiler de onlara. 
Ama o da ne! Bir sürü adam bir
birine ateş etmekte ama nedense 
hiç silâh sesi duyulmamakta.

Yoksa içeri sığışan insanların 
haykırtılarından mı duyulmuyor 
mermilerin vınlamaları?

Derken, geniş kenarlıklı şap
kalı ve pos bıyıklı bir adam, pür 
dikkat gözlerinin içine bakan 
kadınlı ve çocuklu bu topluluğa, 
gözünü bile kırpmadan ateş eder. 
Çocuk çığlıklarına karışan kadın 
bağırtıları... Hır gür... Tam bir 
kargaşa. Ayılanlar, bayılanlar... 
Birden, görünmez bir el tarafın
dan ışıklar yakılır ve salon ay
dınlığa boğulur. Az önce, ölüm 
korkusuyla birbirini ezmeye ha
zırlanan kitle, birbiriyle gözgöze 
gelir gelmez, tuhaf bir kendini 
ayıplama duygusuna bürünüve- 
rir. Yaşadıkları bu olağanüstü 
kâbus konusunda bile konuşma
mayı yeğlerler. Öbür yandan, 
yüzlerine doğru patlatılan silâ
hın çıkmayan sesi hâlâ kulakla
rında yankılanmaktadır.

Aslında bu yer, Amerika’da 
ilk konulu filmlerinden birinin, 
Büyük Tren Soygunu’nun gös
terildiği bir salondan başka bir 
şey değildir ve kalabalığın gözü
nün içini hedefleyerek patladığı 
halde sesi çıkmayan o silâh da, 
sinema ekranlarında patlayan 
ilk silâhtır.

O gün bugündür sinema ek

ranlarında silâhlar patlamakta. 
Kimileyin gangster filmleri kılı
ğında, kimileyin de western for- 
matında. Ama en çok da savaş 
filmlerinde silâhlar patlamakta, 
kan gövdeyi götürmekte, çığlık
lar ayyuka çıkmakta. Sanki tarih 
boyunca bilinen ve bilinmeyen 
yeryüzünde ne kadar savaş ol
muşsa, her biri için en az bir anıt 
mum dikmek istiyormuşçasına 
savaş filmleri çekilmekte Holly- 
wood’da.

Her savaş için bir mum

insanlar kendilerini nişanlayan 
bu ilk patlamadaki kadar kork- 
masalar, baygınlık geçirmeseler 
de, silâh seslerinden ve patlama
larından, sandıklarından çok da
ha etkilenmekteler. ilkel bir ka
bile gencinin savaşçı yetiştirilir
ken gördüğüyle karşılaştırılma
yacak denli silâh görüntüsüne, 
sanki kırk yıl düşünülmüşçesine 
ayrıntılar içeren ve neredeyse 
bir tür dehalık çapı barındıran 
en vahşi adam öldürme sahnele
rine şahit olmakta çağdaş insan; 
sanki kendisi de bir savaşçı ola
rak yetiştiriliyor.

Aslında sinemanın, ilk elde 
kurgusal filmler dışında ve on
lardan farklı bir biçimde savaşla 
ilişkisi kurulur: belgesel film 
formatında. I. Dünya Savaşı sı
rasında cepheden haberler hep 
sinema aracılığıyla Amerikan 
halkına aktarılmıştır. Tabii bu 
arada dünyanın öbür halklarına 
da. Sonra bu filmlerden etkile
nen insanların geçirdikleri de
ğişimleri gözlemleyen Hollywo- 
od pirleri, işi başka bir alana
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dökmekte gecikmezler.
Şu gerçeği teslim etmeliyiz: 

Çağımız insanı, sandığımızdan 
daha tuhaf ve karanlık bir yara
tık. Sinema ve savaş ilişkisi ilkin 
belgesel nitelikte gerçekleşmişti 
ama gösterimdeki film başlama
dan önce izletilen bu filmlere, 
insanlar öylesine ‘tuhaf bir ilgi 
gösterir ki, kapitalizmin çıkar 
mekanizmasını hemen davet 
eder bu çarpılma hali ve yapım
cılar savaşı anlatan filmlerin ne 
kadar iş yapacaklarını anlarlar.

Tabii ki yanılmazlar.

Savaş filmlerinin hazzı

Yarışmaya yönlendirilmiş Ame
rikan halkı, dramatize edilmiş 
savaş filmlerindeki yenm ek ve ye
nilm ekten farklı biçimde de olsa 
haz almaya tapınır hale gelir. 
Amiri tarafından her gün aşağı
lanan, horlanan, küçük düşürü
len veya küçük düşmemek için 
olanca gayret gösteren sıradan 
Amerikalı, Amerikan dışı top- 
lumların, Amerikalı askerler ta
rafından hizaya getirilmesini bü
yük bir zevkle izler. Aynı zaman
da kendi gündelik yaşantısından 
kaçmanın getirdiği rehavetle 
birleşen, patlamış mısır, patates 
cipsi ve kolalı içeceklerden de 
pay alan bu haz, Amerikalı için 
aslında hayatın anlamı haline 
gelir. Üstelik, başka toplumları 
da adam etme, onlara barış, kar
deşlik, demokrasi ve insanlığı 
getirme gibi ideolojik nosyonlar 
da içerdiğinde, orta sınıfın üs- 
tündekilerce de, örneğin aydın
larca da baştacı edilir savaş film
leri.

Fakat bizim asıl sorumuz şu 
olmalı: Niçin vardır savaş film
leri?

Sinemayla mesleki düzeyde 
bir bağı olanlara göre savaş film
leri, savaşın ne denli acıtıcı bir 
insanlık durumu olduğunu gös
termek ve bir daha savaşılma- 
masına katkıda bulunmak için 
çekilirler. Sinemayla sorgulayıcı 
düzlemde bir ilişkiye girmiş kim
selere soracak olursanız, birçok 
konuda olduğu gibi bu konuda 
da değişik karşılıklar alırsınız. 
Çoğun Avrupalı eleştirmenlerin 
taraf olduğu görüşe göre savaş 
filmlerini, savaşın kendisi denli 
tehlikeli saymak, hiç de abartılı 
olmaz.

Amerikalı sinema yazarlarına 
göreyse savaş filmleri, sinemanın 
ana amacına hizmet eden bir 
türden başka bir şey değildir ve 
etkisini abartmaya da hiç gerek 
yoktur. Üstelik hiç kimseyi de 
zorla savaş filmleri izlemeye zor
layan yoktur. Ama henüz bütün 
karanlıkta kalmış yönlerine gün 
ışığı tutamadığımız insanda, yal
nızca başkasının ölümünü gör
mekle tatmin olan güdüler var
dır ve bunların, gerçek dünyada
ki ölümlerle giderileceğine, kur

maca biçiminde gümüş ekranda 
tatmin edilmesinin neresi kötü?

Ordu-Hollywood elele

Daha ilginci, profesyonel asker
ler de bu ilginin dışında kalmış 
değildir. Zaten pahalı yapımlar 
olan savaş filmleri, zamanla, baş
tan hesaplanmayan bir birlikte
liği de beraberinde getirir: ordu- 
Hollywood işbirliği. Teknik ola
rak başarılı kabul edilen tüm 
Hollywood savaş filmlerinin bu 
başarısında, jeneriğine yansıma- 
sa da Amerikan ordusunun payı 
çok yüksektir. Hem teçhizat ba
kımından böyle, hem de konu 
ve hikâye akışı bakımından. Bi
rine daha çok ödül ve daha fazla 
para kazandırmak, öbürüne de 
daha çok gönüllü ve çok daha 
fazla itibar kazandırmak amacıy
la kurulan ve sahiden de her iki 
tarafın da işine yarayan bu or
taklık, günümüzde daha da güç
lenmiş durumda.

Son yıllarda çekilen John 
Woo imzalı Windtalkers/Rüz- 
gârla Konuşanlar, Steven Spiel- 
berg’in çektiği Saving Private 
Ryan/Er Ryan’ı Kurtarmak, Ter- 
rence Malick’in yönettiği The 
T h in  Red Line/Ince Kırmızı 
Hat, Ridley Scoot’ın Black 
Hawk Down/Kara Şahin Düştü, 
Randall Wallace’ın W e Were 
Soldiers/Bir Zamanlar Askerdik 
ve Phil Alden Robinson’un 
Sum of A ll Fears/En Büyük 
Korku ilk akla gelen örnekler.

Tüm bu filmlerin ana esprisi, 
insanı, insan kalmayı başaranı 
son derece rahatsız edecek deh
şet ve vahşet sahneleri barındır
ması. Sonraları savaş karşıtı 
filmler arasında anılmayı becer- 
se de aslında bilinen en vahşi in
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san öldürme sahnelerini en este
tik biçimde anlatan Sam Pec- 
kinpah’ın Cross of Iron/fieref 
Madalyası adlı filmi, özel bir dik
kati hak ediyor. Makineli tüfek
lerle bir siperdeki düşman asker
lerinin öldürülmesini yaklaşık 
ikibuçuk dakika süren ağır çe
kimlerle, doğrusu son derece çe
kici bir biçimde anlatabilen ve 
ruhunu yitirmişler için iştah ka
bartıcı sayılan Peckinpah, her
halde savaş ve vahşet filmlerinin 
yönetmeni olarak anılsa yeri. 
İşin çok daha ilginç bir yönü 
var: Bu film Türkiye’de sinema 
salonlarında gösterildiğinde, ki
mi vatandaşlarımız kusarak filmi 
terketmek durumunda kalırlar. 
Ama aradan yaklaşık on yıl geç
tikten sonra özel bir kanalda 
gösterildiğinde, bu sahneleri mi
desi kaldırmayan kaç insanımı
zın kaldığını gerçekten merak 
ederim.

Savaş karşıtlığı mı?

Amerikan savaş filmlerinde en 
çok işlenen konu tabii ki V iet
nam. Vietnam, Hollywood’un 
hem ekonomik, hem konu bakı
mından başı sıkıştığında başvur
duğu bir kurtarıcı. Bunca başvu
ruya bakınca, Hollywood’un ba
şının çok sık sıkıştığı izlenimi 
edinilebilir. Çünkü yalnız savaş 
filmlerinde değil, dramalarda, 
güldürülerde, aksiyon, gerilim, 
polisiye, korku, macera ve yol 
filmlerinde, kısacası Hollywo- 
od’a özgü her türde, en azından 
eski bir Vietnam gazisinin fittir- 
ması düzeyinde olsun mutlaka 
yer verilir bu temaya. Joseph 
Mankiewicz’in çektiği 1957 ta
rihli The Quiet American/Ses
siz Amerikalı Vietnam konusun

daki ilk film kabul edilir. Fakat 
Vietnam’a teğet geçmeyen, biz
zat Vietnam’ı anlatan filmler, 
tabii ki savaş filmlerinde en üst 
sıralarda yer alan yapımlar. Bu 
bağlamda başı da Oliver Stone 
çekmekte.

Sahiden de adını savaş karşı
tı filmlerin yönetmenine çıkar
mış yönetmenlere baktığımızda, 
bu tür görüşlerini söyleşilerinde 
ilk fırsatta ısrarla vurgulamaları
na karşın, son tahlilde savaşa mı 
hizmet etmekteler yoksa barışa 
mı? Bu, sorulması da, karşılan
ması da hiç kolay olmayan bir 
soru. Örneğin bu tür söylemlerin 
sözcüsü durumuna yükselmiş ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ni epeyce 
rahatsız etmiş Midnight Exp- 
ress/Geceyarısı Ekspresi’ni çek
tikten sonra Platoon/Müfreze ve 
Born on the Fourth of July/Do- 
ğum Günü Dört Temmuz gibi 
şiddetle savaş karşıtlığı yaptığı 
kabul edilen Oliver Stone’un 
Vietnam’a gönüllü gittiğini, üs
telik gösterdiği üstün başarıları 
nedeniyle iki kez madalya aldığı
nı bilmek, acaba konuya bakışı
mızı değiştirebilir mi?

Kendisinden önceki savaşı 
öven filmlerin etkisinde kalarak 
gönüllü olduğu ve Vietnam dö
nüşü günah çıkarttığı kabulle- 
nilse bile, filmlerinde şiddeti 
alabildiğine kullanma niteliğini 
nereye yerleştireceğiz? Şiddet, 
onu ayyuka çıkararak sergileme
den eleştirilemez mi?

Bir de işin muhatap yönü var. 
Acaba savaş karşıtı filmlere mu
hatap olanlar ne düşünüyorlar? 
Sinemaseverlere soracak olursa
nız, size savaş karşıtı olduklarına 
yemin edecekleri bir sürü film 
sayabilirler ama savaşa karşıtlığı 
söylemin ötesine taşıyan, ilkece

karşıtlıktan uygulamada da taviz 
vermeyen filmlerin sayısı sanıl
dığından çok daha az. Kibrinden 
dolayı gönüllü olarak Çanakkale 
Savaşı’na katılan ve orada fele
ğini şaşıran bir AvustralyalI gen
cin bakış açısıyla Gelibolu cep
hesini anlatan, ülkemizde ne acı 
ki “Türkleri dünyaya tanıtan 
film” diye sunulan Peter Weir’ın 
1981 tarihli Gallipoli/Gelibolu 
adlı filmi, Vangelis’in yürek ka
vuran müzikleri ve barındırdığı 
kimi dokunaklı sahneleri yüzün
den savaş karşıtı sınıfında yer al
mayı hak ediyor.

Hangi sınıfa gireceğine karar 
verilmesi çok zor, üstelik yanıl
mayı da beraberinde getirecek 
türden filmler de var. Bu filmler 
hakkında bunca uzun boylu te
reddüdün nedeni şu: Barındır
dıkları savaş sahnelerine ve bu 
sahnelerdeki vahşet sergisine 
bakacak olursanız, rahatlıkça bu 
filmleri karşıt safa koyabilirsiniz 
ama ya alttan alta işledikleri 
epik söylem?... David Lean’i say
gınlığının doruğuna taşıyan 
1957 tarihli The Bridge on the 
R iver Kwai/Kwai Köprüsü, 
Francis Ford Coppola’nın çekti
ği ve tartışmasız dünyanın en iyi 
savaş filmi kabul edilen 1979 ta
rihli Apocalypse Now/Kıyamet, 
Wolfgang Petersen’in 1981 ta
rihli Das Boot, Stanley Kub- 
rick’in 1987’de çektiği Vietnam 
filmlerinin en iyisi sayılan Full 
Metal Jacket gibi filmlerde savaş 
karşıtlığı ile dehşetin, şiddet ile 
şiddeti kötülemenin harmanlan
ması, bu filmleri isteyenin istedi
ği gibi yorumlamasına, yani sa
vaş karşıtlarının kolayca kendi
lerinden yana sayamamasına yol 
açmakta.
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Yererken övme

Bir de kuru gürültü savaş karşıt
lığı var. Sinema tarihine savaş 
karşıtı diye geçen filmlerin nere
deyse tamamını, çekinmeden bu 
sınıfa dahil edebilirsiniz. Örnek 
mi? Keith Gordon’ın 1992 tarih
li A  Midnight Clear, Michael 
Cimino’nun 1978’de çektiği ve 
bir efsane haline gelen The De- 
er Hunter/Avcı, Brian De Pal- 
ma’nın 1989’da çektiği Casuali- 
tes of War/Savaş Günahları, J. 
Lee Thompson imzalı 1961 ta
rihli T h e Guns of Navar- 
ron/Navarron’un Topları...

Peki niçin tüm bu filmleri, 
gözlerinin yaşına bakmadan ve 
akıttıkları onca gözyaşına aldır
madan savaş pohpohçusu saya- 
bilmekteyiz? Çünkü bu filmlerin 
özünde alttan alta estirilen hava 
şu: Nasıl ki sivil hayatta kötü 
Amerikalılar olsa bile iyi Ameri
kalılar da vardır, dahası gördü
ğünüz gibi daima iyi Amerikalı
lar kazanmaktadır; askeri hayat
ta da kötü Amerikan askerleri 
olsa bile iyileri çok daha fazladır 
ve Tanrı, gördüğünüz gibi hep 
Amerikalılar’dan yanadır çünkü 
hep onların kazanmasına yar
dımcı olmaktadır.

Amerikan çıkarlarını öylesi
ne çarpıcı kılıflarla savunan sa
vaş filmleri vardır ki insanın, na
sıl oluyor da bütün Amerikalı
ların işi gücü bırakarak ellerine 
silâhlarını alarak orduya katıl
madıklarına şaşası gelir. Çünkü 
Amerikalılar, gerçek hayatta sa- 
vaşmasalar da sinemada hep sa- 
vaşmaktalar. Kuzey- Güney Sa- 
vaşı’nı anlattığı halde western 
türü içinde değerlendirilen film
ler bile aslında savaş filmi statü 
ve değerinde. Çünkü onlarda da,

daha sonraları iyice cılkı çıkarı
lacak kan akıtma ve vahşice 
adam öldürme sahneleri az değil.

Gerçek savaş karşıtlığı mı?

Aslında savaş karşıtı gibi pazar
lanan filmler, daha en baştan, 
barındırdıkları temel mantık 
açısından sakat bir konumla işe 
başlamaktalar. Ahlâki değerleri 
savunan bir film, örneğin yasak 
cinsel ilişkinin doğuracağı olum
suz sonuçları anlatmak amacıyla 
yola çıktığında ve böylesi bir 
ilişkinin ne tür sakıncalar doğu
racağını göstereceğim diye por
nografik görüntülere yer verdi
ğinde ne kadar ahlâk taraftarı 
olursa, savaşı kötülemek için yo
la çıktığını savunan ama kan, 
vahşet ve acımasızlık örnekleri
ni bir bir sergileyen bir savaş 
karşıtı film de, aynı oranda savaş 
karşıtı taraftarı. Belki bunun bi
ricik istisnası, aslında o güne de
ğin ve ondan sonra da daima sı
radan filmlere imza attığı halde, 
açıklanamaz bir biçimde sinema 
tarihinin en büyük filmlerinden 
birini kotaran Lewis Milesto- 
ne’ın A ll Quiet on the Western 
Front/Garp Cephesinde Yeni 
Bir şey Yok’u. Tıpkı Eric Maria 
Remarque’ın aynı adlı romanını 
okumak gibi Milestone’ın filmi
ni izlemek de insana sahiden 
modern zamanlarda savaşın ne 
olduğunu bütün yalınlığıyla ve 
apaçıklığıyla göstermekte. Fran- 
sızlar’la Batı Cephesi’nde çarpı
şan ‘gönüllü’ bir Alman lise öğ
rencisinin gözünden anlatılan 
savaş, hiç bu kadar gerçekçi ve 
aynı zamanda savaşın ne olduğu
nu ele verici kıratta olmamıştı.

Büyük şirketlerin bünyesinde 
çekilen ve savaş karşıtlığı havası

veren filmlerin, barındırdığı 
öğelerin düzayak anlamlarına 
bakıldığında aldanmak kaçınıl
mazlaşabilir. Çünkü Hollywo- 
od’un bu tür savaş karşıtlığı şu 
hileye dayanır: Kimileyin sava
şın kızgın bir anında, savaşın ka
derini belirleyen hamleyi müm
kün kılabilmek ve savaşın ken
disini kazanabilmek için küçük 
bir cephede kaybetmeyi göze al
mak gerekir. İşte Hollywood işi 
filmlerdeki savaş karşıtlığı da bu 
temele dayanır: Başka yönet
menler savaş karşıtlığını işleye
rek ‘savaşı’, bu arada dünyanın 
parasını da kazanacaklarına, sağ 
gösterip sol vurarak niçin ben 
kazanmayayım? Üstelik buna, 
Bağımsızlar denilen ve Hollywo- 
od’daki devasa ekonomik çarkı 
paylaşan büyük şirketlerin yarı- 
resmi küçük girişimleri haline 
gelen küçük yapım ve dağıtım 
şirketlerinin ürünleri de dahil.

İşin özü şu: Hollywood, savaş 
karşıtlığı söyleminin saygınlığını 
da, ekonomik getirisini de hiç 
gözden çıkarmadı. Bunu nere
den mi anlıyoruz? Dünyaya savaş 
karşıtı gibi gösterilen yukarıda 
örneklediğim filmlere Amerikan 
ordusunun sağladığı bilgi ve do
nanım desteğinden.

Literatüre savaş karşıtı olarak 
giren ve her adımda bu yönü pe
kiştirilen bir filmin, gerçekten 
savaş karşıtı olup olmadığını na
sıl anlayabiliriz?

1) Düşman, yalnızca düşman 
olarak gösterilmişse.

2) “Savaş kötüdür ama düş
man daha da kötüdür” görüşünü 
alttan alta kare aralarına yediri
yorsa.

3) Karşı kahramanların ya
nında düpedüz kahramanlara da 
yer veriyor ve çarpışma sırasında

üm ran-O cak -2005 69



FİLM

ya da kıtadaki kimi insani du
rumlarda ideal davranışlarda bu
lunan tiplere kucak açıyorsa.

Bu sıralanan nitelikler, aynı 
zamanda epik bir filmin nitelik
leridir.

Son sözü bir savaş filmine bı
rakalım.

1969 tarihli ve Franklin J. 
Schaffner imzalı Patton - Lust 
for Glory/General Patton, savaş 
filmleri içinde, barındırdığı kimi 
nitelikleri yüzünden başa alın
mayı hak ediyor. George C. 
Scott’ın hastanede bir askere at
tığı tokat sahnesinden veya Os- 
car ödülünü reddetmesinden 
kaynaklanmıyor bu başarı. Daha 
açılış sahnesinden bile ‘başka’ 
türlü bir filmle karşı karşıya ol
duğunuzu, hele Patton’ın konuş
masıyla farklı lezzetler tadacağı
nızı hemen kavrıyorsunuz. Dev 
gibi bir Amerikan bayrağının 
önünde General Patton’ın as
kerlerini ölmeye davet eden bir 
nutuk çekme sekansıyla açılan 
filmin açılış sekansı, sahiden de 
konumuza ışık tutacak ipuçları 
içermekte.

General Patton’ın bu konuş
masına bir kulak kabartalım: 
“Askerler... Amerika’nın savaş
mak istemediği, savaşın dışında 
kalmak istediği üzerine duydu
ğunuz bütün bu boş lâflar, fazla
sıyla at pisliğidir. Geleneksel 
olarak Amerikalılar savaşı sever
ler. Sizler çocukken, şampiyon 
misket oyuncusuna, en hızlı ko
şucuya, ligin büyük topçularına, 
en sert boksöre hayranlık duydu
nuz. Amerikalılar kazanmayı se
ver ve kaybedene hoşgörü gös
termez. Amerikalılar her zaman 
kazanmaya oynarlar. Kaybettiği 
halde gülen birisine, cehenneme 
gitmesi için küfür bile etmezdim.

Bu nedenle Amerikalılar bir sa
vaşı asla kaybetmediler ve asla 
kaybetmeyeceklerdir çünkü kay
betme düşüncesi bile Amerikalı- 
lar’da nefret uyandırır.”

