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"Hafızasız Bedenler Çağı"nda Öze Dönüş Çağrısı 

'Özgür ve mutlu olmak istiyorsan ıınuımalısın' felsefes inin terviç 
edildiği "Hafızasız Bedenler Çağı"nı yaşıyonız . 'Unut ve hafızanı 
sıfırla ki "özgür ve mutlu" olasın' deniyor. Yaşadıklarını unut, gör
düklerini/ izlediklerinil tanık olduklarını unut, öğrendiklerini 
unut, geçmişini unut, hatalarını/ günahlannı unut, sevaplarını/ 
iyiliklerini unut, ahiderinil akitlerini unut, insanlığını umıt, var
lığınıtınut, Var Eden'ini unut ... Ve 'özgür' ol! 

"Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu ... "(9/67) 
"Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendi nefislerini unut

turdu ••. " (59/19) 
Özgürlüğe (ve de mutluluğa) Allah'dan, Allah'ın koyduğu 

kurallardan bağımsız olmakla erişilebileceği sapmasını temsil 
eden seküler yaşam felsefesi giderek küreselleşiyor ve hafızasız
laştırdığı bedenierin insanlıkla , kendi özleriyle bağlarını bir bir 
koparıyor. İnsani fıtrattan ve yaratılırken 'ruhuna üflenen ilahi 
öz'den(l5/29; 38/72; 32/9) uzaklaşıp bağ(ım)sızlaşan bireylerden 
oluşan topluluklar fesada uğruyor, bayağılaşıyor, sürüleşiyor. 

"Biz insanı en güzel biçimde(ahsen-i taqvim) yarat• 
tık."(95/4) 

"Sonra onu aşağıların aşağısına(esfel·i sô.filin) çevir
dik."(95/5) 

Fıtrl değerlerinden koparak aşağılık davranış kalıplarını be
nimseyen sürüler, yeryüzünün efendileri tarafından 'mankurtla§
tırılıyor' ve ilelebet güdülmek isteniyor ... 

İşte Vmran, bütün dünyayı ve son yıllarda özellikle ülkemizi 
kasıp h vuran bu Rabbini unutturarak kendini/ adını/ kimliğini/ 
kişiliğini/ değerlerini... unutturma ve hafızasızlaştırma/ mankurt
laştırma operasyonuna dikkat çekmek ve herkese görevlerini ha