Başka bir şey eklemeye ge
rek var mı? Belki yalnızca şu: 
General Patton’un bu sözlerini 
film  icabı sanmak ne kadar ya
nıltıcı. ■

OLUCUDUR ZAMAN
R E Y Y A N  A/LAM AZ

Saatin  ko lla rı n erelere ka d ar  

ulaştı. H epim iz b ira z  d ah a  esk i
dik. Ölüm b ira z  d ah a  y ak ın  b i

z e  şimdi. Dün, bugünümüzü h a
y a l etmenin, bu h ay a le  erişip  

er işem ey eceğ im iz in  derd in de  

iken  b ir  de b ak tık  ki bugünün 

kolların dayız . Ve bugün b aşk a  

yarın ların  derd iy le kavruluyo

ruz.
Z am an ... Ah zam an! A cı

m asız  b ir  katil m i o? Y oksa b izi 
b ir  an önce günlerin kucağında  

büyümüş, serpilm iş görm ek  is

teyen ince, sabırlı, b ilge b ir  an

ne mi? K im  o?

‘D ehr’i (zam anı) Tanrı ed i

nenleri anım sıyorum . E lçi’nin 

m uhatabı cah illerden  b ir  bölü k  

de bunlardı. İşte şimdi, şu vak it
te şu vaktin  seyri içinde, bulun

duğum m ekan dan  Zam anı Ya

ratan  ve Ö ldü recek T an rı’y a  

h ay ran lık la  seslenm e ihtiyacı 
duyuyorum : E lham dü  lillah i 

Rabbil alemin.

Vakit de m ahlukm uş. V ak

tin de doğduğu b ir  vakit, ö lece

ği b ir  vakit varm ış. Vakit vak it

te boğulm uş. V akit A lla h ’ın 

y ü k sek  terbiyesinden  nasibini 
almış. Vaktin pay ın a  düşen Al

lah ’a  ram  olm akm ış, Tanrılık  

değil! N e büyük b ir  m ucize, na

sıl b ir  ayettir zam an? A llah ’ım! 

Kudret elin  ne büyük! Senin el-

lerinden çıkm a bu m ahluku  id

r a k e  ku dretim  y etm iy orken . 

Sen’i id rak  ettiğini dillendiren- 

lerin idraksiz liğ in e ne dem eli?
H am d âlem lerin  R abbinedir  

ve zam an  da b ir  âlem dir.

Ey zam an!

Ey A llah ’ın a z iz  âyeti!

Ey A llah ’ın m ucizesi! Yok

luğun da a cz  veriyor bize, var

lığın da.

Ve sen, n e ben i doğuran  

anasın  ne de ecel kadehin i su

nan katil. Sen de doğdun sen de 

ölecek s in . B iliyoru m  ki, A l

lah ’ın hesabı titizdir. A llah  he

sapta  süratlidir.

Ve ey zam an! B ilirim  ki Al

lah ’ın hesabından  b ir  parçasın . 

B ize o hesaptan  b ir  nimetsin. 

Ayla, güneşle, y ıld ız la  ölçülüp  

biçilen  sen, nasıl Tanrı o la ca k 

sın ki? Biliyorum , seni de hü

zünlendiriyor cah illerin  abartı- 

şı. Sen de bu zulmün çirkin li

ğiyle, karan lığ ıy la  ağ lam akta

sın. T an rılık  an cak  ve an cak  
A lla h ’ın h a k k ıd ır . Bu h a k k ı  

gasp eden ler ve h ak s ız lık  eden

ler zalim lerdir.

A llah ’ım, şüphesiz ki za lim 
leri sevm ezsin. M ahlukuna olan  

hayretim  san a olan  hayretim - 

dir. Bu h ay reti a n la ta b ilm e  
kudreti bahşettiğin  için şükür

ler ederim .
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DOĞUMUNUN 100. YILINDA 
ARİF NİHAT ASYA

MUSTAFA MİYASOĞLU

2004 Şubat ayında bir hafta so
nu, sınıf arkadaşım ve kadim 
dostum Dr. Sakin Öner’in dâve- 
tiyle Vefa Lisesi’nde düzenlenen 
Arif Nihat Asya’yı anma toplan
tısına gittim. Doğumunun 100. 
yılı kutlanan şairin kızı Fırat As
ya’nın aile cephesinden anlattığı 
farklı bir Arif Nihat portresin
den sonra, toplantının Anka
ra’dan gelen misafirleri salona 
hâkim oldular.

Arif Nihat Asya’nın yanında 
yetiştiğini söyleyen Ayhan inal 
ile Vefa Lisesi Müdürü Dr. Sakin 
Öner’in de konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıyı İLESAM dü
zenlemişti, açık oturumu da baş
ka bir sınıf arkadaşım olan A h
met Özdemir yönetti. Aynı lise
de öğretmen olan şair dostumuz 
Bestami Yazgan’ın “selamlama 
konuşm alarını takdim ettiği 
toplantı güzel başladı. Bu türden 
vefalı toplantılar sık görülmü
yor. Fakat İLESAM yöneticileri
nin “selamlama” diye sunulan 
genel konuşmalar faslı o kadar 
uzun sürdü ki, anlatamam. Sa
londa dinleyici olan öğrencile
rin bir kısmı sıkıldı, ama milli
yetçi yöneticilerin dertlenme ve 
politik şikâyetleri sona ermedi. 
Bu lüzumsuz politik konuşmalar
dan ev sahibi Vefa Lisesi Müdü
rü dostumuz Dr. Sakin Öner son 
derece rahatsız oldu. Bazıları ta
rafından, A rif Nihat’la ilgisiz 
sözlere artık son verilmesi ve ko
nuyla ilgili açık oturuma geçil
mesi gerektiği ifade edildi, ama 
anlamadılar. Maalesef İLESAM 
yöneticileri olarak Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı’ndan ödenek 
alan bazı profesörlerle eski poli-

Arif Nihat Asya

tikacılar, Arif Nihat Asya’nın 
doğumunun 100. yılı vesilesiyle 
toplanan insanların kafasını ilgi
siz sözlerle şişiriyorlar ve okul 
idarecilerini düşünmüyorlardı. 
Mesela şairin Kıbrıs R ubailerini 
bahane ederek yarım saat bo
yunca Kıbrıs meselesi anlatılı
yordu. Böylece bu toplantı, açık 
oturum kadar süren hazırlık ko
nuşmalarından sonra başlamış 
oldu...

Dostum ve meslektaşım Dr. 
Sakin Öner’in konuşması, Arif 
Nihat Asya’nın şiir dünyasını 
anlatma çabasıyla güzeldi. Onun 
dışındaki konuşmacıların top
lantıya hazırlıksız geldiği veya

hazırladığı metni okumak yerine 
birkaç hatıra ve şiir kıtası okuya
rak sırasını savdığı bu toplantı
dan önce ve sonra da Arif Nihat 
Asya ile ilgili bazı toplantılar ya
pıldığını ve dergilerde de bir ta
kım yazıların yayınlandığını 
duydum, gördüm. Bazıları Arif 
Nihat Asya hakkında bilinenle
rin tekrarı, bazıları da önceden 
yazılıp yayınlanmış yazıların ik
tibasıydı. Pek çoğunda göze çar
pan bir sığlık var; genel sözler
den öteye bir tahlil ve tesbit gay
reti görülmüyor. Dergilerde de 
hakkında yazılmış eski yazıları 
iktibas veya önceden yayınlan
mış yazıları özetleme çabasından 
başka ciddi bir değerlendirme 
gayreti görülmemesi gerçekten 
şaşırtıcı. Maalesef onu sevenle
rin sığlığı ve tahlil yetersizliği 
yazılarına da yansımıştır.

Arif Nihat Asya’nın doğu
munun 100. yılı vesilesiyle bile 
yeterince ilgi görmemesi ve ede
biyat uzmanlarının olduğu kadar 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
da onu Nâzım Hikmet kadar 
önemseyerek Türkiye çapında 
toplantılara konu edinmemesi, 
konuyu sınırlı bir ödenekle İLE- 
SAM yetkililerine havale etme
si gerçekten tuhaf. Bütün bunlar
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“Bayrak şairi”ni sevenlerin ona 
yeterince sahip çıkamayışını 
gösterir. Fetih Marşı ve N aat şairi 
olarak da tanınan Arif Nihat 
Asya’nın hak ettiği ilgiyi ölü
münden bunca yıl sonra bile gö
rememesini açıklamak gerçek
ten çok zor. Batıcı kültür çevre
lerine göre asıl suçu bu şiirleri 
yazmaktır.

Halbuki Arif Nihat Asya, şi
ir tekniği ve sanat dünyasını 
oluşturan değerleri ifade bakı
mından Nâzım Hikmet seviye
sinde bir şairdir. Nâzım Hikmet 
kendinden önce oluşmuş bir 
dünya görüşünün Sovyet Rusya 
uygulamasını ideoloji olarak be
nimsemişse, Arif Nihat Asya da 
Son Osmanlılardan Cumhuri- 
yet’e geçişteki köklü dinî ve mil
li kültür değerlerinin sözcüsü 
olan bir Milliyetçilik anlayışını 
benimsemiş, şiirlerinde bu de
ğerlere önem vermiş ve çok fark
lı şiir teknikleri denemiştir. 
Bunları doğru değerlendirebil
mek için çağdaş Türk şiirini iyi 
bilmek ve sanat konularına ön 
yargısız olarak bakabilecek kül
türel donanım gerekir.

iyi Bir Şair ve Usta Bir Hatip

Arif Nihat Asya’yı ilk gençlik 
yıllarımda, bir kitapçı rafında 
görüp aldığım ve severek okudu
ğum Bir Bayrak Rüzgar B ekliyor 
adlı kitabıyla tanıdım. Sonraki 
yıllarda Mevlânâ sevgisini anla
tan şiirlerden oluşan K ubbe-i 
Hadra ile K ökler ve Dallar, Du
alar ve A m inler adlı kitaplarını 
okudum; 1965 yılında Yeni İstan
bul da yazdığı köşe yazılarıyla da
ha çok sevdim.

Lise talebesi olduğum yıllar
da Komünizmle Mücadele Der

neği’nin dâvetlisi olarak Arif 
Nihat Asya’nın da Kayseri’ye 
gelip bir grup şahsiyet arasında 
büyük salonda oturduğunu, si
yah gözlüklerinin arkasından 
topluluğu süzdüğünü hatırlıyo
rum. Aclan Sayılgan’ın bir aktör 
tavrıyla şahsen tanıdığı komü
nistlere dair uzun konuşmasının 
ardından kürsüye çıkarak kısa 
bir konuşma yaptığını ve sonra 
da Bayrak adlı şiirini içe doku
nan bir sesle okuyuşunu unuta
mam. Ben o toplantıya Arif N i
hat Asya’yı dinlemeye gitmiş
tim; bu kısa boylu adamın siyah 
gözlükleriyle salonu dolduran 
insanlardan farklı olduğunu hü
zünle farkettim.

Sanıyorum 1964 yılıydı, Kay
seri Kültür Derneği bu tür top
lantıları sık sık düzenliyordu.

Belli ki 60 yaşlarında, edebi
yat öğretmenliğinden emekli, 
sevilen bir sanatçının şehir şehir 
dolaşarak kendi sanatı üzerine 
değil de ülkenin gençlerine ko
münizm tehlikesi üzerine konuş
ması onu gezdirenlere de tuhaf 
göründüğünden olacak, çıkar
dıkları kürsülerde şiirlerini de 
okutuyorlardı. Böylece, Bayrak 
ve Fetih Marşı gibi çok sevilen 
şiirlerinin gençleri milli duygu
lara daha çok bağlayacağına 
inançlarını da yenilemiş oluyor
lardı. Fakat Islâmi hassasiyeti ön 
planda olan Necip Fazıl’dan baş
ka, Arif Nihat Asya ile Yavuz 
Bülent Bâkiler dışında hiçbir sa
natçının bu türden faaliyetlere 
katılmadığından olacak, komü
nizmle mücadele faaliyetleri 
sonraki yıllarda her türlü estetik 
kaygıdan uzak, sadece soğuk sa
vaş manevraları ve stratejileri 
çevresinde sürüp gitti. Bu yüz
den de milliyetçiler hiçbir za

man solcular kadar gelişmeye 
açık bir kültür çevresi oluştura- 
madı. Tepkiciliğin getirebileceği 
pek bir yenilik yok.

Bazıları Komünizme karşı 
gösterilen bu tepkilerden bıka
rak büsbütün milli duyguları 
kaybederken, bazıları da estetik 
değerleri tamamen ihmal etme
ye yöneldi ve edebiyat alanında 
son derece sekter bir tavrı be
nimsemiş oldular. Halbuki 
Ömer Seyfeddin ve Yahya Ke
mal gibi milli duyguları eserleri
nin temel ekseni haline getiren 
ve düşünce faaliyetlerini bu yön
de geliştiren çağdaş sanatçıların 
öncü kişiliği ortada. Bunları an
lamayanların Arif Nihat Asya’yı 
anlamalarını ve onu daha büyük 
hamlelere zorlamalarını bekle
mek gerçekten safdillik olur.

Işte A rif Nihat Asya’nın 
önemi bence, 71 yıllık hayatın
da hiçbir siyasî ve sosyal destek 
beklemeden şiir dünyasını kur
muş ve inandığı değerlerden 
kopmamış olmasında aranmalı
dır. Bir bakıma hak bildiği yolda 
yaşar. Hak ve hakikat konusun
da vicdanının sesini dinleyerek, 
yaygın modalara itibar etmemesi 
de inandığı değerlere ne kadar 
güvendiğinin göstergesidir.

Arif Nihat Asya, babasını 
çok küçük yaşta kaybetmiş ve 
annesi tarafından da akrabaları
na terkedilmiş bir yetim olarak 
hayata başladığı halde, okuduğu 
okullar ve Tek Parti döneminde 
çalıştığı kurumlarda bu milletin 
temel değerlerine bağlı kalarak 
vatan, millet ve din duygusunu 
kaybetmemiş ve maddi menfaat
lere aldırmadan bunlar için mü
cadele etmiştir.

Onu doğumunun 100. yılın
da bile hak ettiği ilgiden mah
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rum bırakanlar, maalesef düş
manları değil, dostlarıdır. Arif 
Nihat Asya’yı şiir ve yazılarında 
“onlar” diye nitelendirerek kötü 
vasıflarını anlattığı insanların 
değil, iyi vasıflarını benimsediği 
insanların anlaması ve anlatma
sı beklenir. Milli değerleri sa
vunmayı her şeyin üstünde gö
ren Arif Nihat Asya’yı, onu sev
meyen ruhen yabancılaşmış in
sanların, Cumhuriyet Edebiyatı 
gibi hacimli kitaplarda ihmal 
edenlerin hatırlamasını ve şiirle
rini değerlendirmesini beklemi
yoruz. Fakat A rif Nihat As
ya’nın yanında yetişenlerin de 
bunu beceremediklerini görüyo
ruz. O zaman sorumlu kim?

Onunla ilgili tez yapan aka
demisyenler iyi anlamıyorlar, 
doğru anlatamıyorlar, ama kızı 
ile yanında yetişmiş yakınlarıyla 
şair ve yazar dostları da anlata- 
mayınca, kim anlatacak?

A. N ihat Asya İçin Dört Kitap

Arif Nihat Asya’nın sağlığında, 
Ahmet Kabaklı tarafından yazı
lan bir önsöz ve seçme şiirleri, 
Milli Eğitim Bakanlığı yayını 
olarak Çağdaş Türk Yazarları di
zisinden yayınlanmış ve geniş 
okuyucu kitlelerine ulaştırılmıştı 
(1971). Hayatının son yılların
da, Türk Edebiyatı dergisinin ön 
sayfalarında şiirleri sürekli ya
yınlanmıştı. Dr. Sakin Öner’in 
değerlendirme yazıları yanında, 
Arif Nihat Asya’nın şiir ve ne
sirleriyle onunla ilgili yazılmış 
yazılardan yapılan seçmelerden 
oluşan kitabı, pek çok eksikleri
ne rağmen, hâlâ onu bütün yön
leriyle ilk kez anlatma denemesi 
olarak önemli ve yeniden ele 
alınıp yayınlanması gerekir

(1979).
Sonraki yıllarda Saadettin 

Yıldız’ın onunla ilgili master ve 
doktora çalışması yaparak A rif 
N ihat A sya’nın N esirleri (1991) 
ve A rif N ihat A sya’nın Şiir D ün  
yası (1997) adlı iki kitap yayın
laması, maalesef şairimizin son
raki yıllarda daha ciddi değer
lendirmelere konu olmasını ön
lemiştir. Çünkü pek çok uzman, 
geniş bir çalışma yapıldıktan 
sonra bir konu veya kişinin artık
o araştırmacının tekeline girdiği 
kanaatine sahip oluyor. Halbuki 
Saadettin Yıldız’ın estetik dona
nımı ve kullandığı yöntemler 
Arif Nihat Asya gibi bir şahsiye
ti anlamak imkanından mah
rumdur. İkinci çalışmanın önsö
zünde şair hakkında daha önce 
yazılanların vefa ağırlıklı oldu
ğunu, ama ciddi nitelikli yazılar 
olmadığını söyleyerek objektif 
kriterlere göre değerlendirmeye 
çalıştığını söylemesine rağmen, 
kendisi de sığlıktan kurtulamı
yor, teknik değerlendirmelerden 
öteye geçemiyor. 900 sayfa hac
mindeki bu iki kitap devlet yayı
nı olmasaydı zaten yayınlana- 
mazdı. S.Yıldız’m akademik ka
riyer kaygısı dışında estetik kay
gısı olsaydı, bu kitaplardan daha 
önce ve daha sonra ciddiye alı
nabilecek başka bir çalışması ya
yınlanırdı. Ayrıca, bir ölüm yıl
dönümü vesilesiyle Arif Nihat 
Asya’ya dair görüşlerini soran 
televizyon spikerine şunları söy
leyemezdi: “Arif Nihat bu kadar 
şiir yazmak yerine yarısı kadar 
yazsaydı daha iyi, daha kaliteli 
eserler vermiş olurdu.” Bu yakla
şımın neresi ilmî...

Ben aynı talihsizliğin pek 
çok yazar ve şairin de başına gel
diğine bizzat şahit oldum. Asaf

Hâlet Çelebi ile ilgili böyle bir 
çalışma yapan başka bir akade
misyen taslağı da Tarık Zafer 
Tunaya Kültür Merkezi’nde ya
pılan anma toplantısında tam 
bir garabet ifade eden şu cümle
yi söylemişti: “Ben onda aradığı
mı bulamadım.” Ne arıyordun 
sorusuna cevabı yoktu...

Yahya Kemal, Mehmet Akif 
ve Necip Fazıl konusunda da 
benzeri bir yetersizlik olduğunu 
söylemek gerekir. Bunlar gibi 
onun görüşlerini benimseyenle
rin ihmali veya yetersizliği, Arif 
Nihat Asya’nın anlaşılmasını ve 
büyük kitleler tarafından tanın
masını önlüyor. Halbuki 17 kita
bı dolduran yüzlerce şiirini ve 
yedi kitaplık nesirleri yazmasa 
da sadece Bayrak, Naat ve Fetih 
Marşı’nı yazmış olsaydı, Arif N i
hat Asya yine de büyük bir şair 
olarak edebiyat tarihimizde ken
dine özgü bir yer alırdı. Onun 
belki de böyle ihmal edilmesin
de bu çok sevilen şiirlerinin et
kisi olmuştur. Bazıları onu bu şi
irlerle özdeş görürken, bazıları da 
sırf bu şiirlerden ötürü, tıpkı on
dan öncekiler gibi unutturmak 
istemiştir.

Aynı değerleri benimseyen 
genç dikkatlerin hiç değilse Arif 
Nihat Asya’nın 100. doğum yıl
dönümü vesilesiyle onu anlama
ya ve eserlerini incelemeye yö
nelmeleri gerekir. Ortadaki eser
leri, dergilerde yayınlanmış hatı
raları ve yaşayan pek çok dos
tundan derlenen anekdotlarla 
Arif Nihat Asya’nın anlaşılıp 
mesajının ortaya konması hiç de 
zor değildir. “F âtih ’in İstanbul’u 
fethettiği yaştasın” diyerek genç
lere güven aşılayan Arif Nihat 
Asya’yı anlayıp anlatabilen 
gençlerin onda yeni şeyler keşfe

Umran-Ocak •2005 73



E G İ N İ

NEMELAZIM 
NE KADAR LAZIM?!..

NACİ CEPE

debileceğine, bunu yapabilece
ğine inanıyorum.

Yine de Yavuz Bülent Bâki- 
ler ve Dr. Sakin Öner gibi şairi 
iyi tanıyanların önceki çalışma
larını gözden geçirerek kitaplaş
tırması insanı sevindirir. Çünkü 
akademisyenlerle genç araştır
macılara yol gösterecek olan da 
fikir ve sanat adamları, usta ya
zar ve şairlerdir. Arif Nihat As
ya’nın fetih ve destan şiirleri ya
nında, Peygamber, Mevlâna ve 
tasavvuf muhabbetinden kay
naklanan şiirleri çok güzel ve 
çok tabii. Oryantalistlerin boz- 
madiği Ömer Hayyam’ı andıran 
rübaileriyle de onu sayı olarak 
aşmıştır. Mensur şiirleri yanın
da vecize türünde söylediği söz
lerden biri olan şu söz ne kadar 
soylu ve ne kadar anlamlı: “O n
lar asil doğmuşlar çocuğum, biz de 
asil ölm ek isteriz.”

“Seccaden kum lardı” diye 
başlayan naatıyla bayrak şiiri 
söyleyebilen kaç şairimiz var?

Arif Nihat Asya’nın ve kül
türümüzün talihsizliği şurada: 
Anlayışı kıt ve kültürü yetersiz 
insanlara olduğu kadar, vatan, 
millet ve din duygusunu kaybet
miş insanlara da şiirleri fazla bir 
şey söylemiyor. Galiba, Babıali 
adlı hatıratında ona dair müsbet 
görüşlerini ve beraberliklerini 
ifade eden Necip Fazıl’ın şu 
mısraları Arif Nihat Asya’nın 
durumunu da çok güzel anlatı
yor:

“Garip geld ik gideriz rafa koy  
evi barkı,

T ek dudaktan dudağa geçsin  
ölümsüz şarkı.” ■

B u başlığı yazarken, deyi
mi irdelemek, önemine 
dikkat çekmek, düşün

mek ve düşündürmek istedik. 
Nemelazımı anlaşılır bulduk da 
ne kadar lazımı bir şekilde kabul 
edilebilir bulamadık. ilkesel dü
şünenler için kabul etmek ne 
mümkün? Ama bırakın ilkelili- 
ği, değer yitimi noktasına gelmiş 
insan için bile kabulü zor değil 
mi?

Nemelazım nedir? Sorular
dan, sorunlardan firar etmek mi? 
Sorumsuzluk mu? Bir şeye sahip- 
lenememek mi? Umarsız kalmak 
mı? Umut ve ümidin tükenişi 
mi? Bir bilinç esareti mi? Bilinç 
yırtılması mı? Yoksa bir şey ol
maktan kaçmak mı? Nedir bü
tün bunlar? ...

Nemelazım, olumsuzluk içe
ren bir deyim, sorunu, sorunları, 
zahmeti mihneti, külfeti, riziko
ları terk etmiş, biraz da içi kor
kunun getirdiği ürküntüyü ele 
veren, yapılması mutlaka iste
nen rizikolu bir işte “Aman 
efendim! Bu mümkün olamaz, 
lütfen, beni karıştırmayın” de
mek gibi bir şey.

Sözlük anlamı; Ben bu işe 
karışmam, bana bu işle ilgilen

mek düşmez.
Padişah sormuş bilge kişiye:
-Bir memleketi, mamur et

mek için ne yapmak lazım? Ba
tırmak için ne yapmak lazım?

Bilge kişi cevap vermiş:
-Efendim! Âbâd etmek için 

“neden?”, “n için ?”, “nasıl?” 
sorulmalı;

-Batırmak için de sadece 
“nemelazım?” demek yeterlidir.

Neden, nasıl, ve niçin soru
ları bir problemin çözümünün 
ilk adımıdır. Bu gibi sorular top
lumsal değişimin, dönüşümün, 
ufkunu açan, öncelik tanıyan ve 
dinamize eden temel soruşturma 
tekniğidir.

Nemelazım, öyle bir deyim 
ki, sorumluluk almaktan kaç
mak, bırakmak, terk etmek, dö
neklik yapmak, sözünde durma
mak gibi boyun eğici, kölelik 
anlamları içerir.

Kim neye karşı sorumluluk 
duyar? Ne kadar süreyle duyar?

Kim ne zaman, nereyi terk 
eder? Kim nerede, nasıl, ne şe
kilde döneklik eder? Kim nere
de, nasıl, esir olur? Neyin esiri 
olunur?

Kim nerede, nasıl duruş ya
par?
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NEME LAZIM / CE;E

Bu sorular nemelazımcı için 
müşkül, içinden çıkılmaz zor so
rular. Nemelazımcı, zor görün
ce, zor gelince oradan uzaklaş
mak ister. Nemelazımcılık, bir 
hastalıktır. Salgını olan metas- 
tas bir mikrop, uyutan, uyuştu
ran, pasifize eden bir hastalık. 
Her toplumun bütün zamanlar
da nemelazımcıları vardır.

Aileden başlayan, en geniş 
sosyal katmanlara kadar uzanan 
sayısıyla artar bunlar.

Sorumluluk bir bilinç ister, 
Bir yürek ister.
Yürek, yiğittedir.
Yiğit ise o meydanda 
Yiğitçe bulunmak ister.
Elini taşın altına koymak, 
Cesaret ister.
Cesaret ise kararlılık ister. 
Yiğit kararını verince 
Arkasında, adam görmek is
ter.
Adam bulamayınca etrafın
da,
Tek başına destan yazmak 
ister.
Nemelazımcı, işte şimdi 
Ortaya çıkmak ister.
Yiğit alınca yükü üstüne, 
Başlayalım der. 
Nemelazımcının gözü yeme
yince yükü,
Orayı, terk etmek ister. 
Yiğidin yükü ağır, yolu 
uzunca ise,
Yükü, paylaşmamak için 
Döneklik etmek ister.
Kolaya ve rahata meftun 
olan nemelazımcı 
Hayatı, ucuza yaşamak is
ter.

“Gemisini kurtaran kaptan, 
gerisi hepten de yalan”.

Gerçek olan, adam gibi
adam ise
Ayakta duran ve durabilen

dir.

Birey bazından başlayan so
runlar, toplum katmanlarına si
rayet ettiğinde orada problemler 
çok olur. Aritmetiksel, ölçüsel 
değerlerle katlanarak artan so
runlar çoğalır da çoğalır...

İçinden çıkılmaz hale gelir 
bir kaos oluşur. Nemelazımcı 
kendini sorunlar yumağından 
hemen sıyırır. Sorun ise ya çözü
lür ya da muallâkta kalır. Neme
lazımcı sorumlu olmak ve görev 
almak derdinde olmak istemedi
ği için her an hesaplarını kişisel 
isteklerine ve çıkarlarına göre 
yapar.

Nemelazımcının karakter 
profilinin incelenmesine başla
nacak olunursa, bulunmaz 
olumsuz bir vaka olduğunu gö
rürüz. Mankurtlaşmış düşünce 
ve anlayış biçiminin sanki sipa
riş verilmiş bir ürünüdür.

Sorumluluk almada ani deği
şen, anlık kararlar alabilen, 
müsbete yönelimi olmayan 
olumsuzda inat ve ısrar edebilen 
bir merdut. Pragmatik yaklaşım
larıyla toplumsal ilerlemenin ve 
gelişmenin önünde kısıtlayıcı 
bir bariyerdir. Engelci, engelle
yici bir asalak.

Yeri geldiğinde, toplumsal 
ahlaka ait kırmızı çizgileri ihlal 
eden, toplumsal ahlakı bile çı
karları için hiçe sayabilendir. 
Gayesine varmada her şeyi meş
ru ve mübah sayan makyevalist 
dünya görüşüne sahip emarelere 
bile rastlanabilir.

Özellikle, bireyin ve toplu
mun yükseliş trendine geçtiği

anlarda ortaya çıkan, gerileme 
ve konjonktürel gerilim anların
da ise bul bulabilirsen. Kimbilir 
hangi riyakâr imaj maskelerini 
takacaktır.

Sıcak ilişkiler içine soğuk ve 
donukluk getiren, çevresini kul
lanarak dermeyan eden gerçek 
bir riyakâr ve nifakçıdır. Hem 
zordan hem de sorumluluk al
maktan korkan, tembel bir kişi
lik. Avami söylemle “Ne suya 
ne de sabuna dokunan” bir cins 
kimliktir.

Toplumsal bütünlükten izole 
olunmasına rağmen yine aynı 
toplumda yer almak isteyen 
snoptik yüzsüz bir kişilik.

Nemelazımcı zor anlarda, zor 
durumlarda asıl amaçların ger
çekleşmesini geleceğe erteleye- 
bilen, mevcut duruma mevcut 
yapıya uygun duruş yapan bir 
idare-i maslahatçı ve statükoyla 
ittifak kurabilen bir zihniyet in
sanıdır. Yeni bir gelişmenin, dö
nüşmenin önünde ket olduğu 
gibi değişmeyi, dönüşmeyi iste- 
miyen statükocu güçlerin yanın
da işbirlikçiliğe dahi soyunabi- 
len bir tıyniyet ve karmaşık ka- 
rekter oluşumudur

Gelişime muhalif olan ne
melazımcı, öylesine bir toplum
sal sünepedir ki örneğin okula 
gönderdiği çocuğunun veli top
lantılarından haberi bile olma
yacak kadar ilgisiz ve biganedir. 
Aynı çatı altında yaşadığı apart
manın yönetim toplantılarında 
katılımda dahi olamayan, beceri 
sahibi değildir.

Kaldı ki ülkesinin hal-i pür 
melalini düşünebilme duyarlılı
ğından bile yoksundur. Bazen 
televizyon haberi izlerken yapı
lan röportajlarda ülke yönetici
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DEĞİNİ

lerini bile tanıyamıyor ve en 
çok bilinmesi gereken güncel 
konulardan bihaber olan miskin 
nemelazımcı yozlaşmış insanlara 
da rastlayabiliyoruz. Ama maga
zin ve televole kültürü içeren 
programlardan haberi var mı di
ye sorulunca, hemen cevabı ha
zırdır. Evrende varlık olma bi
lincinden ve ülke sorunlarından 
bu kadar duyarsız ve uzaktırlar. 
Sanki bu ülkede hiç yaşamamış 
ve yaşamıyorlar. Bu tür insanla
rın baskın seküler arzuları “bu 
kadar da olmaz” dedirttirecek 
kadar tutkulu haldedir.

Acaba sahici ve istekli ara
yışla evrendeki varoluş sebebini, 
yaşama bilincini, doğru bir algı
lama yetisiyle sorgulayabiliyor
lar mı? Ya da insan için müteal 
boyutu olan bir hayatı, sınırlı ve 
geçici bir sekülerliğe mi tercihli- 
yor, yoksa yaşama tarzına, aşkın 
değerler katıp, gerçek mutluluğu 
yaşamaktan mı korkuyorlar? 
Nemelazımcı, hayatını, risk al
mak istemediği için hep başkası 
üzerinden şekillendirmeye de 
çalışan bir psikolojiye sahiptir. 
Onun için elde etmek istediği 
şeylerin lehinde sonuca varması 
önemlidir.

Toplumsal sorunlara katı- 
ılımcı bir adım atma, ilgili olma, 
kaygı duyma ve pozitif isteklerle 
katkıda bulunma durum ve en
dişesi olmadığından daha ziyade 
bireysel, seküler talepleri ön 
planda bulundurmakta ısrarlı
dır.

Gamsız, kaygısız yaşam biçi
mi ve tasavvurunu kurgularken 
“Bana dokunmayan yılan bin yıl 
yaşasın” kaypak ve faydacı ya
şam felsefesinin düşünme kalıp
larıyla yön bulma arayışı içinde

olmaktadır. Düşünce tarzında 
iyi bir toplum oluşturma özlemi 
de umrunda bile değildir. Haki
kat konusunda tanışıklık ve ba
rışıklık yoktur. Güzel bir ahlaka 
sırt dönüyor, yüz çeviriyor, kuş
kular, kararsızlıklar hayatını bü
tünüyle kuşatıyor.

Nemelazımcının, toplumsal 
sorunlarla ilgi derecesi; çare ara
ma, çözüm bulmadan öte, baha
ne bulma arayışlarına daha bir 
meyil içindedir.

Öyle ki, toplumsal oluşum
larda bir konu ve iş gündeminde 
görüş müzakeresi yapılıp tam ka
rar çıkarma arefisine gelinmiş 
iken, hemen bahane üretir. Ne 
yazık ki, caydırıcı, şevk kırıcı, 
azim çözücü bir rol üstlenir. Boz
guncu iş yaptırmaz parazit özel
likler taşır. Böylesine münafıkça 
bir tavır takınmanın acaba far- 
kındamıdır?

Yenilenme ve dönüşümün 
ciddi rakibi olan, nemelazımcı
nın telkinleri ise, “karışma, elle
me, tutma, başını belaya sokma” 
gibi vesvese verir niteliktedir. 
Ü ç maymun figüründeki sem
boller; “konuşma, görme, duy
m a” empozeli telkinle insanı 
hayattan kovan ve baştan çıka
rıcı mesajını iyi algılamış gibi
dir. Bu nedenle toplum içinde 
iyilik yapmak, kötülükten sa- 
kındırtmak gibi eylemlere bile 
engel olabilmektedir.

Nemelazımcı, eğer korkutma 
senaryolarından neşet eden bir 
korkaklık içindeyse, bu öldürü
cü kronik bir hastalıktır. Korku
nun ecele faydası olmadığı gibi 
korkmayla, ataletle, yılgınlıkla, 
çabasız, emeksiz bir şeyleri talep 
etmenin hiç bir çözüm anlamı 
olamaz. Konu bir başka açıdan

sorgulandığında, incelenmeye 
değer ontolojik güvensizlik so
runu mu vardır acaba?

Nemelazımcının kaçış yeri 
ve irdenilen negatif yüklemin 
sadece bir tek çıkış yolu vardır. 
Aidiyetleriyle birlikte kendini 
terk etmesi ve bir kimlik sıfır
lamasıdır. Bir ontolojik öz gü
venle yeniden kendini sorgula
yıp gözden geçirerek, yepyeni 
bir kimlik inşa arayışında bulun
masıdır.

Aksi takdirde, nemelazıcılık, 
hayatın tükenmeyen arzu ve is
teklerinin berdevamı olacaktır.

Hayat, bir başıboşluktan iba
ret değildir. Hayat, sadece anla
mı kaybolmuş veya anlamlandı
rılm am ış isteklerin kontrolün
de de değildir. Her şeyin sahibi 
olan Allah, hayata bir anlam 
yüklemiştir. Yüce hakikatin ta
yin edici, denetçi, ihata edici 
rehberliğinde ve yaradılış yasa
larının, hüküm icra edebileceği 
bir kararlılık duruşu içinde ol
masıdır. Allah’ın herşeye hakim 
olan yaradılış yasaları, süreklili
ğini devam ettirmektedir.

Hayatı anlamlı kılacak, yön 
verici tek ve doğru gerçekliğin 
aşkın değerler ve onun değiş
meyen yasaları olduğu unutul
mamalıdır. Yaşadığımız hayat ve 
müteal değerler, bizden; özgün, 
ilkeli bir niteliklilik ve mecrası
nı bulmuş bir kulluk bilinci, 
ödün vermeyen, amacı olan, 
gerçek ve kararlı bir yaşayış bek
lemektedir.

“ Tabiat boşluğu affetmez.”
Nemelazım? !...

İşi ciddiye almak lazım... ■
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Bilgi Sosyolojisi / M u sta fa

Bilgi kısaca yaşantıdan 
arta kalan zihni bir olgu
dur. Ancak zihinden ko
pup nesnel hale gelebil
mesi, başkaları tarafın
dan alınıp yeniden üre
tilebilmesi ve nihayet 
biriktirilerek aktarabil
mesi onu bireysel ol
maktan çıkarıp aynı za
manda toplumsal kıl
maktadır. Onu felsefe
den ve psikolojiden 
farklı olarak sosyolojik 

kılan yöne de budur.
Bilgi, şöyle yada böyle herkesin konusudur; 

ama sosyologun özel türden bir ilgi alanıdır. Çün
kü Bilgi Sosyolojisi bir taraftan genel sosyolojinin 
diğer taraftan kurumlar sosyolojisinin alt disiplin
lerinden birisidir. Bir tarafı topluma diğer tarafı 
zihne uzanan alanın bileşkesinde oluşan kognitif 
bir olgudur. Ne var ki bu konuda Türkçe’de top
lum bağlamında bilgi sorunlarına dolaylı ve kıs
men değinen pek az sayıda kitap ve makalenin dı
şında başlı başına bilgi sosyolojisini konu alan bir 
eser yok gibidir. Fazlaca iddialı olmamakla birlik
te bu kitap, Bilgi Sosyolojisinin bir çerçevesini 
çizmeyi ve ilk elde tartışılan konulardan bir demet 
sunmayı amaçlamaktadır.

Pınar Yayınları 520 98 90

Bilgi Sosyolojisi /______
Her toplum ve her

ıkjstf
nabilecek bir özelliğe sa- SeferGöltekin
hipti, Allah Rasulü’nün 
hayatı. Bütün safhaları, 
insanlar için takip edil
mesi istenilen bir hayat 
tarzıydı onun hayatı. Üs
tün ahlakın, güzel adet
lerin, asil ve mutedil 
duyguların ve insanlığı 
şehvet batağına düşmek
ten kurtaran üstün meziyetlerin hakim olduğu bir 
hayattı onun hayatı. Çünkü o gelmeden önce ca
hil bir milletti insanlar.

Cafer b. Ebi Talip’in, Necaşi karşısında söyle
diği gibi, putlara tapar, leş yer, ahlaksızlığın her 
türlüsünü işler, komşularına fenalık etmekten çe
kinmezlerdi. Haksızlığın her türlüsünü reva görüp 
öz kardeşlerine, ezerlerdi kuvvetli olanlar zayıf 
olanları. İşte tam bu sırada çıktı içlerinden biri. O, 
onları Müslümanlığa davet etti. Putperestlikten 
vazgeçmeyi talim edip, kan dökmekten sakınmayı 
tavsiye etti. Doğruluğu gösterdi. Onları namaza, 
niyaza, oruca zekata davet etti. Dosdoğru yolda 
olabilmeleri için Allah, Peygamberi aracılığı ile 
her şeyi açıklıyordu, iman edip samimi olduğunu 
ispat eden her Müslüman’a.

Pınar Yayınları 520 98 90

Osmanlı Tarihi araştırmalarında medreseler, belki de üze
rinde en az çalışılan konulardan biridir. Menşei, İslâm Ta- 
rihi’nin ilk dönemindeki Suffa Ashâbı’na kadar götürülen 
medrese geleneğinin, Osmanlı Devleti’nde, teşkilat yö
nünden en mükemmel seviyeye ulaştığı, târihhi bir haki
kattir. Ancak, zamanla eski ihtişâmını kaybeden medrese
lerde tedrîcî bir gerileme başlamıştır. Bu sebeple, diğer Os
manlı müesseseleri gibi medreselerin de, siyâsi ve askerî ge
rilemeye bağlı olarak bir gerileme ve çöküş süreci yaşadığı 
sıkça ileri sürülmüştür. Kânûnî devrinden sonra, medrese

lerin tamamen içine kapanarak, yeniliklere kapalı oldukları ve eğitim seviyesinin 
giderek düştüğü kabul edilmiştir. Böylece XIX. asra gelindiğinde, medrese siste
minin iflas noktasına sürüklendiği şeklinde yaygın bir kanaat ortaya çıkmıştır.

Beyan

İstek ve Bilgi:
0532 522 61 64 
M. Yasir İslam
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Y A N S I M A L A R

EV ZENCİLERİ 
MODERN TOM AMCALAR

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

M alcom X bir konuşma
sında zencileri tarlada-

ki zenci ve hizmetkâr
zenciolarak ikiye ayırıyor ve 
kendisini patronla özdeşleştiren 
hizmetkâr zenciyi şöyle tanımlı
yor:

“Hizmetkâr zenci patronuyla 
birlikte yaşardı. Güzel giyinir, 
onun artıklarını güzel yerdi. 
Bodrumda ya da tavan arasında 
fakat patronun yakı
nında yaşardı ve patro
nunu onun kendisini 
sevdiğinden çok sever
di. Patronunun evi 
için canını, patronun
dan önce verebilirdi.
Eğer patron “güzel bir 
evimiz var derse” hiz
metkâr zenci “evet 
patron güzel bir evimiz 
var” derdi.

Eğer patronun evi 
tutuşsa, hizmetkâr 
zenci yangını söndür
mek için patronundan 
daha çok çalışırdı.
Eğer patron hasta olsa, 
hizmetkâr zenci “pat
ron ne oldu da hasta 
olduk” derdi. Hizmet
kâr zenciye gelip “hay
di kaçalım, ayrılalım,

kopalım, gidelim” desen sana 
bakıp “hey, sen çılgınsın. Ayrıl
mak ne demek? Bundan daha iyi 
ev nerede? Daha iyi giysileri ne
rede giyerim? Nerede bundan 
daha iyi yiyecekler?” derdi. İşte 
hizmetkâr zenci bu idi. O gün
lerde onlara ev zencisi derlerdi. 
Bu gün de bizim dediğimiz gibi, 
çünkü hâlâ etrafımızda onlar
dan var.

Bu modern hizmetkâr zenci 
patronunu sever, onun yanında 
yaşamak ister. Bunun için bir 
eve üç katını verebilir, ondan 
sonra da şişinir, “burada tek zen
ci benim”, “yerimde zenci olarak 
varım”, “okuldaki tek zenci be
nim”. Sen bir ev zencisinden 
başka bir şey değilsin. Ve biri ge
lip sana “ayrılalım” dese sen yine 
çiftlikte verdiğin gibi bir cevap 
vereceksin. “Ne demek istiyor
sun ayrılalım demekle? Ameri
ka’dan, bu iyi beyaz adamdan 
mı? Buradaki işimden daha iyi 
bir işi nerede bulacağım?”

Neden döneyim Afrika’ya? 
Ben orada bir şey bırakmadım ki 
demek istiyorsun. Fakat hayır 
sen Afrika’da benliğini bıraktın, 
Benliğini.

Köle sahibinin o dönemler
de, tarla zencilerini 
kontrol eden Tom Am- 
ca’ları hizmetçi zencile
ri vardı. O eski köle sa
hibinin bugün de mo
dern Tom amcaları var. 
Sizi, bizi kontrol altın
da tutan... uysal kılan, 
bu yirminci yüzyıl Tom 
Amcalarıdır. Sizi uysal
laştıran Tom’dur. Diş 
çeker gibi dişini uyuştu
rur, ağzından kan boşa
lırken acı duymazsın.” 

Malcolm X (Malik 
el-Şahbaz’’ın ev zenci
lerini okurken sizin ak
lınıza kim geldi bile
mem, ama ben okurken 
aklımda sürekli olarak 
ABD’nin eski ve yeni 
Dışişleri bakanları Po- 
wel ve Rice vardı.
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EVANGELİSTLER /KONRAMMAEAB

PÜRİTENLER

Geçen sayımızda Evanjelizm hak
kında kısaca bilgiler vermiştik. Bu 
sayımızda da evanjelizmin tarihi 
kökenleri hakkında bazı bilgiler 
verilecektir:

Evanjelistlerin ataları Püriten- 
lerdir. Püritenler Ingiltere’de orta
ya çıkmış bir harekettir. Meydan 
Larousse’de “Kutsal kitapları yeni
den ve değişik bir anlayışla oku
maya büyük önem veren ve çoğu 
Amerika’ya göç eden Protestan 
bir mezhep” tanımını vermekte
dir.

Bu yeni hareketin kurucusu 
William Tyndale isimli bir Calvi- 
nisttir. Calvin, Luther, Zvingli gi
bi reformistlerden etkilenen bu 
hareket Luther ve Calvin’in baş
lattığı Eski Ahite yönelme olayın
da ileri gitmiş ve nerede ise “Eski 
ahiti inançlarının tek kaynağı” 
haline sokmuşlardı. O kadar ki ço
cuklarına, Tevrat’tan alınmış Ya
hudi isimleri veriyor ve kendileri
ni Yahudiler ile özdeşleştirmeye 
çalışıyorlardı. Yahudi Ansiklope
disi Encylopedia Judaica Püriten- 
liği (Yahudiciler/Yahudi sempazi- 
tanları) maddesi altında inceliyor. 
Judaizers kelimesini; Yahudi ol- 
madiği halde Yahudi dininin bir 
kısmını ya da bütününü uygulayan 
veya Yahudi olduğunu öne süren 
kimse, tanımını verdikten sonra 
Püritenler hakkında ilginç bilgiler 
vermektedir;

- Bu hareketler İbrani dilini

kullanma, anayasanın Tevrat’a 
dayandırılması taleplerini de bir
likte getirmiştir. Ahlak ve etik ya
pısı Tevrat’la bütünü ile eş olan 
Püritenlik Ingiliz Yahudiliği ola
rak adlandırılmıştır.

1610 yıllarına doğru Kral I. Ja
mes Stuart ile başlayan çekişme 
kralın Tanrısal haklarının karşısı
na milletin haklarını çıkaran siya
si bir Püritenciliğin doğmasına ne
den oldu. Bu Püritenlerin baskı 
görmelerine yol açtı. Püritenler bu 
baskılardan dolayı önce Hollan
da’ya sonra Amerika’ya göç etme
ye başladılar, 1620 yılında ilk 
önemli koloni olan Plymouth ko
lonisini kurdular. Kalan Püritenler 
zamanla öğütlendiler ve krala kar
şı parlamento saflarında mücade
leye karar verdiler. Silahlanarak 
“New Model Army” (yeni model 
ordu) adını verdikleri bir birlik 
kurdular. 1640’lara gelindiği de bu 
ordu Kral’ın ordusuyla boy ölçüşe
bilecek hale geldi. Ordunun lideri 
ise Oliver Cromwell adlı genç bir 
askerdi. Cromwell’in yönettiği Pü
riten ordusu 1649’da Kral I. Char- 
les’ı devirdi ve idam etti ve bir Pü
riten Cumhuriyeti kuruldu. Ancak 
deneyimsizlikleri yüzünden 1660 
yılında krallık yeniden kuruldu. 
Ancak “zenginlikte Tanrı tarafın
dan seçilmiş olmanın işaretini gö
ren Püriten hareket İngiltere’de 
kapitalist burjuvanın gelişmesinde 
katkıda bulundu.”

Yeni Dünya’ya giden ikinci 
Püriten gurubu ise Amerika’nın

kuzeyindeki Massachusetts bölge
sine gitti ve burada büyük bir ko
loni kurdu (1626). Kendi seçtikle
ri vali ve meclis ile kendilerini yö
neten Püritenler, mezheplerinden 
olmayanlara oy hakkı vermemiş
lerdi. “Din sapkını olduklarından 
kuşkulandıklarına veya başka 
mezheplerden olanlara karşı hoş
görüyle davranmamaları ve gitgi
de artan kazanç hırsı” Püritenlerin 
durumunu sarsmıştı.

Avrupa kolonizasyon tarihin
de hiçbir koloni Massachusetts 
kolonisinin ulaştığı zenginlik sevi
yesine ulaşamadı. Koloni kuran 
Püritenlerin amacı Amerika’nın 
uçsuz bucaksız topraklarında yeni 
bir Siyon yaratmaktı. Püriten mi
rası Amerikan ruhunun şekillen
mesinde şüphesiz büyük bir faktör 
olarak yerini aldı... Kızılderili 
katliamında kendilerini seçilmiş 
ırk olarak kabul eden Püritenlerin 
marifetleri arasındadır. Mesela 
“Tanrı, kendi halkına yer açmak 
için, diğerlerinin yok edilmesini 
istedi” cümlesi, Püriten din adam
larınca söylenmiştir. Bir başka Pü
riten, “Tanrı aralarında hastalık 
yaparak Massachussets’deki Kızıl
derililerin sayılarını 30 binden, 
300’e indirmemizi istedi” demişti. 
Benjamin Franklin, daha sonra 
aynı düşünceyi savunacak ve oto
biyografisine şöyle yazacaktı: 
“Yerlilere içirdiğimiz rom içkisi 
Tanrı’nın bu pislikleri (Kızıldere- 
lileri) yeryüzünden kaldırmak için 
yaptığı planın bir parçasıydı.”

TAZİYE
Medrese geleneğinin son temsilcilerinden 

İslâm’a adanmış bir ömür
Molla Sadreddin Yüksel
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 

Merhuma Allah’tan mağfiret 
ailesine ve tüm müslümanlara baş sağlığı dileriz.

u m ran
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

ALLAH’IN GAZABINA 
UĞRASINLAR!

FA H RED D İN  G Ö R

Y
ukarıdaki konu başlığı 
oldukça yürek titreten 
bir başlık değil mi!? 

Sanki bir beddua ile karşı kar- 
şıyayız. Uğruna can verilen va
tanın karşılaştığı problemleri 
çözmekten aciz kalmış bir nes
lin karşısında ürkütücü bir şe
kilde durmakta. Gafil olmaya 
devam ettiğimiz sürece bu bed
duanın muhatabı biz oluruz 
korkarım. Ü lkenin parça parça 
yabancılara satılması, Patrik
hanenin ekümenlik iddiaları, 
600-700 bin Rum’a 70 milyon
luk bir m illetin boğdurulma se
naryoları bu korkuma hak ver
diriyor sanırım.

Fatih Sultan Mehmed Han, 
İstanbul’un fethinden sonra 
şehri gezmeye başlamıştı. Bir 
mahalleden geçerken yan so
kakların birinden gelen inilti 
kulaklarını tırmaladı. Muhafız
larına emretti: “Gidin şu inle
yen kimseyi bulup getirin”. B i
raz sonra saçı sakalına karışmış, 
üstü başı parçalanmış, yara be
re içinde bir ihtiyarı huzuruna 
getirdiler.

Padişah bu zavallı ihtiyarla 
ilgilendi. Temiz elbiseler verdi
rip yaralarını da tedavi ettirdi.

Bu arada neden bu halde oldu
ğunu, niçin hapsedildiğini sor
du.

ihtiyar: “Kuşatma başladı
ğında imparatorumuz beni ça
ğırttı ve şöyle dedi. Türkler bu 
şehri benden alabilirler mi?” 

Ben de: “Evet alacaklar” de
dim. Bunun üzerine beni bu 
hale koyup hapsettiler.

Padişah: “Peki İstanbul b i
zim elimizden çıkabilir mi?” 

ihtiyar: “Bu güzel bir şehir
dir. Dolayısıyla düşmanları da 
çoktur. Sizin içinizde fesat ço
ğalır, şahsi menfaatler her şey
den önce gelir, vatandaşlar 
elindeki evini arazisini yaban
cılara satarlarsa ve yabancılar
dan yardım umanlar artarsa o 
zaman İstanbul elinizden ç ı
kar.”

Bunun üzerine Fatih elleri
ni havaya kaldırarak: “Dilerim 
A llah’tan ki bunları yapacak 
olanlar A llah’ın kahrına ve ga
zabına uğrasınlar.”

Maalesef Fatih’in bu bed
duasına hak verdirecek geliş
meler olmakta devam ediyor. 
Günlük geçici kazanımlar ko
laycılık, medyanın göz boya
ması bunları fark etmemize en

gel olmakta. Torunlarımız de
delerinin borçlarını ödeyeme
yecek duruma düşüyor.

Bu hal bir K aradeniz fıkrası
nı aklıma getirdi.

Karadenizli siyasetçilerden 
birisi uzun zamandır gidemedi
ği memleketini görmeye git
miş. Hem sılayı rahim yapar, 
anamın babamın ellerini öpe
rim hem de halkın durumunu 
inceler, yaptığımız çalışmaların 
neticelerini görürüm demiş ve 
kasabada dolaşmaya başlamış. 
Uzun bir gezintiden sonra kar
nı acıkmış ve bir lokanta ara
maya koyulmuş. Temizce ve 
kaliteli hali dışarıdan belli bir 
lokantaya yönelmiş. Camda 
yazılı duran yazı dikkatini çek
miş.

“N e Yerseniz Yeyin, Para
sını Torununuz Ö deyecek!”

Bunun üzerine şöyle düşün
müş. “Bu millete gerçekten çağ 
atlatmışız. Lokantanın hali gü
zel, sahibinin yüzü güleç demek 
ki ekonomileri çok iyi. Şimdiki 
yemeğin parasını gelecekte to
run verecekmiş. Bugün için pa
ra sıkıntıları yok anlaşılan”. T ı
ka basa yemiş. Elini ağzını yıka
yıp lokantadan çıkarken lokan
tacı arkadan seslenmiş:

“Beyim yemeğin parasını 
ödemediniz.”

Şaşkınlıkla geri dönüp cam
daki yazıyı göstererek sormuş: 
“Hani torunumuz ödeyecekti 
ya!”

Lokantacı devamla o yazıda 
bir yanlışlık yok! Bu ödeyece
ğiniz dedenizin borcudur” de
miş. ■
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ÜMRAN EK

Ek 1: Ümran Tartışılıyor 
Ek 2: Ümran 2004 İndeksi

İletişim Yayıncılık tarafından yayınlanmakta olan "Modem Türkiye’de Siyasi D üşünce” serisinin 6. cildi “İslam- 
cılık” , Eylül-2004’te okuyucuya ulaşmıştı. Yasin Aktay’m editörlüğünü yaptığı “İslamcılık” cildinde sosyolog 
Ferhat Kentel, dergimiz Umran’la birlikte Bilgi Hikmet ve Tezkire’yi de “ 1990’ların Islâmi Düşünce Dergi
leri ve Yeni Müslüman Entelektüeller: Bilgi ve Hikmet, Ümran, Tezkire” başlığı altında genişçe incelemişti. 
Kentel’in incelemesi, ‘vakıayı olduğu gibi algılayıp tanımlama’ ilkesini önceliyor ise de, nihayetinde tartışmaya ve eleş
tiriye açık bir sosyolojik okuma niteliği taşıyordu. Bu bağlamda, Üm ranın Ekim 2004-122. sayısında, din sosyolo
jisi alanındaki araştırmalarıyla tanıdığımız yazar Hikmet Demir, sanırı Kentel’in “İslamcılık” kitabındaki sözkonusu 
incelemesinden hareketle “Umran’m Ozdüşünümselliğine Katkı” başlıklı bir yazı l<aleme almış ve konuya ilişkin 
bazı soru(n)lan gündeme getirmişti.

Ümran olarak, dergimiz hakkında daha sağlıklı değerlendirmelerin yapılmasına imkan hazırlamak amacıyla, Ocak-
2005 e k ’imizi, “İslâmcılık”cildinde yer alan Ferhat Kentel’in adı geçen incelemesi ile birlikte, sayın Demir’in değer
lendirmesine ve sayın Kentel’in buna ilişkin cevabî yazısına ayırıyoruz-

Böylelikle, Umran’m kendisini daha geniş olarak tartışmaya açmış olacağını ve kendisini “içeriden nasıl gördüğüne” ila
veten “dışarıdan nasıl görüldüğünü” de tespit ederek ayaklarını daha sağlam yere basma imkânına sahip olacağım umuyoruz.

REEL SİYASET VE AŞAĞIDA SİYASET ARASINDA BİR DERGİ:

Ümran
Ümran dergisi eski “Milli Mücadelecilerin" (bu konuda 

bkz. elinizdeki ciltte -İslamcılık- Mustafa Aydın'ın ko

nuyla ilgili yazısı - e.n.) Pınar dergisi etrafında "Islam- 

cılaşmalarından" sonra, 1991’de Araştırma ve Kültür 

Vakfı'nın bülteni AKV-Bülten olarak üç ayda bir ya

yınlanmaya başladı. 0 sıralarda cemaat içi haberleş

me işlevi gören dergi 1992'de iki ayda bir yayınlan

maya başladı. 1993'te, Cemil Meriç’in tanımlamasına 

gönderme yaparak Ümran adını aldı. 1998’ten itiba

ren aylık “düşünce, kültür, siyaset” (aynı zamanda 

haber-yorum) dergisi olarak, yaklaşık 4-5 bin satış ra

kamıyla yayınına devam etti.

Bütün bu süre içinde Umran’ın merkezinde yer 

alan ve en çok yazı yazan isimler arasında da öne çı

kanlar derginin sahibi Abdullah Yıldız ve genel yayın 

yönetmeni Cevat Özkaya olmuştur. Bu İkiliye 2001 yı

lında yayın danışmanı olarak Yusuf Kaplan katılmış ve 

Umran’daki entelektüel tartışmalar çeşitlenmiştir. An-

Ferhat KENTEL

cak Kaplan 2003 yılında bir veda yazısıyla dergiden 

ayrılmıştır.(l) Ümran dergisine yazılarıyla katkı geti

renler arasında, oldukça farklı alanlardan olmak üze

re, akademisyenler, üniversite dışında faaliyetlerini 

yürüten entelektüeller, edebiyatçılar ve (Bilgi ve Hik

met ve Tezkire’ye kıyasla çok daha fazla) Islami eği

limli gazetelerde köşe yazarlığı yapan isimler bulun

maktadır. Özellikle incelemeye tabi tuttuğumuz 1999- 

2003 dönemi içinde, Yıldız, Özkaya ve Kaplan’ın yanı 

sıra, dergide Abdurrahman Arslan, Mustafa Aydın, Yıl

dırım Canoğlu, Dilaver Demirağ, Abdurrahman Dilipak, 

A. Cemil Ertunç, Mehmet Doğan, Muzaffer Emin Gök

su, İbrahim Karagül, Mesut Karaşahan, Ahmet Mercan, 

Atasoy Müftüoğlu, Münib Engin Noyan, Mustafa Öz- 

can, Ahmet Yüksel Özemre, Rasim özdenören, Tarık 

Tufan, Kani Torun, Necmettin Turinay, Mustafa Tekin, 

Hasanali Yıldırım gibi isimler İslam düşüncesi, Kuran 

yorumları, siyaset, güncel siyasi yorum, deneme yazı
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larıyla; Ertuğrul Bayramoğlu, İhsan Kabil, Hulusi Öğüt 

ve Mehmet Özay kiiltür-sanat ve edebiyat yazılarıyla 

görece daha çok yer almışlardır. Ayrıca çok daha ge

niş bir halkadan isimler dergi bünyesinde söyleşilere 

ve açık oturumlara katılmışlardır.

“En geniş manada içtimai hayatla -'ümranla- ilgi

lenme iddiasına uygun olarak, Umran’da ulusal veya 

uluslararası günce! konuları tartışan "Gündem'' ve 

"Kapak” bölümlerinin yanı sıra, İslam tarihi, felsefesi, 

pratikleri ve Islam-toplum ilişkileri, "Kültür-Sanat" (si

nema, tiyatro, edebiyat, şiir, müzik, seyahat) üzerine 

geniş bir yazı yelpazesi dikkati çekmektedir. Ayrıca 

dergi vasıtasıyla oluşturulmak istenen "ansiklopedik” 

birikim çerçevesinde, özellikle son yıllarda hemen 

her sayının sonunda, bir "belge"nin sunulduğu Um- 

ran-ek adlı ayrı bir bölüm yer almaktadır.(2)

Bir "Düşünce-Kültür-Siyaset” dergisi olarak Um- 

ran'ı diğer iki dergiden ayıran "siyasi" rengini/renkle

rini incelemek için, özellikle, ele aldığı siyasi-entelek- 

tüel konular üç ana başlıkta toplanabilir. Çoğu zaman 

iç içe geçebilen ve birbirini besleyen bu konular dün

ya meseleleri, Türkiye meseleleri ve Islam/Islami ha

reket meseleleridir.

Küresel Dünya-Küresel Roma
Ümran adıyla 1993'te çıkan ve Körfez Savaşı’ndan 

Bosna'ya uzanan çizgide meydana gelen olayların 

“Çağdaş Haçlı Seferleri" olarak yorumlandığı ilk sayıy

la birlikte(3), dergi Islami hareket içinde siyasal bir 

söyleme sahip olacağının işaretlerini vermiştir. Bir 

yanda (slam dünyası ve "OsmanlI coğrafyası" ve diğer 

yanda Batı dünyası arasındaki gerilimli ilişki Bosna, 

Keşmir, Cezayir, Ortadoğu, Filistin ve Afganistan so

runları bağlamında bol miktarda işlenmiş(4) ve iki ku

tuplu dünyanın sona ermesinden sonra bu sıcak coğ

rafyalarda yeniden şekillenen dünya meseleleri m o

dernleşme, küreselleşme, yeni dünya düzeni gibi te

orik çerçevelerle ilişkilendirilerek tartışılmıştır. Özel

likle 11 Eylül'den sonra bu alanda süren tartışmalar

da derginin tonu giderek sertleşmiştir.

"Batı medeniyetinin ve Batı-merkezli küresel sis

temin iflasla sonuçlanması kaçınılmaz bunalım ının 

sıkça dile getirildiği, Türkiye’nin dünyadaki yerinin de 

sürekli sorgulandığı bu dosyalara şu örnekler verile

bilir: “Belirsizlikler Çağı-Dünyanın bunalımı" (sayi: 90, 

2002); "Yeni Roma: Silahlı Barış” (sayi: 93, 2002); “Av

rupa Neresi? Türkiye Nereye Düşer?” (sayi: 81, 2001); 

"Haritalar Yeniden Çizilirken Hedef Türkiye" (sayi: 99,

2002); “2003 Irak; Amerikan İstilasına Hayır!” (sayi: 

101, 2003); “Amerikan Rüyasının Sonu" (sayi: 103,

2003); " Tuzak Sahibine Dolanır’. Yeni Sömürgecilik 

Çağı” (sayi: 104, 2003).

Bu dosyalarda, Türkiye’den yazarların yanı sıra, İs

lam dünyasında tanınmış Müslüman entelektüel ve si

yasetçilerden (Ali Şeriati, Roger Garaudy, Cevdet Said, 

M. Hüseyin Fadlallah, Raşid El-Gannuşi, Haşan Hanefi, 

Haşan Turabi) ya da (özellikle Batı dünyasına ve ABD’ye 

yönelik eleştirelliği desteklemek üzere) Eugene lones- 

co, Jean Baudrillard, Immanuel VVallerstein, Noam 

Chomsky, Jurgen Habermas gibi gene Batı’nın önemli 

entelektüellerinden çeviri yazılar da yer almıştır.

“OsmanlI Misyonu” ve Türkiye
Umran’a göre, Türkiye’nin sorunları yukarıda yer 

alan değerlendirmelerden bağımsız değildir ve bu so 

runların kaynağı, onu geleneğinden, Osmanlı m isyo

nundan koparan “Batılılaşma macerası"dır.(5) Bu ne

denle, 1995-96 döneminden başlayarak, modern-kü- 

resel Batı’dan Türkiye'ye taşınan model ve etrafında

ki milliyetçilik, modern kimlik, insan hakları, aydın, 

medya, siyaset, ekonomi (yolsuzluklar) gibi temel 

kavramlar, "tevhidi perspektif’ /"Kurani bakış" açısın

dan, dosyalar halinde incelenmiştir.

l/mran’m dışa bağımlı Türkiye'de eleştirilerini y o 

ğunlaştırdığı önemli bir eksen "devlet-toplum (mer- 

kez-çevre) ilişkileri”, "seçkinci yapı”, “devletçi/Batıcı 

seçkinler” ve “halksız demokrasi” gibi konuları içer

mektedir.^ Dergideki hakim görüşe göre, edilgen, 

“kendi gölgesinden korkan, Osmanlı mirasına sahip 

çıkamayan” bir ülke olarak Türkiye’nin yaşadığı siya

sal, kültürel, ekonomik ve düşünsel bütün değişim 

projelerinde olduğu gibi, yaşanan krizlerde de dış et

kilerin, şartların ve aktörlerin rolü vardır. “Küresel 28 

şubat projesiyle İslamcı parti de dahil olmak üzere, 

sağ ve soldaki merkez partilerin bölünmesi sağlan

mış; böylelikle Türkiye’deki siyaset kurumu zayıflatıl

mış-, hatta çökertilmiştir.”(7)

Umran'a göre, "milliyetçilik ve ulusdevlet olgusu 

Batı kaynaklı laik bir tarz-ı siyaset ve bir çatışma ide

olojisidir" ve bu Türkiye’de de "modern kirlilik soru

nunu” getirmiştir. Bu kirlilikten "kavramsal çerçevesi 

Batıda çizilen" ve “seküler ve kutsal karşıtı karaktere" 

sahip bugünkü "insan hakları nosyonu” da bağımsız 

değildir.(8) Bu nedenle, dünya genelinde “yeni Soğuk 

Savaş” olgusu ve ulusal düzeyde, başta kimlik soru

nu olmak üzere, sistem çıkmazı, siyasi ve hukuki 

alandaki tıkanıklığı, "resmi (slam" projeleri, jeostrate- 

jik konumuna bağlı olarak dış politikasının açmazları 

gibi sorunlarını aşa bilmek, "Küresel Roma”ya karşı 

çıkabilmek için Türkiye'nin “Osmanlı m isyonu”na sa

hip çıkması gerekmektedir.(9)

Dolayısıyla, Ümran, Türkiye’nin sahip olması gere

ken makro hedefler açısından, bir yandan reel siya

setle doğrudan ilgilenmekte, ancak öte yandan da
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Müslümanlar açısından mikro düzeyde, aşağıda siya

setin yeniden tanımını yapmaya çalışmaktadır.

Reel Siyaset - Aşağıda Yeniden Siyaset
Türkiye’de siyasetin maruz kaldığı krize ilişkin 

olarak, 28 şubat ve sonrasındaki baskıcı uygulamalar, 

1999 ve 2002 seçimleri, demokrasi ve siyasal partiler 

şu sayılarda geniş bir şekilde tartışılmıştın “Özgür ve 

Etkin Bir Meclis Özlemi" (sayi: 56,1999); “Kamuflaj De

mokrasisi” (sayi: 58,1999); "Sistem Tartışmaları ve Ye

niden Yapılanma İhtiyacı" (sayi: 74, 2000); "Postnno- 

dern Darbenin -28 Şubat- 4. Yılı” (sayi: 78, 2001); “Tür

kiye'nin Zor Seçimi" (sayi: 98, 2002); “Halkın İktidar 

Yürüyüşü" (sayi: 100, 2002); “Bürokratik Darbe Süreci. 

Devlet-Hükümet Ayırımı ve Hegemonik Süreç” (sayi: 

102 ,2002 ).

Reel siyasete gösterilen ilgi en somut olarak, 

1995 seçimlerinin ardından, Refahyol Hükümeti’nin 

iktidarda bulunduğu 1996-1997 dönemini ve 28 Şu

bat sürecini içeren, İslam'ın kamusal alandaki görü

nürlüğüne karşı uygulanan politikaların gündeme 

geldiği yıllar içinde tezahür etmiştir. “Tüm İslam dün

yasına paralel olarak, Türkiye’de de İslam’ın seküler- 

leştirilmeye/protestanlaştırılmaya çalışıldığı” bu süre 

içinde, Umran'da “alaturka/güdümlü demokrasiye”, 

“hortlayan cuntacı eğilimlere”, “ordu üzerinden siya

set yapan postalperver demokratlara", “laik fanatiz

min tek tip insan yaratma girişimlerine” karşı siyasal 

eleştiri yazıları yoğun biçimde yayınlanmıştır. Bu 

eleştirileri yaparken, ümran Refah Partili hükümete 

karşı sempatisini gizlememiş; “RP’yi bekleyen tehli

kelere işaret etmiş, “Müslümanca ve kardeşçe uyarı 

görevini" yapmıştır.(lO) Umran'ın ana çizgisi, Islami 

eğilimli siyasal partilerle ya da "sistemin özüne karşı 

en ciddi muhalefeti” getiren, “bir zihniyeti inşa eden”, 

bu nedenle “sistemin darbelerinin muhatabı olan”, 

ancak “her darbeyle daha da kuvvetlenen" Milli Gö- 

rüş(ll) ile olan sempati ilişkisi, 1990'ların sonunda 

Recep Tayyip Erdoğan’ın kişiliğinde(12) ve 2002’de 

AKP iktidara geldiğinde de devam etmiştir.

Ancak, RP ve AKP'ye duyulan sempatiye rağmen, 

dergide Islami eğilimli bu partilere yönelik, eleştiriler 

de yer almıştır. Örneğin, Yusuf Kaplan’a göre, "Anado

lu insanının Islami bir söylemle 90 yıl aradan sonra ilk 

defa" iktidara gelmesini sağlayan ve "her türlü engel

leme ve baskılara rağmen, bu ülke insanının bu ülke

yi yönetebileceğini" gösteren Refah Partili hükümet 

döneminde aynı zamanda, Türkiye’de son otuz yıl 

boyunca oluşan ‘İslamcı söylem’in zaman zaman ko

laycı, ucuzcu, hazırlopçu, sığ, ‘popülist’, köksüz zaaflar 

sergilediği” ortaya çıkmıştır.(13)

Ayrıca, statükoculuğa gönderme yapan “muhafa-

Umran, 1990’lardan 2000’lere uzanan süreçte is
tikrarlı ve üretken islâmcı dergilerden biri oldu. 
Cemaat-içi haberleşmeden, cemaat-içi tartışma
ya yöneldiği söylenebilir.
Gündelik politika ile ‘özcü’ bir fikri duruşu irtibat- 
landırma çabası, ayırdedicidir.

zakarlık” konusunda eleştiriler de eksik olmamıştır. 

Mustafa Aydın’a göre, 28 Şubat döneminde İslamcı 

söylem kendini yerleşmiş bir muhafazakarlık gelene

ğine uygun olarak milli temalarla savunmuş-, bu ne

denle kendisini meşruiyet dışı sayan bir eylem süre

cini de dolaylı olarak meşrulaştırmıştır. öte yandan, 

AKP’nin 2002 seçimlerinde geliştirdiği "muhafazakar 

demokrat” kimliği de statüko tarafından dikte edil

miştir ve “asıl kimliğin izolasyonu” anlamına gelmek

tedir. Aydın’a göre, en radikal Islami söylemde bile 

yer alan “muhafazakar duruş bir olumluluk anlamına 

gelmemektedir” ve aslında "1930'lar Türkiye'sinin po

litik konumunu ayakta tutmak isteyen statüko m u

hafazakarlığı temsile daha layıktır." Oysa, “doğası iti

bariyle” İslam muhafazakar değildir ve “Islami anlayı

şın arındırılabilmesi için diğer bazı modern oluşumlar 

konusunda olduğu gibi muhafazakar tavırdan da 

arındırılmış olmalıdır.”(14)

Benzer bir şekilde, “ehlileştirilme çabasına" m u

hatap olan AKP’nin “güven verme görüntüsünün" 

"muhayyel bazı çevrelere yaranma çabasına” dönüş

me tehlikesi bulunmaktadır. Muzaffer E. Göksu’ya gö

re, daha önce, “kendisini sansürleyen, varolmasını

düşüooe • kültür • siyaset
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sağlayan esasları hafife alan, garip bir merkezcilik oy

nayan" Refah Partisi deneyiminde olduğu gibi, AKP 

için de bu durum “ilkesizlik"tir.(15) Öte yandan, AKP 

iktidarı döneminde, ABD’nin Irak'a saldırısı ve Türki

ye'nin katkısı bağlamında, Mesut Karaşahan, ABD'nin 

suçlarına ortak olmanın bedelini tayin için bizim adı

mıza “kıran kırana pazarlıklar yüriitçn Müslüman yö 

neticileri" eleştirmekte ve “Makyavelli hidayete mi 

erdi yoksa?" diye sormaktadır.(lö)

Derginin reel siyasette İslami eğilimli partilerin 

uyandırdığı heyecan ve eleştirilerin yanı sıra “muha

fazakar statükocu" yaklaşımlar da yer bulmuştur. Ör

neğin, Kıbns konusu’nu, Kıbrıslıların taleplerinden zi

yade, "tuzaklar, muhtemel kayıplar, muhtemel hata

lar" bağlamında ele alan Fazilet Partili eski milletveki

li Oya Akgönenç’e göre, bu “milli mesele”, konuyu bi

len' uzmanların yardımı ile çok dikkatli ve akılcı bir 

şekilde çözülmesi ve gerekli makamlarca ele alınma

sı gereken bir konudur ve “herkesin bol keseden ko

nuşacağı, aklına estiği tarzda politika yürüteceği bir 

durum değildir."(17)

Benzer şekilde, dergide bir yandan “tektipleştirici 

ulus ve modernleşme projesine” karşı radikal denile

bilecek yazılar yer alırken, diğer bir yandan, eleştiri

len "seçkinci yapının” söylemlerini yeniden üreten 

yazılar da yer almaktadır. Örneğin, Necmettin Turi- 

nay'a göre, “istikrar” için seçim barajını yüksek tut

mak gerekmekte; “alt-kültür gruplarının ve farklı et

nik ve mezhep yapılarının ayrı ayrı siyasal hüviyetle

re" dönüştürülmek istendiği Türkiye gibi “'bölünük 

ülkelere’ demokrasi adı altında reva görülen bazı tu

zaklara” dikkat etmek gerekmektedir.(18)

Ancak, Türkiye'deki siyasetin dışa bağımlı krizine 

ve yaşanan tecrübeye bağlı olarak, bazı yazarlarca, 

dönüşümün sadece reel siyasete bağlanamayacağı 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bir yanıyla genel olarak 

İslami hareket içinde “geleneksel" olarak her zaman 

varolmuş bir eğilim toplum içinde, tabanda Islamileş- 

me-, diğer yandan “yeni toplumsal hareketler" para

digmasıyla birlikte ele alınabilecek “alt-siyaset" (sub- 

politics) arayışı devreye girmektedir. Türkiye’deki (s- 

lami oluşumların -"riskli ve tehlikeli bir şekilde"- bü

yük ölçüde “her şeyi siyaset kurumuna endekslermiş” 

olduklarından hareketle, “İslami oluşumların faaliyet

lerinin aynı zamanda toplumsal, kültürel, entelektüel 

ve ekonomik alanlara kaydırılması ve güçlü kurum

laşmalarla bir daha sarsılmayacak şekilde dal budak 

salmasının sağlanması” gerekmektedir.(19)

Bir Yaşama Biçimi ve Medeniyet Projesi Olarak: Islâm
“Aşağıda siyasef'in doğrudan bağlanabileceği 

alan ise dinsel alandır. "Osmanlı misyonuna sahip çık

mak" küreselleşen dünyaya karşı getirilen “milli” ya 

da reel siyaseti ilgilendiren bir cevaptır. Öte yandan, 

toplumsal ve kültürel düzeyde dönüşüme ilişkin ola

rak, siyasal düşünce yukarıdan aşağıya iner. Bu an

lamda siyaset, toplumu dikey olarak kesen kurumsal 

yapılardan, yatay ilişkilere, doğrudan bireyi ilgilendi

ren düzeye iner. Bu düzeyde, modernitenin insanda 

yarattığı “bö!ünme’’ye (sekülerleşme) karşı, Müslü

man bireyin bütünselliğine vurgu yapılır.

Modernitenin getirdiği kirliliğe (maddi hayatın 

öne çıkması, tüketim, yolsuzluklar gibi) karşı müca

dele edebilmek için “çözüm İslam" dır. Bu çerçevede 

dergide yoğun olarak yer alan yazı ve tartışmalar 

"Kuran’ın öngördüğü insan ve toplum tipi nasıl oluş

turulabilir; çağımıza nasıl bir İslami model sunulabi

lir?" sorularına cevap aramaya hasredilmiştir. Ancak, 

"Türki Müslümanlık benzeri yapay engellere” karşı 

“İslam’ın dirilişinin "ümmet bilinci”ne yaslanması ge- 

rekmektedir.(20) Başka bir deyişle, İslami hareket, ik

tidarı tepede ele geçirmek yerine, aşağıya inmelidir. 

Çünkü "iktidar her yerdedir” ve Müslümanlar aşağıda, 

kendileriyle ve zamanlarıyla hesaplaşmalı, iktidar dil

lerini aşağıda kurmalıdırlar.

İçinde yaşadığımız “bunalım çağfnda, bu bilincin 

yerleşmesi yönünde, "Umran İslam’ı bir yaşama biçi

mi ve bir medeniyet projesi olarak ihya ve inşa etme

yi ilke edinmiştir.”(21) Bu ihya sürecine bağlı olarak, 

bir yandan, İslam’da “şura”, “biat", "hak-batıl”, “iman- 

küfür”, “ibadet", "sünnet", “infak”, “İslam’da davet" gi

bi kavramlar, “siyasi mezhepler" ve "kelam ekolleri” 

gibi tarihsel yorum farklılıkları gündeme alınmıştır. Di

ğer yandan ise, “sekülerizmin dine karşı açtığı savaş” 

ve 2l. yüzyılda İslam dünyasının sorunları ve verebile

ceği cevapları irdeleyen dosyalara yer verilmiştir: “Zul

me Karşı Ibrahimi Duruş” (sayi: 77, 2001); "İslam Dün

yasının Dinamizmi - Zaaflar ve İmkanlar” (sayi: 91, 

2002); “Din-dışı Kutsallıklar ve Futbol Paganizmi” (sayi: 

94, 2002); "İslam’ı Protestanlaştırma Projesi - İslam'ın 

kamusal alandan tasfiyesi" (sayi: 96, 2002); "Küresel 

Roma ve İslam’ın Meydan Okuyuşu” (sayi: 97, 2002); 

‘“Muhalefet Dili’nden iktidar Dili'ne" (sayi: 106, 2003).

Umran'da İslam etrafındaki entelektüel tartışma

lar, diğer iki dergiye kıyasla, daha çok "öğretme" ve 

“bugüne uygulama” perspektifinden ele alınmakta

d ır.^ ) Bu çerçevede “gelenek” entelektüel bir alan 

olarak çok fazla sorgulanmamakta; genel olarak İs

lam ya da Osmanlı medeniyetleri örneklerinde oldu

ğu gibi, pusula görevi görmesi gereken soyut bir re

ferans olarak kalmaktadır. Bir anlamda, gelenek doğ

rulanabildiği ölçüde bir referans olarak vardır; bu ne

denle Umran'ın daha "gelenekçi" bir çizgisi olduğu 

söylenebilir.
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Yenilgi Psikolojisini Aşma ve Umut
Dünya, Türkiye ve İslam üzerine yapılan değer

lendirmelerle ortaya çıkan üç damarı bir arada tutan, 

hatta Umran'da felsefi, entelektüel tartışmalardan 

çok, siyasi vurguyu ön plana çıkaran ise, sahip oldu

ğu dil ya da tarzdır. Umran’ın bu tarz itibariyle 

19SD’lerin siyasal vurgusu ön planda Islami hareketle 

bir devamlılık taşıdığı söylenebilir. Özellikle, fetheden 

bir "İslamcı” dili izleyen “siyasal yenilgi" döneminden 

-28 Şubat- sonra, “güveni korumayı", “kendine dön

meyi’’ vaz’ eden dergideki bu tarz, bir "duruş" olarak 

tanımlanır ve derginin Ocak 1998’de aylık olarak ya

yınlanmaya başladığı ilk sayıda "umutsuzluk orta

mında umut olmak" şeklinde kapağa yansır ve sü

rekli bir "siyasal heyecanı"-, “mesaj” vermeyi; kısaca 

bir “duygu" halini içerir-, devrimci bir siyasal söylem 

ve Islami söylem mecz’edilerek “İslam’ın ve İslam 

dünyasının dinamizmini” anlatır-, “özgüven” vermeye 

çalışır. "Korkular ülkesi" Türkiye'de, “her türlü baskı, 

zulüm ve dayatmalar karşısında, içinde yaşanılan ve 

karamsarlık uyandıracak sıkıntılı zaman sürecini, 

“tevhid çizgisi” olarak “Sırat-ı Müstakim’den ayrılma- 

yarak Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta ısrar, 

inat, sebat ve sabır göstermek anlamına gelen “Ibra- 

himi duruş" sergilenerek,(23) bir arınma süreci" ola

rak görmeyi önerir ve okuyucularına sık sık "Gevşe

meyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız üstün gelecek 

olan sizlersiniz" (Al-i Imran Suresi, 139) ayetini hatırla

tır. Gene başka ayetlerle “zulmün baki olmayacağını”, 

“karanlık koyulaşıyorsa sabahın yakın” olduğunu an

latan ("Sabredin Allah’ın vaadi yakındır") ve "uzun so 

luklu bir yürüyüş"te inancı korumayı ve mücadele 

etmeyi (“Kalkın, uyanın ve uyarın!") öğütleyen bu 

umut dolu mesajlar çeşitli sayılarda dile getiril i r.(24)

Tarih sahnesine aktör olarak yeniden çıkabilmek 

için Müslüman toplumlar önemli bir potansiyele sa

hiptir ve bu potansiyelin işaretleri Türkiye’de olduğu 

gibi başka Müslüman ülkelerde de görülmektedir. 

Ancak Müslüman toplumların, "postmodern küresel 

kuşatmayı kırabilmeleri” ve "kendi iç oluşumlarını ta

mamlayarak zamana/tarihe aktif Özneler olarak m ü

dahale edebilmeleri”(25) için yeni bir dile, ‘“Muhalefet 

Dili'nden 'iktidar Dili’ne” geçmeleri gerekmekte

d i r . ^  Bu dille birlikte siyaset de yeniden tanımlan

maktadır. Örneğin Abdurrahman Arslan'a göre, artık 

söz konusu olan, şimdiye kadar olduğu gibi “ikameci 

bir iktidar olma/iktidara gelme mücadelesi” değil-, 

"hayata İslam'ın rengini vermek’tir. Bir anlamda, “her 

yerde varolan iktidarı”, “mikro iktidarları” ele geçir

mek yani bu “mevki’lerdeki “muhaliflerine benzeyen 

kariyer Müslümanları” olmak ya da “İslam’ı Müslü

man’a hizmet eden bir araç” haline getirmek yerine, 

“hakim paradigmadan kopuşu esas alan epistemolo- 

jik bir çabayı da içeren Islami çaba/mücadele bir ‘ik

tidar’ yaratma mücadelesi” olmalıdır. “İktidar yarat

mak" ise sosyal alandan kendini ayrıştırmadan, "ha

yatın ilişkilerini” değiştirmekle gerçekleştirilir.(27)

Bugünden geleceğe dönük olmak ve “reaksiyo- 

ner” olmadan (“Kuran’ı ölülerin gözleriyle okuma- 

dan"28) geçmişle bağlarını koparmamak, kurulması 

zor bir denge sorununu getirir. Bu sorun belki bütün 

Islami hareket için, en azından burada incelenen der

giler için geçerlidir. Geçmiş ve bugün arasındaki "sı

kışma” hali bir yandan hareketin çağrı gücü yüksek, 

somut siyasal proje ya da siyasal bir dil üretmesini 

güçleştirmektedir. Ancak, diğer yandan ve aynı anda 

bu sıkışma hali Islami hareket içindeki çok boyutlu 

ve zengin tartışmaya zemin hazırlamaktadır. Çünkü 

kurulması gereken, ancak neredeyse imkansız olan 

bu denge arayışı, Müslümanların modern dünya için

deki hem geçmişleri hem de bugünleriyle hesaplaş

mayı sürekli kılmaktadır.

Sözünü ettiğimiz “sıkışma hali" yeni bir dil yarat

mak konusunda da kendini göstermektedir. Bir taraf

ta, örneğin Mustafa Tekin’e göre, Islami tecrübe "iler

leme", “çağdaş değerler" gibi seküler söylem karşısın

da, “cehalet, gerilik, köylülük" ile özdeşleştirilerek ya 

bancılaşmış-, “özgüvensizliğe, savunmacı ve apoloje- 

tik konum a” düşmüştür ve panik içindedir. Sağlıksız 

bir şekilde, “Müslümanlar da her şeyin en iyisine la

yıktır” söylemiyle, geri olmadığını ispata çalışan, za

man içinde çoğunlukla “sağın refleksleriyle" örtüşen-, 

daha sonra, “statükocu olmadığını ifade etmenin ye 

gane dilini 'sol' olarak gören bir Islami söylem” orta

ya çıkmıştır.(29) Cevat Özkaya’ya göre, bugün “de

mokrasi ile İslam" arasında da benzer bir paralellik 

kurulmaktadır.(30) Oysa, Islami dilin "kendisi” olarak 

konuşabilmesi, “kendi kavramlarını hatırlaması", 

"geçmiş kaynaklarla sağlıklı ilişki kurması", "entelek

tüel ve ilmi geleneklerini” oluşturması gerekmekte

dir.

Buna karşılık, Yusuf Kaplan ya da Dilaver Demirağ 

gibi yazarlarda ön plana çıkan, "kendisi gibi" olacak 

bir Islami dil arayışından ziyade, çok daha serbest bir 

biçimde Islami referans ve dünya arasında ilişki kur

ma çabasıdır.

“Dolaşma” Hali
Dünyayla hesaplaşmak, Kaplan’ın formülüyle, “bir 

ayağımız buraya (İslam’a) muhkem ve sarsılmaz bir 

şekilde basarak, diğer ayağımızla tüm dünyaları, 

ufukları, kültürleri ve medeniyetleri dolaşabilecek bir
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özgüvenle yepyeni bir medeniyet dili ve söyleminin 

nasıl kat edilebileceğinin” arayışını getirmektedir.(31) 

Mevlana’dan esinlenen bu "pergel" yaklaşımı, bir 

yandan sürekliliğe, uzun döneme, geleneğe bağlanır

ken, diğer yandan küreselleşmenin ve "postmodem” 

dünyanın getirdiklerine, şimdiki zamana bakmakta

dır. Bu şekilde, moderniteye getirdiği eleştirilerle onu 

didik didik eden postmodernitenin açtığı kapılardan 

yararlanılmakta, ancak gene aynı postmodernitenin 

her şeyi görelileştirerek yaratacağı savrulma riskine 

karşı sabitlenilmektedir. Yusuf Kaplan’a göre, içinde 

bulunulan küreselleşme süreci, “Müslümanlığın kök- 

paradigmalarına ters olan ulus-devletlerin" sınırları

nın aşılmasını kolaylaştıracak ve Müslümanlar hem 

dünya ile; hem de kendi dinamikleriyle daha kolay
lıkla yüzleşecek!erdir."(32)

Farklı dünyalarda "dolaşma", derginin bölümler 

itibariyle taşıdığı çeşitliliğin yanı sıra, incelenen konu

lara da yansımaktadır. Ele alınan Islami konuların ya

nı sıra "makro seküler" konularda da (milliyetçilik, de

mokrasi, laiklik, medya, iletişim, kültürler ve medeni

yetler vb.) alt alanlara inilebilmektedir.

Umran'da, kuşkusuz siyasal perspektifi gelenek

sel statükocu/sağ yaklaşımların dışına en çok taşan, 

değerlendirmelerini büyük ölçüde düşünümsel mo- 

dernitenin kavramlarına dayandıran Dilaver Demi- 

rağ’a göre, dünya üzerinde varolan kutuplaşmada ta

raflardan biri “neo-liberalizm adı altında ortaya çıkan 

kapitalist tahakküm, diğeriyse buna direnen muhalif 

güçler” dir. "Alternatif küreselleşme hareketi” gibi Ba- 

tı’daki muhalif yeni sosyal hareketler, Mikhail Bakh- 

tin'in “direniş stratejisi olarak karnaval” örneğinin, 

"Mareuse'den Boekhin’e, Deleuze'den Marks'a, Pro- 

udhon ve Kropotkin'den Derrida’ya ve Bataille'a, De- 

bord'dan Baudrillard'a kadar pek çok düşünürün” et

kisinin hissedildiği ve “uzun vadede tüm kapitalist 

küreselleşme mağdurlarının umudu” olabilecek ha

reketlerdir. Ancak küresel kapitalizm için en büyük 

kabus ve ona gerçekten karşı koyabilecek olan güç, 

"tüketim toplumunun ahlaki ve kültürel normları ile 

özdeşleşmeyi reddeden (slamcılık"tır. Tüm dünyayı 

bir “kültürel hicrete" davet eden İslamcılığın bu çağ

rısının karşılık bulup bulmaması onun “kendi üzerine 

düşünerek kendindeki otoriter anlayışlarla hesaplaş

masına” ve "özgürlükçü bir İslam" anlayışını geliştir

mesine bağlıdır.(33)

Bu dolaşma halinin diğer ilginç örneklerine “fut

bol”, "imaj”, "beden” gibi konuların incelenmesinde 

rastlanmaktadır. Örneğin, "Din Dışı Kutsallıklar ve Fut

bol Paganizmi" adlı dosyada (sayi: 94, 2002) yer alan 

tartışmalarda yeni zamanların yeni kültleri, mitleri ve

ritüelleri, psikanaliz, sosyoloji, iletişim, toplumsal cin

siyet merceklerinden ele alınmıştır. Derginin yazarla

rı, “modern paganizm” ve "kutsallık" ilişkisine yer ve

ren bu incelemelerde “(slami perspektifin yanı sıra, 

Frankfurt Ekolü’nden gelen veya Friedrich Nietzche, 

Roland Barthes, Stuart Hail, VValter Benjamin, Jean 

Baudrillard gibi düşünürlerin görüşlerinden beslen

mişlerdir. Bu dosyada, “görme odaklı bir kültür olarak 

paganizme" ve onun "imaj” 'boyutuna, çağdaş top- 

lumlarda “gösteri, haz, uyarım ve eğlence"nin "dini 

tecrübe” haline dönüşmesine, futbolun yeni "cema

atler” yaratan özelliğine vurgu yapan;(34) futbolun 

"popüler kültürdeki yeri, "alternatif bir toplum mo

deli nostaljisi olarak futbol antropolojisini tartı- 

şan;(35) "hem erkek hem kadın bedenini sömüren 

hegemonik bakış/dikizleme”, “imajların tüketimi”, 

“Tanrı-tnsan'ın iflası” gibi önemli tartışma eksenlerini 

açan(36) makaleler yer almıştır.

Dilaver Demirağ’ın başörtüsü konusunda yazdık

ları da -dergi içinde- oldukça sıradışıdır. Demirağ’a gö

re, tüm topluma sirayet eden militarizmin kaynağı 

olarak “geleneksel muhafazakarlık için bir alt zemin 

oluşturan ataerkil otoriterlik" karşısında, "başörtü di

renişi" ülkenin en kapsamlı, en yaygın "sivil itaatsiz

lik" eylemlerinin öznesidir. “Cumartesi Annelerinden 

sonra, bir “mikro siyaset dinamiği" ve bir “ahlaki pro

testo hareketi" olarak İslamcı Kadın Hareketi hiçbir 

siyasal harekette bulunmayan bir potansiyele ve 

“topyekün ve kapsamlı bir özgürleşme dinamiğini 

harekete geçirme imkanına" sahiptir. “Umut, ‘öteki’ 

olmayı kendi bedenlerinde yaşayan ve dönüşümün 

öncüsü olacak kadınlardadır”. Ancak, “kadınlar adına” 

konuşmayı, “sözün gaspin ı "bir özgürlükçü, bir anar

şist olarak tam bir kabus” olarak nitelendiren Demi

rağ’a göre, Müslüman kadınların “söz üretmeleri" ge

rekm ektedir^?)

Sonuç olarak, Umran dergisi, bir yandan “angaje” 

olduğu “reel siyaset”, diğer yandan yeniden “Islami” 

dil yaratma arayışı arasında, “modern paradigmanın 

içinde kalmak veya kalmamak” sorununu da yaşa

makta, modernitenin krizi veya dönüşümüne paralel 

olarak ortaya çıkan yeni arayışlar derginin söylemin

de bir araya gelmektedir. Buna bağlı olarak, Umran 

dergisinin, birbirlerine kıyasla “geleneksel”, “modern” 

ve “Postmodern” olarak adlandırılabilecek literatür

den esinlenen yaklaşımları Islami ortak payda altın

da, yan yana, bir arada barındıran bir dergi niteliği 

sunduğu söylenebilir.

“Modem Türkiye’de Siyasi Düşünce”
6. cilt: “İslâm cılık”, İletişim y., 

2004'İstanbul, s. 733*758
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DİPNOTLAR
1) Kaplan, “Elveda..." başlıklı bu yazıda, dergiyle “formel ilişki

sini” kestiğini, "zihnimde tasarladığım birinci sınıf aylık dü
şünce dergisi formatının genel okuyucu kitlesi ile iletişimi 
zorlaştırdığını görünce 'ara’dan çekilmeye karar verdim" 
sözleriyle dile getirmiştir. Umran, sayı: 101, 2003, s. 1

2) Bu ekler genel olarak gündeme uygun belgeler olmaktadır-, 
bazıları şunlardır: “28 Şubat Bilançosu”, Umran, sayi: 78, 
2001; "Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Ulusal Program”, 
Umran, sayi: 81,2001; “IMF'ye Sunulan Niyet Mektubu", Um
ran, sayi: 82, 2001-, “Annan Planı ve Değerlendirmesi", Um
ran, sayi: 101, 2003; "ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Strateji
si: Bush Doktrini”, Umran, sayi: 99, 2002; "CIA Raporu: 2015'e 
Doğru Global Trendler”, Um ran, sayi: 91, 2002; “Yakın Gele
ceğin Nükleer Yakıtı: Toryum”, Umran, sayi: 103, 2003; “Af
ganistan Dosyası”, Umran, sayi: 87, 2001; “Filistin Kronoloji
si", Umran, sayi: 93, 2002; “11 Eylül Kronolojisi", Umran, şa
yi: 97, 2002.

3) "Haç-Hilâl Kavgası ve Türkiye'nin Kimlik Sorunu", Umran, şa
yi: 11,1993. Derginin AKV-Bü/ten olarak yayınlanmaya baş
ladığı 1991'den 1999'a kadar olan dönem için yararlandığı
mız kaynak: Abdullah Yıldız, “Umran’ın Uzun Koşusu: Yü
züncü Etap", Umran, sayi: 100, 2002, s. 4-7.

4) Bkz. “Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afganistan Türki
ye'nin hayati çıkar alanlarına ilişkin olarak, İbrahim Kara
gül, "ABD-Rusya-Iran Gerilim Hattı”, Umran, sayi: 81, 2001, s. 
14; Çeçenlere ilişkin olarak; Fehim Taştekin, "Ağlamasını Bil
meyen bir Milletin Sessiz Çığlığı”, Umran, sayı-, 81, 2001, s. 
15; (Necmettin Turinay) “Enerji Savaşları ve Mavi Akım”, Üm
ran, sayi: 82, 2001, M. Şecvket Ayvazoğlu, "Avrasya’da Oy
nanan Zor Oyun-ll. Dünya Nereye Gidiyor?", Umran, sayi: 74,
2000.

5) "Türkiye’nin Batılılaşma Macerası", Umran, sayi: 26, 1995.
6) Bkz. "Bürokratik Darbe Süreci", Umran, sayi: 102, 2003. Ay

rıca, A.Cemil Ertunç, "Türkiye Siyasetinde Merkez-Kenar İliş
kisi veya Cumhuriyetin Tarihi-I”, Umran, sayi: 100, s.38-47; 
A.C.Ertunç, “Türkiye Siyasetinde Merkez-Kenar llişkisi-ll" 
Umran, sayi: 101, s. 36-45.

7) Y. Kaplan, "Kimyamızı bozmaya çalışıyorlar ama başarama
yacaklar", Umran, sayi: 96, 2002, s. 5.

8) “İnsan Hak(sızlık)lan”, Umran, sayi: 25, 1995; aktaran A.Yıl- 
dız, "Umran'ın Uzun Koşusu", s. 5.

9) "Osmanlı misyonu” tartışmalarına örnekler: “Avrupa Birliği, 
Türkiye ve Osmanlı Misyonu" (Açıkoturum; katılanlan Ah
met Davudoğlu, Yusuf Kaplan, Necmettin Turinay), Umran, 
sayi: 81,2001, s. 40-46; Y. Kaplan, “ 'Osmanlı Misyonu' ve 28 
Şubat'ın Zaafları ve Imkanlan", Umran, sayi: 91, 2002, s. 11- 
16.

10) A.Yıldız, “Umran'ın Uzun Koşusu", s. 6.
11) Yıldırım Canoğlu, "Halkın İktidar Yürüyüşü", Umran, sayi: 

100, 2002, s. 15.
12) R.T.Erdoğan'ın hapis cezası kesinleştiğinde “Gevşemeyin, 

üzülmeyin, İnanıyorsanız Üstünsünüz" başlığıyla çıkan sayı
da (Umran, sayi: 50,1999) yer alan bazı yazılar: Mesut Kara- 
şahan, “Karanlık Koyulaşıyorsa Sabah Yakın Demektir", s.6- 
8; (Umran imzasıyla), "Yolun Açık Olsun Başkan", s.9-11; Ek
rem özkaya, "Bu Şarkı Bitmeyecek", s. 12-13; ayrıca AKP'ye 
tavsiyeler ve korkulara ilişkin olarak, bkz. Umran, sayi: 100, 
2002 ve Umran, sayi: 102, 2003.

13) Y. Kaplan, “ 'Osmanlı Misyonu’ ve 28 şubat'ın Zaafları ve İm
kânları", Umran, sayi: 91, 2002, s. 16.

14) M. Aydın, “Muhafazakârlık, Siyaset ve Din", Umran, sayi: 102, 
2003, s. 64-71.

15) M. Emin Göksu, "Seçim Sonuçlarının Sosyolojik Anlamı", Üm
ran, sayi: 100, 2002, s. 37.

16) M. Karaşahan, "Irak, ABD, NBC ve Makyavelli’nin İhtidası

Üzerine", Umran, sayi: 103, 2003, s.29-33.
17) O. Akgönenç, “Kıbrıs’ta Yeni Gelişmeler: Tehlikeli Planlar ve 

Oyunlar", Umran, sayi: 100, 2002, s.33.
18) N. Turinay, “Ak Parti İktidarı mı, Siyasal Fetretin Sonu mu? 

(Başkanlık Sistemi Değil -  Çift Dereceli Seçim Sistemi)", Üm
ran, sayi: 100, 202, s. 27.

19) Y. Kaplan, Umran, sayi: 96, 2002, s. 6.
20) “Temiz Toplum İçin Çözüm Islâm", Umran, sayi: 12, 1993-, 

"Ümmet Bilinci", Umran, sayi: 14, 1993.
21) " ‘Yılın Dergisi’ Umran", Um ran, sayi: 102, 2003, s.4.
22) Kur'ânî bilgilerin ve yorumların yer aldığı bölümlere örnek 

olarak, bkz. Kerim Buladı, "Hz. Lokman'dan Terbiye Prensip
leri", Umran, sayi: 74-2000, s. 37-45. örneğin: Allah'tan kork
mak, âdil olmak, sözü doğru söylemek, mücadele ve sabır, 
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(orta yolu takip etmek)...

23) "Umran'dan", Umran, sayi: 77,2001, s. 1.
24) A. Yıldız, “Umran'ın Uzun Koşusu", s.6; "Umran’dan, Umran, 

sayi: 50, 1999, s. 1; M. Karaşahan, "Karanlık Koyulaşıyorsa 
Sabah Yakın Demektir", Umran, sayi: 50,1999, s. 6-8; A. Yıl
dız, Umran, sayi: 77,2001, s. 14-17; "Umran'dan", Umran, şa
yi: 81, 2001-, s.1; Ahmet Yaşar, Umron, sayi: 102, 2003, s. 86- 
88. Ingiltere’de iletişim üzerine doktora yapmış olan Yusuf 
Kaplan'ın danışmanlık yaptığı ve yazdığı süre içinde (2001- 
2003) de, dergide çeşitlenen entelektüel tartışmaların yanı 
sıra, bu tarzın göz ardı edilmediğini belirtelim.

25) Umran'dan, "Islâm dünyasının dinamizmini harekete geçir
mek", Umran, sayi: 91, 2002, s.1.

26) Umran, sayi: 106, 2003.
27) A.Arslan, "İslâmî Düşünce: İktidar Olmakla İktidar Yaratmak 

Arasında", Umran, sayi: 106, 2003, s. 30.
28) Roger Garaudy, “İslâmî Alternatif, Umran, Mayıs-Haziran 

1995; aktaran A.Yıldız, "Umran'ın Uzun Koşusu", s.6-, ayrıca 
bkz. Umran, sayi: 50, 1999.

29) M.Tekin, "Marazın ontolojik boyutu ve dilde dönüşüm”, Um
ran, sayi: 106, 2003, s 39-43. Ayrıca, bkz. "Nebevî örneklik 
bağlamında ‘inşâ edici’ dil geliştirmek", Umran, sayi: 106, 
2003, s. 47-51 ve "Bir ‘iktidar dili’ Oluşturmak” konulu soruş
turma, Umran, sayi: 106, 2003, s.52-64.

30) C.Özkaya, “Açıkoturum -  Türkiye Nereye Giriyor?", Umran, 
sayi: 82, 2001, s. 25.

31) Y.Kaplan, "Elveda...”.
32) Y.Kaplan, "Türkiye'yi yeniden kurmak", Umran, sayi: 82,

2001, S. 31.
33) D. Demirağ, “Kaçış çizgileri: Küreselleşme ve muhalefetin 

geleceği", Umran, sayi: 90, 2002, s. 69-73. Burada, ABD’nin 
Irak'a saldırısı örneğinde, dünya çapında anarşistlerin, yeşil
lerin, özgürlükçü sosyalistlerin, anti-militaristlerin, feminist
lerin cinayet olarak gördükleri savaşa ahlakî olarak karşı 
çıktıklarını belirten Demirag’ın “haklı savaş, haksız savaş” 
ayrımı yapan ve “durumsal olarak” ABD'nin savaşına karsı 
çıkan İslâmî hareketleri ve geleneksel sosyalistleri ise savaş 
karşıtı cephenin gücünü zayıflattığı yönündeki eleştirisini 
ekleyelim. D.Demirağ, “Savaş ve Savaş Karşıtlığının Ahlâkî 
Boyutları", Umran, sayi: 103, 2003, s.34-38.

34) Dilaver Demirağ, "Futboyun 'Büyü'sü ya da 'Top Bir Dün- 
ya(mı)dır'", Umran, sayi: 94, 2002, s. 82-87.

35) Yusuf Kaplan, “Futbol Pratiğinin Teorisi: Futbol Paganizmi”, 
Umran, sayi: 94, 2002, s. 51-59.

36) Cihat Arınç, “Medyada Bedenlerin Ikonlaştırılması. Kitle 
Medyasında Din-Dışı Kutsallıkların Üretimi Ekseninde 'Be- 
den’lerin Temsiline Eleştirel Bir Bakış Denemesi", Umran, şa
yi: 94, 2002, s. 69-81.
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UMRAN’IN ÖZDÜŞÜNÜMSELLIGINE KATKI
Hikmet DEMİR

Ümran, uzun bir süredir “düşünce, kültür, siyaset” alanında 

aylık yayın yapan bir dergidir. Özellikle Türkiye'de son beş 

altı yıllık bir süreç gözönüne alındığında, Umran'ın aylık ola

rak istikrarını ve uzun solukluluğunu koruyan yegâne dergi 

olduğunu söyleyebiliriz. Ancak derginin ana mihverini oluş

turan alanın, gerek nicelik (sayfa sayısı) gerekse içerik olarak 

"düşünce" olduğu belirtilmelidir.

Dergi bu haliyle bir çok kesim tarafından takip edilmek

te, hatta akademik bir incelemenin konusu da olmaktadır. Ni

tekim İletişim yayınlarının Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 

serisinin altıncısı olan ve editörlüğünü Yasin Aktay’ın üstlen

diği fslamcılık cildinde de böyle bir inceleme bulunmaktadır. 

Ferhat Kentel tarafından “1990’ların Islâmi Düşünce Dergileri 

ve Yeni Müslüman Entelektüeller’’ ismiyle kaleme alınan ya

zıda Bilgi ve Hikmet, Tezkire’nin yanı sıra Ümran dergisi de il

gili değerlendirmelere konu oldu. Biz bu makalede mezkur 

yazıdan yola çıkarak -ancak onu merkeze alarak değil- Üm

ran dergisinin durduğu yer, serencâmı ve geleceğine yönelik 

bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ma

kale, Umran’ın "kendi üzerine düşünm esine bir katkı sağla

mayı amaçlamaktadır.

Dergi ve dergicilik, üç beş yazarın yazılarıyla oluşmuş bir 

sektörün adı değildir. Şüphesiz öncelikle dergi pratik günde

lik sorunlar etrafında çözüm önerileri üreten ve daha ileri bo

yutta ekol oluşturmaya kadar varan bir fikir çeşitliliğinin 

kendisini ifade ettiği yerdir. Bu bağlamda içerisinde usta ve 

genç kalemleri barındırarak kendisine süreklilik sağlarken, 

diğer yandan hem okurları hem de yazarları için diyalojik bir 

zeminde fikri inşa imkanı sunar. Bu açıdan uzun soluklu ve 

istikrarlı dergilerin ciddi tecrübe ve birikimlerinin çok önem

li olduğunu hatırlatmak gerekir ki, llmran böyle bir dergidir.

Bir dergiyi değerlendirirken, Onun hitap ettiği hedef kitle

yi dikkate almak gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki 

dergileri kabaca üç kısımda ele almak mümkündür. Bunlar

dan ilki, daha çok alt kültür düzeyini esas alan “halk" dergile

ridir. Bunlar, daha popüler ve duygusal içerik taşıyan dergiler

dir. İkincisi, salt akademisyenlere hitabeden akademik dergi

lerdir. Bunlar ise, içerisinde daha çok spesifik konulara deği

nen ve üst elit kesimin diliyle inşa edilmiş fikirlerden oluşan 

dergilerdir. Bu iki kategori arasında herhangi bir geçirgenlik 

söz konusu olmadığından, belli bir düzeydeki dille inşa edil

miş bilgilerin tabakalar içi dolaşımı söz konusudur. Üçüncüsü 

ise çok geniş kitleye seslenen, ancak yine de orta-üst top

lumsal düzeye hitabeden dergilerdir. Doğrusu Umran'ı bun

lardan üçüncü kategoriye yerleştirmek mümkündür. Nitekim 

Ümran dergisinin okuyucu profilinin bu tanımlanan düzeye 

denk gelmesi bunu göstermektedir. Diğer yandan Ümran 

dergisinin bugün içerik olarak geldiği nokta da bunun bir di

ğer işaretidir.

Ümran dergisi, yayınlarında bu hitabettiği kitleyle "an

laşma" dengesi üzerinde hareket etmeye itina göstermekte

dir. Dili tamamıyla akademik olmamakla birlikte, popüler de 

değildir. Bu Umran'ın bizzat bilinçli olarak yaptığı bir tercihtir 

ve onu değerlendirirken bu konumu mutlaka dikkate alın

malıdır. Belirtilmelidir ki, Ümran dergisi, bilginin ve birikimin 

seçkin entelektüel tabaka arasında dolaşan bir meta olması

na ve salt "entel" bir faaliyete mesafeli durmaktadır. Ümran 

dergisinin en önemli niteliği, sadece teorik anlatım, açıklama 

ve betimlemelerin içerisine sıkışmadan pratik yeni öneriler 

de sunmaktır. Bu bağlamda dergi, mevcut pratikleri de yok

layıp sınamakta ve kendi fikri konumunu okuyucuya sun

maktadır. Bugün gelinen noktada, mevcut bir takım dergile

rin oldukça spesifik bir takım konuları salt teorik olarak ince

lemekle kendilerini sınırladıkları görülmektedir. Ümran der

gisi, İstanbul’dan Van'a, İzmir'den kayseri’ye kadar bir çok il

de her düzeyden insanın dergiyi okuyacağını hesaba katarak 

hareket etmektedir. Bu bağlamda çok geniş düzeyde insana, 

somut öneriler sunmayı öncelemektedir diyebiliriz.

Ümran dergisi, çekirdek kadrosunun yazılarından da an

laşılacağı üzere, Kur'an merkezli bir düşünce üretimini ken

disine mihver edinmektedir. Bu açıdan gerek Türkiye gerek

se dünya ölçeğindeki tüm güncel olaylarla birebir ilgilen

mekte, onlar arasındaki bağıntıları ihmal etmeden bu olay

ları Kur'anf bir yaklaşımla değerlendirmeye çalışmaktadır. Ni

tekim Ümran dergisinin kapak konularına kısaca göz atıldı

ğında bu durumu görmek mümkündün "Temiz Toplum İçin 

Çözüm lslam(S. 12, 1993)”, "Adriyatik'ten Çin Seddi’ne Türki

ye ’nin lflası(S. 13,1993)”, "Bosna’dan çeçenistan’a İslâm’ın Di- 

rilişi(S. 28, 1995)", "Toplum Mühendisliği”(S. 46, 1998)”, “İrtica 

Yaygarası Neyi Örtüyor?”(S. 59, 1999)", "Korkular Ülkesinde 

Korkuları Aşmak"(S. 75, 2000), “Küresel Sıkıyönetim”(S. 86, 

2001), "Kamusal (Y)alan”(S. 1 12, 2003), “Terörün Hedefi Is

lâ m 'd ı  13, 2004).

Bu yazıların içeriğine bakıldığında, realite ile birebir den

geli bir ilişki kurarak Kur'an-ı Kerim'in güncelliğine vurgu 

yaptığı rahatlıkla görülecektir. Ümran dergisinin bu bakım

dan altı çizilmesi gereken birinci özelliği, güncel olaylar kar

şısında “müslümanca duruş”un nasıl olması gerektiğine iliş

kin pratik önerilerde bulunmaya gayret etmesidir. Belki onu 

diğer akademik dergilerden ayıran en önemli nokta burası

dır. Ümran dergisi bunu muhtelif zamanlarda “îbrahimî Du
ruş” şeklinde dile getirerek Kur'an-ı Kerim’e referansla kav- 

ramsallaştırmıştır.

Derginin mevcut konumunun bu kısa betimlemesinin ar

dından Ferhat Kentel'in mezkur yazıda Ümran ile ilgili değer

lendirmelerine kısaca temas etmek istiyoruz, öncelikle Ken- 

tel’in, daha çok bir durum tasviri yaptığını ve bunda da genel 

olarak başarılı olduğunu belirtmeliyiz. Ancak kimi yorumlar

da ve tanımlamalarda bize göre problemli noktaları ele al

mak gerekmektedir.

Ferhat Kentel, Ümran dergisini “Reel siyasetle aşağıda si

yaset arasında bir dergi: Ümran” şeklinde tanımlamaktadır. 

Yazısının ilerleyen kısımlarında ise, "... Dolayısıyla Ümran, 

Türkiye'nin sahip olması gereken makro hedefler açısından, 

bir yandan reel siyasetle doğrudan ilgilenmekte, ancak öte 

yandan da müslümanlar açısından mikro düzeyde aşağıda 

siyasetin yeniden tanımını yapmaya çalışmaktadır" diyerek 

düşüncelerini açımlamaktadır. Yazarın makalesi boyunca bu 

kavramlara (reel siyaset-aşagıda siyaset) nasıl bir anlam yük

lediği net olmamakla birlikte, reel siyaseti; yaşamış olduğu

muz “olan" siyaset, aşağıda siyaseti de-, alt tabakada yapılan
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ve ütopik, şekilci yönleri baskın siyaset olarak tanımlar gibi

dir. Nitekim Kentel,"... reel siyasete gösterilen ilgi en somut 

olarak 1995 seçimlerinin ardından Refahyol hükümetinin ik

tidarda bulunduğu 1996-1997 dönemini ve 28 Şubat süreci

ni içeren..." (s. 738) derken reel siyaset, "aşağıda siyasetin 

doğrudan bağlanabileceği alan ise dinsel alandır” (s.744) der

ken de aşağıda siyaset tanımına dair anlayışını ortaya koyar.

Burada gerek içerik gerekse tanım açısından sorunlu bir 

anlatımın olduğu görülmektedir. Özellikle küreselleşme ve 

postmodern kimi içeriklerin kendisini yoğun olarak hissettir

mesiyle birlikte, siyasal (politik) alanda altı çizilen bir kavra

mın bu kategorizasyonda belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu, "reel politik" kavramıdır. Mevcut politik gelişmelerdeki 

yanlış temayüllere karşı eleştirel söylemlerin üretilmesi, ge

nel olarak politik aktörlerce "olan"ın meşruiyetinin sağlan

ması açısından “reel politik" kavramıyla karşılanır. Böylece 

bir yandan eleştirilerin ütopik, ayağı yere basmayan bir nite

likte olduğu ima edilirken, diğer yandan daima uygulamanın 

meşrulaştırılması sağlanmış olur, özellikle bu eleştiri dinsel 

söylemle bir şekilde örtüştüğünde "hayalî” olduğunun altı bir 

kez daha çizilir. Aşağıda siyaset ile, sosyolojik bir kategori 

olarak alt kültürel tabakalarda üretilen siyaset anlaşılması 

gerekirken, bunun yazar tarafından direkt "dinsel alan”a 

münhasır kılınmasının anlamlı ve açıklayıcı olduğunu söyle

mek zordur. Diğer yandan aşağıda siyaset ile dinsel alan ara

sındaki bu birebir ilişkinin giderek dinin ve dinle ilintili her 

şeyin hiyerarşinin en altında algılanması zorunluluğunu ima 

eden bir yönü bulunmaktadır. Bu bakımdan öncelikle reel si

yaset ile aşağıda siyasetin bir karşıt ilişki içerisinde değerlen

dirilmesi mümkün görünmemektedir. Eğer yazar Ümran der

gisini mutlaka bir "beyn"e yerleştirecekse bunu, "Ümran: Yu

karıda siyaset (seçkinci siyaset) ile aşağıda siyaset arasında 

bir dergi" ya da “Ümran: Reel siyaset ile ideal/sürreel siyaset 

arasında bir dergi” şeklinde yapabilirdi.

Ayrıca Ferhat Kentel Ümran dergisi ile ilgili değerlendir

melerinde Onun "gelenekçi" bir çizgiye sahip olduğunu söy

lemektedir. KentePin bu konudaki ifadeleri şöyledir: “...Bu 

çerçevede “gelenek" entelektüel bir alan olarak çok fazla 

sorgu lan ma makta; genel olarak Islâm ya da OsmanlI Mede

niyetleri örneklerinde olduğu gibi, pusula görevi görmesi ge

reken soyut bir referans olarak kalmaktadır. Bir anlamda, ge

lenek doğrulanabildiği ölçüde bir referans olarak vardır. Bu 

nedenle Umran’ın daha 'gelenekçi' bir çizgisi olduğu söyle

nebilir." (s. 747) Derginin 'geçmiş çizgisinde’, belki 1990'lı yıl

lara kadar "Millî” ve “sağ" ile ilişkisi bağlamında geleneksel- 

likten söz edilebilir. Ancak bugün gelinen noktada, Ümran 

dergisinin, içindeki konular ve onların anlatım tarzına bakıl

dığında “gelenekçi" olduğunu söylemek zordur. Osmanlı Me

deniyeti vurgusu ümran'ı gelenekçi olarak adlandırmada ye

terli bir done değildir. Dikkatle bakıldığında ümran dergisinin 

genel olarak tüm osmanlı ve İslâm medeniyetlerini yapılan 

icraatlar açısından tümüyle olumlamadığı ve hatta eleştiri 

getirdiği de görülebilir. Ancak tabii ki bu medeniyetlere sa

hip çıkmaktadır.

Diğer yandan "Osmanlı m isyonu” vurgusu, Ümran dergi

sinde Yusuf Kaplan'ın yoğun olarak vurguladığı bir kavram

dır. "Yeni bir Medeniyet tasavvuru” parolasıyla yola çıkan

Yusuf Kaplan’ın bu düşünceleri, dergiye yayın danışmanlığı 

yaptığı dönemde konulara da yansımıştır. Tabii ki Ümran 

dergisinin Osmanlı tecrübesi ve misyonuna itiraz ettiğini ifa

de etmeye çalışmıyorum. Ancak Umran’ın içeriğine bakıldığı 

zaman "gelenekçilikten daha farklı değerlendirilmesi kana

atini taşıyorum.

Ümran dergisi, Türkiye’nin yüzyıllardan beri toplumsal 

kodlarında içerilen değerleri “hassasiyet" olarak korumaya; 

yeni bir dil ve yüzleşmenin imkanlarını araştırmaya özel bir 

önem vermekte ve yeni bir açılım kazanarak yoluna devam 

etmektedir.

(Ümran, Ekim 2004, s. 23-24)

“AŞAĞIDA SİYASET” 
HİYERARŞİNİN EN ALTINDA DEĞİLDİR

Ferhat KENTEL

Umran’ın geçtiğimiz Ekim 2004 (No. 122) sayısında Hikmet 

Demir imzasıyla “Umran’ın ozdüşünümselliğine katkı" başlık

lı bir yazı yayınlandı. Hikmet Demir bu yazıda İletişim yayın

larının “Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce" serisinden çıkan 

fslamcılık cildinde benim kaleme aldığım (“1990’ların Islâmi 

Düşünce Dergileri ve Yeni Müslüman Entelektüeller: Bilgi ve 
Hikmet, Ümran, Tezkire") bir yazıdan “yola çıkarak -ancak 

onu merkeze almadığını" söyleyerek, Ümran üzerine kendi 

değerlendirmelerini yapıyordu.

Demir “merkeze almadığını” söylese de, yazısının yarısı

nı benim yazım üzerine yaptığı "eleştirilere" ayırmıştı. Geçen 

süre zarfında bu eleştirilere cevap vermeyi de çok anlamlı 

bulmamıştım; çünkü yazımın biraz çaba göstererek tekrar 

okunması halinde anlaşılabileceğini ve vereceğim cevabın 

da bir bakıma yazımı tekrar etmek anlamına geleceğini dü

şünüyordum. Ancak tabii ki, “boşluğa" yönelen bu düşünce 

yanlıştı-, düşüncenin ilerlemesi için muhatabıyla "konuşması" 

gerekiyordu ve Abdullah Yıldız'ın önerisi üzerine, geç ve kı

saca da olsa bu cevabî yazıyı yazmaya karar verdim.

Her şeyden önce, bu eleştirilerin büyük ölçüde yazımın 

tamamının yeteri kadar anlaşamamasından ve Demir’in yap

tığı okumanın kendi modellerine bağımlı kalmasından kay

naklandığını, başka bir ifadeyle, eleştirilerin aslında benim 

yazıma değil, benim yazım vasıtasıyla Demir’in tahayyülün

de belirginleşen bir başka yazıya yöneldiğini düşünüyorum.

Başlangıç olarak belirtmem gereken bir husus da şu: be

nim yazım, 90’ların üç Islâmi düşünce dergisini, memleketi

mizde oldukça sık rastlanan bir şekilde, kategorize etmeye 

çalışmak yerine, "anlamaya" dönük bir yazıydı. Söz konusu 

üç derginin bende uyandırdıkları genel izlenim, dergilerin 

kendilerini, Islâmi hareketi, toplumu ve bu nedenle tabii ki 

benim de kendimi anlayabilmem için güçlü bir dinamik ya

rattıklarıydı. Dolayısıyla “anlama eylemi" üzerine yazılmış 

olan bu yazının okunması sırasında da benzer bir faaliyet ya 

pılmalıydı. Buna karşılık, Demir’in, dergiyi ve benim yazdıkla

rımı anlamak konusunda çok fazla çaba harcamadan yazdı

ğı yazıyla, ne yazık ki derginin sahip olduğu "özdüşünümsel- 

liğe" bir katkı yaptığını söylemek zor görünüyor.

Yazıdaki bu temel “anlama sorununu" bir kenara bıraka

rak, “problemli noktalar" olarak nitelendirip eleştirdiği iki
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meseleyi -aşağıda siyaset ve Umran'in “gelenekçiliği"- ele al

maya çalışacağım ve aslında yazımı tekrar etmek zorunda 

kalacağım. Bu arada bu iki meselenin yazının tamamını oluş

turan örgünün sadece “iki" unsuru olduğunu ve bütünden 

koparmanın çok anlamlı olmadığını da eklemeliyim.

“Yukarıda -reel- siyaset - Aşağıda siyaset”
Demir şöyle yazıyor: “Yazarın [yani ben,- FK] makalesi bo

yunca bu kavramlara (reel siyaset-aşağıda siyaset) nasıl bir 

anlam yüklediği net olmamakla birlikte, reel siyaseti; yaşa

mış olduğumuz "olan" siyaset, aşağıda siyaseti de; alt taba

kada yapılan ve ütopik, şekilci yönleri baskın siyaset olarak 

tanımlar gibidir." (s. 23, 24) " 'Aşağıda siyasetin doğrudan 

bağlanabileceği alan ise dinsel alandır’ derken de aşağıda si

yaset tanımına dair anlayışını ortaya koyar."

Demir’in yazısındaki en büyük sorunun "aşağıda siyaset” 

kavramını anlamamasından kaynaklandığını düşünüyorum. 

Ancak buna gelmeden önce incelediğim Islâmi dergilerin za- 

mansallığına ilişkin bir tespiti hatırlatmam gerek:
"Soğuk savaş dönemi sona ermiş olmasına rağmen, soğuk 
savaş kültürünün izlerinin, soğuk savaş kimlikleriyle hare
ket eden siyasal akımlarının (Kemalizm, Selâmetçilik, Mil
liyetçilik vb.) devam ettiği bir ortamda, incelenen dergiler
de belirginleşen yeni dil entelektüel olarak varolan ortala
ma siyasal dili aşmıştır. Toplumun yaşadığı değişimi artık 
sadece klasik modernitenin rasyonalitesi içinde anlamak 
mümkün değildir. Söz konusu olan, üretilen bilginin, eyle
min çok yaygın sonuçlar doğurduğu, olanaklarla birlikte 
risk algılarının da arttığı, bireylerin, grupların ve toplumun 
kendi üzerine düşünme kapasitelerinin güçlendiği bir du
rumdur. Bu nedenle daha çok, "düşünümsel modemite"1 
kavramsallaştırması içinde anlaşılabilecek toplumda, Müs
lüman entelektüellerin yaşadıkları ve ürettikleri düşünce 
de bu fikre uzak değildir. Onların referansları ya da düşün
celerini besleyen hem modern toplum, hem gelenek ve 
cemaat, hem de bireydir-, ve bunların ayrı ayrı yaşadıkları 
tecrübe, ürettikleri bilgidir." (s. 724)
Yani "düşünümsel modernite" kavramını öne çıkararak, 

burada denmek istenen şudur: bu dergilere göre “siyaset” 

sadece modernitenin “uzmanlaştırdığı" bir alanda, yani sade

ce parlamentonun, siyasal partilerin, "siyaseti bildiğini" iddia 

eden ya da bildiği iddia edilen bir takım "profesyonel politi

kacıların" aktör olduğu; seçim barajlarının tartışıldığı, "ulusal" 

adı altında devletin çıkarlarının en meşru konu olduğu-, in

sansız "realpolitik" alanda, kendini toplumun “üzerinde” ko- 

numlayarak, varolan güç dengelerini "muhafaza etmek” üze

re yapılan bir şey değildir.

Dolayısıyla bu dergilere göre siyaset artık sadece bu "re

el" siyaset değildir; Umran’a göre de değildir. Ancak Um- 

ran'da reel siyasete ilişkin eğilimler de mevcuttur. 2
Dolayısıyla, yazımın tamamında vurgulandığı gibi, toplu

mun üzerine çıkılarak, ondan bağımsız olarak "yukarıda" ya 

pılan "reel" siyaset “iyi" bir siyaset değildir. Tabii ki gereklidir; 

çünkü egemen yapılar ve ideolojiler özellikle bu alanda ken

di devamlılıklarını meşrulaştırmaktadırlar. Ve tabii ki, o yapı

nın da değiştirilmesi gerekir. Benim Umran hakkında ileri 

sürdüğüm düşünce de tam buradadır: yani Umran bunu da 
yapmaya çalışmaktadır; reel siyasetin içine girerek, değişimi 

arzulamaktadır.

Ama diğer dergiler gibi, Umran’da gördüğüm, "anlamaya

çalıştığım" özellik onun "aşağıda" da siyaset düşüncesini ge

liştirmekte olmasıdır. Ve "aşağıda siyaset" Demirin benim 

yazdıklarımdan çıkardığı, “ima ettiğimi" düşündüğü şey de

ğildir.

şimdi önce ben "aşağıda siyasetten bahsederken, De- 

mir'in ne anladığına bakalım:
"Aşağıda siyaset ile, sosyolojik bir kategori olarak alt kül
türel tabakalarda üretilen siyaset anlaşılması gerekirken, 
bunun yazar tarafından direkt ‘dinsel alan'a münhasır kı
lınmasının anlamlı ve açıklayıcı olduğunu söylemek zor
dur. Diğer yandan aşağıda siyaset ile dinsel alan arasında
ki bu birebir ilişkinin giderek dinin ve dinle ilintili her şe
yin hiyerarşinin en altında algılanması zorunluluğunu ima 
eden bir yönü bulunmaktadır. Bu bakımdan öncelikle re
el siyaset ile aşağıda siyasetin bir karşıt ilişki içerisinde de
ğerlendirilmesi mümkün görünmemektedir." (s. 24)

Bir de benim, Yusuf Kaplanin yazdıklarına dayanarak, 

Umremin aşağıda siyasetle ilişkisini nasıl gördüğüme baka

lım:

"Ancak, Türkiye'deki siyasetin dışa bağımlı krizine ve ya
şanan tecrübeye bağlı olarak, bazı yazarlarca, dönüşümün 
sadece reel siyasete bağlanamayacağı anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla, bir yanıyla genel olarak İslâmî hareket içinde 
‘geleneksel’ olarak her zaman varolmuş bir eğilim -top
lum içinde, tabanda islâmîleşme-, diğer yandan ‘yeni top
lumsal hareketler’ paradigmasıyla birlikte ele alınabilecek 
'alt-siyaset' (sub-politics) arayışı devreye girmektedir. Tür
kiye’deki İslâmî oluşumların -  ‘riskli ve tehlikeli bir şekil- 
de‘- büyük ölçüde 'her şeyi siyaset kurumuna endeksle- 
miş’ olduklarından hareketle, İslâmi oluşumların faaliyet
lerinin aynı zamanda toplumsal, kültürel, entelektüel ve 
ekonomik alanlara kaydırılması ve güçlü kurumlaşmalar
la bir daha sarsılmayacak şekilde dal budak salmasının 
sağlanması’ gerekmektedir.3" (s. 743)
Bu satırların arkasından gelen Umran için '"Aşağıda siya

setin doğrudan bağlanabileceği alan ise dinsel alandır" şek

lindeki yorumum, "dinsel” siyasetin, hiyerarşinin en altında 

algılanması anlamına gelmez; çünkü:
"Öte yandan, toplumsal ve kültürel düzeyde dönüşüme 
ilişkin olarak, siyasal düşünce yukarıdan aşağıya iner. Bu 
anlamda siyaset, toplumu dikey olarak kesen kurumsal 
yapılardan, yatay ilişkilere, doğrudan bireyi ilgilendiren 
düzeye iner. Bu düzeyde, modernitenin insanda yarattığı 
‘bölünme’ye (sekülerleşme) karşı, Müslüman bireyin bü
tünselliğine vurgu yapılır. Modernitenin getirdiği kirliliğe 
(maddî hayatın öne çıkması, tüketim, yolsuzluklar gibi) 
karşı mücadele edebilmek için “çözüm lslâm"dır. Bu çer
çevede dergide yoğun olarak yer alan yazı ve tartışmalar 
'Kur’ânin öngördüğü insan ve toplum tipi nasıl oluşturula
bilir-, çağımıza nasıl bir Islâmi model sunulabilir?’ soruları
na cevap aramaya hasredilmiştir. Ancak, ’Türkî Müslü
manlık benzeri yapay engellere' karşı "Islâm'ın dirilişinin 
‘ümmet bilind’ne yaslanması gerekmektedir.4 Başka bir 
deyişle, İslâmî hareket, iktidarı tepede ele geçirmek yeri
ne, aşağıya inmelidir. Çünkü ‘iktidar her yerdedir1 ve Müs- 
lümanlar aşağıda, kendileriyle ve zamanlarıyla hesaplaş- 
malı, iktidar dillerini aşağıda kurmalıdırlar." (s. 745)
Yani aşağıda yapılan siyasetin bağlanabileceği alan ola

rak dinsel alan, seçkinci / yukarıda bir konumda bulunan uz

manlaşmış reel siyasetten farklı olarak "aşağıdadır"; ama bu 

aşağıda olma hali gerçek siyasetin yeridir. Parçalanmayı 

aşan, modern çıkarların / araçsal rasyonalitenin dışında taşı
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dığı değer bakımından "en saygıdeğer" konumdadır. Ama 

tekrar etmek pahasına, sadece “aşağıda" olmak gerçekçi de

ğildir-, Islâmi hareketin çeşitli versiyonları gibi, Ümran da reel 

siyasetle ilgilenmektedir.

Yazımın ilerleyen bölümlerinde, Ümran'a ilişkin olan bö

lümden sonra, Tezkire ilgili bölümde "aşağıda siyaseti yeni

den tanımlıyordum:
"Siyaset tek bir yerde yapılamayacağı gibi, bir muhalefet 
hareketini etkisiz hale getirmenin en iyi yolu olan 'devlet
te istihdam’ edilerek de yapılamaz.5 Siyaset ancak küre
sellik ve hayatın her alanı arasındaki bağlar kurularak ya
pılabilir. Ömer Çelik'in ifadesiyle, 'yeni siyaset’ 'dünyaya 
karşı ve dünyayla birlikte', 'kendisi kalarak ve kendisini 
dönüştürerek’ bir tavır alma, alabilme yeteneğidir.'6 Bu si
yaset anlayışında Ulrich Beck'in kavramsallaştırdı^, (ku
rallar tarafından yönlendirilen) yukarıda siyasetten çıkıp, 
(kuralları değiştiren, düşünümsel siyasete, siyasetin siya
seti -  sub-politics) aşağıda siyasete7 gönderme yapılın Kü
reselleşmenin en önemli vasfı olan topyekûn ‘siyasallığın 
icadı' siyasal kavramını hayatın her ânıyla ilgilidir ve düşü
nümsel bilinç durumuna tekabül eder.8" (s. 775)

Yani "aşağıda siyaset”, Demirin dediğinin tersine, "sos

yolojik bir kategori olarak alt kültürel tabakalarda üretilen 

siyaset" olarak anlaşılamaz... Gene yazdığından farklı olarak, 

bu siyasetin benim tarafımdan yapılmış "direkt 'dinsel 

alan’a münhasır kılınması” şeklinde bir yorum yoktur. Yani 

tabii ki, örneğin kendilerini Islâmi referansla tanımlamayan 

hareketlerin içine girdikleri “aşağıda siyasetle dinsel alanı 

örtüştüremeyiz. Ama burada, bizim konumuzda, Islâmi bir 

derginin / dergilerin siyaseti topyekûn yeniden icad etmele

ri söz konusudur. Burada, dinsel alan ile bu yeni siyaset ör

tüşün Bu anlamda yeniden aşağıda siyaset (ve din) ile reel si

yaset karşıtlık ilişkisi içerisindedir. Bu karşıtlık içinde hiyerar

şinin tepesinde olan "aşağıda siyasettir.

“Gelenekçilik.”
Yazar ayrıca, incelediğim diğer dergilere kıyasla Um

remin daha "gelenekçi" olduğunu belirtmemi de eleştirmiş 

ve l/mranin gelenekçi olmadığını açıklamış. "Tırnak" içinde 

kullandığım bu "gelenekçi” kelimesiyle neyi murad ettiğimi 

gene kendi yazımdan bir alıntı yaparak tekrar etmek zorun

dayım:
"Islâm'ın yaşanmasındaki bu tür farklılaşma ve ayrışmalar, 
dergiler için de bir tanımlama / kategorileştirme sorunu
nu beraberinde getirmektedir. Her şeyden önce, dergileri 
net olarak birbirinden ayırmak mümkün değildir. (...) [B]el- 
li bir dergide yoğunlaşan bir ekol farklılaşması yerine-, 
farklı eğilim ve ekollerin daha çok içiçe veya yanyana bir 
şekilde dergilerde karşımıza çıktığını söylemek daha doğ
rudur.
Dergiler hakkında "(bazan kaçınılmaz olsa da) 'tanımlama' 
veya ’kategorizasyon" yapmak yerine, 'açıklama' yapma
ya çalışmak daha anlamlıdır. Bu tür bir çabayla, dergiler
de hâkim olan düşünümsellik / karşılıklı konuşma ilişkisi 
(hem kendi üzerlerine ve aralarında, hem de İslâmî olma
yan dışarısıyla) ortaya çıkarılabilir. Tanımlamalar ise ancak 
dergilerin ve bu dergilerde yazan entelektüellerin 'birbir
lerine göre' olan konumlarını anlamanın kolaylaştırılması
na katkıda bulunduğu ölçüde kullanılabilir. Bu çerçevede, 
güncel siyasete, akademik tartışmalara veya tarihsel biri
kime; cemaate, Müslüman bireye, geleneğe, moderne ve

ya yenilenmeye, modern veya İslâmî bilgi kaynaklarına 
daha çok veya daha az vurgu yapan, bunlarla az veya çok 
etkileşen dergiler veya her dergi içinde belli bir vurguya 
daha çok sahip olanlar veya olmayanlardan bahsedilebilir. 
Bu farklı vurgular eşliğinde ortak bir referansa (Islâm dini), 
çoğu zaman ortak temalara sahip olan dergilen değerlen
direbilmek için yapılabilecek en önemli 'kategorizasyon’ 
ise ‘karmaşıklaşma’ ya da 'çok boyutluluk’tur." (s. 725)

Yani Umranin "gelenekçiliği" bana göre görelidir. Ve Üm
ran dergisi hakkında ne düşündüğümü, "gelenekçi" sıfatını

bir etiket gibi neden kullanamayacağımı şu satırlarla da an

lattığımı zannediyorum:
"Sonuç olarak, Ümran dergisi, bir yandan 'angaje’ olduğu 
‘reel siyaset’, diğer yandan yeniden 'İslâmî1 dil yaratma 
arayışı arasında, 'modern paradigmanın içinde kalmak ve
ya kalmamak' sorununu da yaşamakta, modernitenin kri
zi veya dönüşümüne paralel olarak ortaya çıkan yeni ara
yışlar derginin söyleminde bir araya gelmektedir. Buna 
bağlı olarak, Ümran dergisinin, birbirlerine kıyasla ‘gele
neksel’, ‘modern’ ve ’postmodern’ olarak adlandırılabile
cek literatürden esinlenen yaklaşımları İslâmî ortak payda 
altında, yan yana, bir arada barındıran bir dergi niteliği 

sunduğu söylenebilir.” (s. 758)

DİPNOTLAR
1 "Düşünümsellik" (re//ex/vity) kavramını Ulrich Beck ve Anthony

Giddens'tan esinlenerek kullanıyoruz (U. Beck, A. Giddens & 
Scott Lash (eds), Reflexive Modem ization ■. Policics, Tradition 
and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge, Polity 
Press, 1995). Ancak onların kavrama verdikleri "modernitenin 
radikalleşmesi" anlamından farklı olarak, düşünümselliğin kla
sik modernite tarafından ezilen toplumsallıkların da beslendi
ği ve moderniteyi aşabilecek alternatifleri de taşıdığı bir du
rum olarak yorumluyoruz. Ayrıca, bkz. Abdullah Topçuoğlu, 
Yasin Aktay, Postmodernizm ve İsi dm - Küreselleşme ve Or
yantalizm, Vadi yay., Ankara, 1996, s. 13-20.

2 Reel siyaset konusunda, Demir'in benim yazımdan verdiği ör
neklerin yanısıra başka iki örnek daha vermiştim. Örneğin, 
Kıbrıs konusunda: “Oya Akgönenç'e göre, bu “milli mesele”, 
konuyu bilen uzmanların yardımı ile çok dikkatli ve akılcı bir 
şekilde çözülmesi ve gerekli makamlarca ele alınması gere
ken bir konudur ve “herkesin bol keseden konuşacağı, aklına 
estiği tarzda politika yürüteceği bir durum değildir." (0. Akgö- 
nenç, "Kıbrıs’ta Yeni Gelişmeler: Tehlikeli Planlar ve Oyunlar", 
No. 100, 2002, s. 33.) Öte yandan, dergide “eleştirilen ‘seçkinci 
yapının' söylemlerini yeniden üreten yazılar da yer almakta
dır. Örneğin, Necmettin Turinay'a göre, ‘istikrar’ için seçim ba
rajını yüksek tutmak gerekmekte-, ‘alt-kültür gruplarının ve 
farklı etnik ve mezhep yapılarının ayrı ayrı siyasal hüviyetle
re’ dönüştürülmek istendiği Türkiye gibi ‘bölünük ülkelere’ 
demokrasi adı altında revâ görülen bazı tuzaklara’ dikkat et
mek gerekmektedir.” (N. Turinay, "AK Parti İktidarı mı, Siyasal 
Fetretin Sonu mu? (Başkanlık Sistemi Değil -  Çift Dereceli Se
çim Sistemi)", Ümran, No. 100, 2002, s.27.)

3 Y.Kaplan, “Kimyamızı bozmaya çalışıyorlar ama başaramayacak
lar", Ümran, No.96, 2002, s. 6.

4 "Temiz Toplum İçin Çözüm Islâm", Ümran, No.12, 1993; “Ümmet
Bilinci", Ümran, No. 14, 1993.

5 “Bu Sayıda / Yaşadığımız Günlen Sağcılık, Siyasal Islâm ve KHK",
Tezkire, No. 17, 2000, s. 10.

6 Ö. Çelik, "Melez Gündem, Melezlerin Gündemi", Tezkire, No.17,
2 0 0 0 , S.34.

7 Ulrich Beck, Siyasallığın fcadı, İletişim, İstanbul, 1999.
8 M.Güzel, “Türkiye'de İslamcılık ve Sağcılık”, Tezkire, No.17, 2000,

s.74; Y. Aktay, "Siyasal Islâm Anlatısının Sonu”, Tezkire, No.17, 
2 0 0 0 , S. 115..
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Düşünsel ve Kültürel Sefalet, Atasoy MÜFTÜOĞLU, 11/7 
Eğitsel Karanlık: ÖSS ve Sınav Proleteryası, Asım ÖZ, 8/14 
El Hüseyni'den Arafat’a Filistin Davası, Turan KIŞLAKÇI 12/15 
Evangalist Haçlı Seferi Felluce’den Sonra Neresi,Abdullah YIL

DIZ, 12/4
Feliuce ve "Direnişin Yeni Dili’’, Ferhat KENTEL, 12/12 
Gerçeklik Hapishanesinde Hz. Ebubekir’i Anlamak, Abbas PİRİ- 

MOĞLU, 12/23 
Halkı Özgürlüğü Kışkırtmak, Huriye ÇELİK, 5/12 
Irak Direnişi Büyüyor, Muhammed El ALUSİ, 2/13 
Irak'ta Komplolar Tutmayacak, Ali El HAKİM, 4/21 
İmam Hatipler Üzerinden Ha(l)k Düşmanlığı, Abdullah YILDIZ, 

6/4
Ingiltere Mektubu, Kani TORUN, 6/16 
Ingiltere Mektubu: “Laiklik Çıldırdı", Kani TORUN, 1/9 
İnsan Avcılarına Dikkati, Hacı KAYA, 7/15 
İran’daki Parlamento Seçimleri, Alptekin DURSUNOĞLU, 3/11 
İslam Konferansı Örgütü 2050 Vizyonu, Minhaj A. QIDWAI, 8/19 
İslam ve Demokrasi: Büyük Deney, Noah FELDMAN, 3/17 
İsrail Vahşetine Vicdani İsyan, Hacı KAYA, 5/14 
İsrail'in Gizli Tezgahı, Hacı KAYA, 9/13 
Jakoben Muhafazakarlık ve Zina Ekonomisi, Dilaver DEMİRAĞ, 

10/16
Kanayan Yara: Filistin, Kerim BULADI, 7/12 
Katliamların Gizlediği Gerçek İsrail'in Gazze Operasyonu, Mus

tafa ÖZCAN, 11/9 
Kendi Tarihimizi Başlatabiliriz, Atasoy MÜTFÜOĞLU, 7/7 
Kıbrıs Türkünün Dini Geleceği, Abdullah YILDIZ, 3/26 
Kıbrıs'ta Ne Oldu? Abdurrahman DİLİPAK,5/9 
Kıyamet Koparken Fidan Dikmek, Abbas PiRİMOĞLU, 8/10 
Kutsal Topraklarda “Tarihin” ya da "İnsanlığın Sonu”, Mehmet 

Akif AK, 6/18 
Masum Değilsiniz Hiçbiriniz, Dilaver DEMİRAĞ, 12/9 
Milliyet ve Basın Ahlakı, Dilaver DEMİRAĞ, 6/10 
Müslüman Versiyonlu Kızılderili Katliamı, Umut CUMHUR, 5/11 
Ne Olacak Bu Memleketin Hali, Abdurrahman DİLİPAK, 2/4 
Niçin Erbakan?, Mehmet BEKAROĞLU, 1/14

Onur ve İrade Zenginliği, Atasoy MÜFTÜOĞLU, 10/20 
Ortadoğu'yu Dönüştürmek Kime Düşer?, Tevfik EMlN, 1/12 
Ortadoğu'da Şiddetin Kaynağı Siyonizmdir, Hüseyin FADLUL- 

LAH, 4/9
Osmanlı Coğrafyasında Amerikan Bayrağı, İbrahim KARAGÜL, 

3/4
"Osmanlı" Darfur, Süleyman GÜNDÜZ, 10/12 
Politik Soykırıma Doğru, Atasoy MÜFTÜOĞLU, 9/4 
Postmodern Din Kıskacında AKP, Hikmet DEMİR, 4/45 
Propaganda ya Teslim Olmak, Atasoy MÜFTÜOĞLU, 8/4 
Rand Raporu Ve Sivil Demokratik İslam, İbrahim KARAGÜL, 5/4 
Saldırı/lşgal/lşkence: ABD, Ahmet MERCAN, 6/14 
Savaş ve Cinayet Ali BULAÇ, 12/7 
Siyonist Katliamlarının Arka Planı, Lütfü ÖZŞAHlN, 4/7 
Sudan’a Darfur Kuşatması, Ahmet Emin DAĞ, 9/14 
Şehit Ahmet Yasin’in Ardından... Adım Adım Zindandan sema

ya Yol Vardır, Ahmet MERCAN, 4/6 
Şeyh Ahmet Yasin’in Şehadeti ve Şehitlerin Diri(ltici)liği, Abdul

lah YILDIZ, 4/4
Takvimin Ölümü Ya da Gerçeğe Dönüş, Tevfik EMİN, 10/4 
Tarih Başladığı Yere Geri mi Dönüyor, Tevfik EMİN, 3/19 
TCK Yasası Ya da Bindiği Dalı Kesmek, Yetkin ÖZCAN, 9/11 
Türk İsrail Ekseninden Esad'in Ziyaretine: ABD’ye İrak Uyarısı, 

İbrahim KARAGÜL, 2/9 
Türkiye’yi Kıbrıs’ta Sınamak, Mehmet DOĞAN, 1/6 
Uluslar arası Politikanın Örümcek Ağlarında Kıbrıs, Cevat ÖZKA

YA, 1/4
Umran’ın özdüşünümselliğine Katkı, Hikmet DEMİR, 10/22 
Yakın Tarihten Ders Almak, Abdullah EMİROĞLU, 4/42 
Yeni Osirak Senaryosu ve Dört Gün Savaşı, İbrahim KARAGÜL, 

10/9

AÇIKOTURUM
İslam’ı Dönüştürme Projeleri Karşısında Müslümanların Duru

mu/Duruşu
(A.YIDIZ, M. AYDIN, H.DEMİR, A.C.ERTUNÇ), 11/17 
Yozlaşmaya Karşı Kuran Ahlakını Kuşanmak 
(A.YILDIZ, C.VATANDAŞ, Ş.ÖZDEMİR.Ö.YAMAN, 2/39 
BOP, Türkiye Bop ve Yeni Nato Kuşatmasında 
(A. YILDIZ, D. DEMİRAĞ, I. KARAGÜL, C. ÖZKAYA)
28 Mart Yerel Seçimleri Nasıl Okunmalı, (A.YILDIZ, A.DİLİPAK, C. 

ÖZKAYA), 4/23
İslam'a Terör Kuşatması (A.YILDIZ, M.AYDIN, M.KARAŞAHAN, Ş. 

ÖZDEMİR) 1

ANALIZ
21. Yüzyıl Haçlı Savaşlarında Yeni Bir Tuzak, Ilımlı İslam Cum

huriyeti, Yıldırım CANOĞLU, 5/15 
Akıl Üzerine, Selçuk KÜTÜK, 8/41 
Batı Oryantalizmi ve Liberal İslam, abdullah LAROUI, 3/29 
Büyük Ortadoğu Projesi, Tevfik EMİN, 5/26 
Dinler Arası Diyalog, A.Yüksel ÖZEMRE, 4/75 
Dünya Siyasetinde Avrupa Birliği, Mahmut Celal ÖZMEN, 7/57 
Edward SAlD Postkonyolanyal Entelektüellerin Gerçek Trajedi

sini Anlatıyordu, Devid HERMAN, 11/65 
İslam, Müslümanlar ve Batı, Nasr Ebu ZEYD.9/17 
Kaosun Jeopolitiği, Lütfi ÖZŞAHlN, 5/35 
Laiklik Aşığı ama Laikleşemeyen LaikDevlet, A.Yüksel ÖZEMRE, 

10/25
Medeniyetler Çatışmasında Müslümanların Yol Haritası, Yıldı

rım CANOĞLU, 12/28 
Müslümanlar Nereye Koşuyor?, Ahmet DAĞ, 8/52 
Paradigmatik Teklifler Arasında Dünya, Hikmet DEMİR, 1/16 
Siber uzay Alarmı, Paul Virillio, 2/18 
Tinseliğini Söyle sana Kim Olduğunu Söyleyeyim, Abbas PİRİ- 

MOĞLU, 6/62 
Tüketim Çılgınlığı, Nisa AYDIN, 11/72
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KAPAK
TERÖRÜN HEDEFİ İSLAM-1
İslam  Terör" Markası ile İslam’ı Vurmak, Metin ALPASLAN, 1/34 
Batı Terörizminin Gerçek Kurbanı Müslümanlar, John PILGER, 

1/38
Savaş ve Terör, Muharrem BALCI, 1/42 
Küresel Terörün Hedefindeki Medreseler, Mustafa ÖZCAN, 1/60 
Yeni Soğuk Savaşın Hedefi İslam Medeniyeti, Yıldırım CANOğ - 

LU, 1/21

YOZLAŞMAYA KARŞI KURAN AHLAKINI KUŞANMAK-2 
Hevai Olandan Ahlaki Olana, H. Vicdan TEKİN, 2/22 
Popstar Derebeyliği, Asım ÖZ, 2/24 
Hayatımız Popstar, Dilaver DEMlRAĞ, 2/28 
Üç Levhada Cumhuriyetin Yeryüzü Kadın Cenneti, Asım YENİ- 

HABER, 2/33
Taş Bebekten Taş Mezara, Seküler Kadın Politikasının İflası, 

Seyhan ÇELİK, 2/36 
Kurani Ahlakla Donanmak, Mustafa AYDIN,2/55 
Erime Sürecinde Ahlak, Hikmet DEMİR,2/58 
Halk Böyle (stiyor...Napalım!, Engin NOYAN, 2/62 
Rahmana Hicret, Murat KİRİŞÇİ, 2/65

İSLAMIN KAPSAMA ALANI-3
Genetiği Bozulmuş Türkiye Muhafazakarlığı, Muammer YAL

ÇIN, 3/68
Muhafazakarlık Ve İslam, Neyi Kaybettiğini Hatırla, Dilaver DE

MlRAĞ, 3/64
Müslüman'ın İslam'la Sınavı, Ramazan KAYAN, 3/61 
şiddetli Savrulmalar ve Eyyamcılıklar, Atasoy MÜTFÜOğLU, 

3/52
Tahayyüllerin Dini Değil, Varlığın ve Hayatın Ed-Dini, A. Cemil 

ERTUNÇ, 3/55
Tevhid Dinine Karşı Bir şirk Girişimi, Yıldırım CANOğLU, 3/36 
Yoğunluğu Azaltılmış İslam, Mustafa AYDIN, 3/46

İSTİKAMET KRİZİNDEN SIRAT-I MÜSTAKİME-4 
Bir Gazete Bulun Değişeceğim, Tarık TUFAN, 4/69 
Değişim mi? Kaybedilen Ütopya mı?, Abbas PİRİMOĞLU, 4/63 
Fıtratın Sesini Duyurabilmek, Murat KİRİŞÇİ, 4/71 
Saçları Ağartan Sorumluluk ve İstikamet Krizi, Serdar DEMREL, 

4/58
Sessizleştirmek ve Etkisizleştirmek, Atasoy MÜFTÜOĞLU, 4/61 
Tevhid Dininin Temel Değerleri ve Sırat-ı Müstakim, Yıldırım 

CANOĞLU, 4/50

"BUNALIM ÇAĞI-NDA ÖRNEK VE ÖNDER: HZ.PEYGAMBER-5 
İnsanlığın Bigi-Model İhtiyacı ve Hz. Peygamberin Örnekliği, 

A.Cemİl ERTUNÇ, 5/43 
Kul ve Elçi Olarak HZ: Peygamber, Mustafa AYDIN.5/52 
Hayatın İçinde Bir Örnek: Hz.Peygamber, Hikmet DEMİR, 5/55 
Ümmetin Üsve-i Hasene ile Mesafesi, H.Vicdan TEKİN,5/60 
Peygamberler Din ve Medeniyet, Necip YOLCU 5/63 
Cihanda Hayat Mumunu 0 Yaktı, Kerim BULADI, 5/68

YENİ TRUVA ATİ: NATO ve BOP-6
21. Yüzyıl Haçlı Savaşlarına Yeni Bir Trva Ati: Büyük Ortadoğu 

Projesi, Yıldırım CANOĞLU, 6/20 
Türkiye Kanat Merkezi mi Oluyor? Nato Yeşil Kuşakta, Musta

fa ÖZCAN, 6/40 
Küresel Güçlerin Yeni Oyunları, Mehmet ÖZAY, 6/33

“ŞER İTTİFAKI"NA KARŞI İSLAM BİRLİĞI-7 
İslam Dünyasının Geri Kalmışlığı Üzerine Bir Derkenar, Lütfü 

ÖZŞAHlN, 7/54
Ümmet İnancı Tevhid İnancının Gereğidir, Serdar DEMİREL. 7/37 
şer İttifakına Karşı İslam Birliği, Abdullah YILDIZ, 7/42 
21. Yüzyıl Haçlı Savaşlarına Karşı Direniş, Yıldırım CANOĞLU, 

7/25
Yol Ayrımındaki İKÖ ve Odaktaki Ülke Türkiye, Turan KIŞLAKÇI, 

7/49

TÜRKİYE: ÇELİŞKİLER VE KORKULAR-8 
Başörtüsü Yasağı Akademik özgürlüğü Gölgeliyor, HUMAN 

RIGTS WATCH, 8/37

Türkiye Kendi Dinamiklerine mi Dönüyor?, Raşid El GANNUŞİ, 
8/32

Türkler Despotizm Handikapını Aşacaklar, Cevdet SAİD, 8/34 
AlHM’nin Başörütüsü Kararı Siyasidir, Hilal DOĞAN, 8/39 
Benzeşerek/Bayağılaşarak AB’ye Dahil Olmak, Jean BAUDRİL- 

LARD, 8/39
Müslümanca Yaşam Hakkı ve Türkiye, Metin ALPASLAN,8/21 
çelişkiler Ülkesi: Türkiye, Muammer YALÇIN, 8/28

EĞİTİMDE YABANCILAŞMA-9
Eğitimin Temel Sorunu: Yabancılaşmış Bir Zihniyet -  I, Yıldırım 

CANOĞLU, 9/22
Den Eğitiminden Din Öğretmine Geçerken Islami Eğitim İlkele

rini Tekrar Hatırla(t)mak, Abdullah YILDIZ, 9/55 
Dini Eğitim Çözülmeden Milli Eğitim Çözülmez, Mustafa AYDIN, 

9/32
Türk Eğitim Sisteminde Değişim Perspektifi, Asım ÖZ, 9/40 
Türk'üm, Doğruyum, Çalışkanım, Yasam..., Nurettin ÖZCAN, 

9/46
Doğru Düşünme önündeki Engeller, Muammer YALÇIN, 9/52

RAMAZAN: DİRİLİŞE ÇAĞRI-10
Hayat Veren Kitap: Kur'an, Kerim BULADI, 10/42
Kur'anı Okumak Anlamaktır, M.Engin NOYAN, 10/45
Ramazanlarımız: Felah ya da Hüsranlarımız, Hacı KAYA, 10/48
İslam’da Sosyal Dayanışma ve Ramazan, Necip YOLCU, 10/50
Edebiyatın Ramazan Yaprağı, Mustafa ALDI, 10/57
Sünneti Çağa Taşımak, M.Hayri KIRBAŞOğ LU, 10/30

BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜKTÜR-11 
Tesettürün Fıtriliği, Abdullah YILDIZ, 11/30 
Başörtüsü Üzerine Felsefi Bir Deneme, Dilaver DEMİFIAğ , 11/36 
Başörtüsü ve Kamusal Alan, Nazife ŞİŞMAN, 11/40 
Başörtüsü ve Algı Bozuklukları, Ahmet DAĞ, 11/44 
Başörtüsü Sempozyumunun Ardından, Seyhan YAMAN, 11/50 
OsmanlInın Son Döneminde Kadın Kılık Kıyafetinin Değişimi, Si

bel CANDEMİR, 11/54 
Başörtüsü Yasağı İslam Fobinin Ürünüdür, Yüsra Khreegi GAN- 

NUŞİ, 11/56
Başörtüsü: Koruyucu Bir Melek, Stella VVHITE, 11/58 

BİR MEDENİYET MASALI-12
Medeniyetler Bağlamında AB ve Türkiye, Mustafa AYDIN, 

12/35
Bir Medeniyet Projesi Olarak Avrupa Birliği, Hikmet DEMİR, 

12/39
AB”nin “özgürlük" Söylemleri ve Türkiye, Ahmet Cemil ER

TUNÇ, 12/43 
Bir Gölgenin Hikayesi-, Batı, Ahmet DAĞ, 12/49 
AB Kapısında Adaleti AlHM’e Devretmek, Metin ALPASLAN, 

12/53
Sesli Düşünüyorum: Türkiye AB’ye Girerse, Muammer YALÇIN, 

12/59

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KO(NU)ŞANLAR
Hocaların Hocası: Ali Özek, Abdullah YILDIZ, 2/68 
Sami Arslan’la Karanlık Gecelerden Nurlu Sabaha..., Abdullah 

YILDIZ, 5/81
İki Mütevazi Yazan Adil ve Alanur Teym ur, Abdullah YILDIZ, 

7/7 5
Prof. Saadeddin Ökten ile Celal Hoca üzerine, Abdullah YILDIZ, 

1/87

DÜŞÜNCE
Bir irade Çabası içerisinde Olmak, Atasoy MÜFTÜOĞLU, 12/65 
Küreselleşme ve İslam Medeniyetinin Geleceği, Ali MAZRUI, 

7/19
Küresel Faşizmin Turnusol Kağıdı: Başörtüsü, Dilaver DEMİRAğ , 

9/61
Diplomayla Kazanamayanlar, Murat KİRİŞÇİ, 7/97
Paketlenmiş Toplum, Ahmet DAĞ, 7/82
"Science Station !ndex" Ahmet Yüksel ÖZEMRE, 12/62

YAŞAYAN İSLAM
Yenilik, Sadakat ve Dilsizlik Meselesi, Vahdettin IŞIK, 10/61
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Tevbe Kapısı, Umut CUMHUR, 10/63 
Hz. Isa'nın Miladı ve Mirası, Şaban PİRİŞ, 1/84 
Kullukta Süreklilik, Kerim BULADI, 1/81 
Kurgu, Tarih ve Şimdi, Vahdettin IŞIK, 4/83 
llımlaştırabildiklerinden misiniz?, Münip Engin NOYAN, 4/86 
Ömür ve Kader İlişkisi, Necip YOLCU, 4/88 
Modem/Kadim İnsan Tasavvurları Karşısında İslam İnsan Ta

savvuru: Halife İnsan, Serdar DEMİREL, 9/67 
Bilge Terzinin Hicreti, Metin Önal MENGÜŞOĞLU, 9/71 
Delil Arayan Adam: M. Said Çekmegil.Ali BULAÇ, 9/76 
Sait Ağabey, Nurettin DURMAN, 9/79 
İktidarla sınanmak, Vahdettin IŞIK, 7/61 
İlahi Adalet ve Kötülük Sorunu, Necip YOLCU, 7/64 
Tevhid İlmiyle Dirilmek, Ahmet YAŞAR, 7/67 
İnşallah... Allah'ın Hayatın Seyrine Müdahalesine Bir Ön Kabu

lü, YUSUf ARMAĞAN, 7/70 
Her Ev Bir Kur’an Mektebi, her çocuk Bir Kur'an Talebesi, Fur- 

kan OKUYAN, 7/73 
Tevekkül Anlayışımıs Nasıl olmalıdır, Necip YOLCU, 2/74 
Modern Zamanlarda Bereket, Serdar DEMİREL, 12/67 
Dünya Ahiret Dengesi, Kerim BULADI, 11/60 
Kalpleri Yumuşatmak, Vahap YAMAN, 11/62 
Köhnemiş Zihniyetler, Kerim BULADI, 2/77 
İman ve llm-i Hal, Ahmet YAŞAR, 2/81 
Ve Bilin ki Allah'ın Rasulü Aramızdadır, Engin NOYAN, 5/75 
Ne Arıyoruz ve Nerede Arıyoruz?, Vahdettin IŞIK, 5/77 
Usûl ve Üslup Sorunu, Vahdettin İŞIK, 8/58 
Kimliğimiz ve Kişiliğimiz, Ahmet Cemil ERTUNÇ, 8/62 
Dünya Tasavvurumuz Nasıl Olmalıdır?, Necip YOLCU, 8/67 
Kulluk ve İntihar, Ahmet BALKI, 8/69 
Öncelikleri Birbirine Karıştırmak, Ziyaeddin GÜNEŞ, 8/71 
Taklidi İmandan Tahkiki İmana Geçişin Dramı, Ahmet Yüksel 

ÖZEMRE, 6/70
"Orda Bir Makedonya V a r ..."! Bir Makedonya Seyahatinin İçin

den, M. Engin NOYAN, 6/82 
Tutarlılık Muhasebesi, Vahdettin IŞIK, 6/85 
Sizin Dininiz Size, Benim dinim Bana, Vildan VATANDAŞ, 3/70 
Mü'min/ Müslim Bir Tefekkür Denemesi, Engin NOYAN, 3/74 
Rabbimizle Sözleşme Metni: Kuran’ı Kerim, Ahmet YAŞAR, 

3/77

KÜLTÜR SANAT
Kimdi Üstadın Yanındaki Adam, Hasanali YILDIRIM, 10/83 
Gönüldeki Dostlarımı Selamlarken, Mustafa YAZGAN, 10/86 
Batıdan Doğuya İbret Hikayeleri, Nisa AYDIN, 10/88 
Sözün ve Sohbetin Gücü, Naci CEPE, 10/90 
İçinde Taşıdığın ne ise Sen Ancak O’sun, Selim ŞEVKİOğ LU, 

10/92
Eğitimin Temel Sorunu II Kıblesiz Eğitim Anlayışı, Yıldırım CA- 

NOĞLU, 10/65
Edebiyat Irmağında Yıkanan Bir Eğitime Doğru, Asım ÖZ,10/79 
Tanpınarin Romanları ve Zamanları, Mustafa MİYASOĞLU, 1/97 
Sınır Entellükteli ve Medeniyet Merkezli Sanat, Mustafa ALDI, 

4/90
Barbarlığa Dönüş Üzerine, Atasoy MÜFTÜOğ LU, 4/98 
Başkası Esir Alınmadığında Düşünen Zincirsiz Esaret, Hasanali 

YILDIRIM, 9/81
Mengüşoğlu ile Vahiy ve Sanat kitabı Hakkında Söyleşi, Mus

tafa ALDI, 9/84
Ömer Seyfeddin’in Son Hikayeleri ve Yalnız Efe Kimliği, Musta

fa MİYASOĞLU, 9/94 
Şiire Görev Biçmek, Şairin ve Şiirin Bir Misyonu Var mıdır? Va

hap AKBAŞ, 9/97 
Zamana Yolculuk, Naci CEPE, 9/99 
Ne! Çizgi Roman Sanat mıymış? Hasanali YILDIRIM, 3/80 
Necip Fazılin Hakaye ve Romanları, A.Vahap AKBAŞ,3/83 
Leo Tolstoy'un Anarşist Pedagojisi, Mustafa ALDI, 3/88 
Ömer Seyfeddin ve Efruz Bey, Mustafa MİYASOĞUL, 3/82 
Peyami Safa'nm Romanları, Mustafa MİYASOĞLU, 6/89 
Mustafa Armağanla Osmanlı Üzerine, Mustafa ALDI, 6/92 
Suriye'ye Şamdan Bakış, Yusuf GÜL, 2/84 
Çizginin Romanla Birlikteliği, Hasanali YILDIRIM, 2/90 
Felsefesiz Çağın Felsefeleri, Mustafa ALDI, 2/93 
Nobel: Emperyal Kanonun Vasiyetli Nirvanası, Mustafa ALDI, 

12/73

Bitmiş Bir Hollywood Türü:Yol Filmi, Hasanali YILDIRIM,. 12/77 
DerSpiegel ve İslam Fobi, Edip E. KUTLAY, 12/81 
Bejan Matur ve Bağsızlığın Müphem Sözcükleri, Mustafa ALDI, 

11/76
Hattat Filibeli Bakkal Ahmet Arif Efendi, Süleyman BERK, 11/81 
Dostum Haşan Nail Canat, Mustafa MİYASOĞLU, 11/84 
Knut Hamson’un Türkiyesi, Hasanaii YILDIRIM, 5/83 
Kriminal Bir suç Aleti Olarak Televizyon, Ahmet DAĞ, 5/8 
Mel Gibson'un Tutkusu, Osman Kamil ÇORBACI, 5/92 
Necip Fazıl’ı Anmak ve Anlamak, Mustafa MİYASOĞLU, 5/94 
Daha Derinlere, Nurettin ÖZCAN, 8/73 
Önce İnsan, Ramazan DEMİR, 8/77 
Mehmet Akif’in şiir Anlayışı, Mustafa MİYASOĞLU, 8/81 
Zelzeleyi Hatırlamak, Sezai ŞENGÖNÜL, 8/84 
Orhan Pamuk ve Çift Kimliklilik Üzerine, Mustafa ALDI, 8/86 
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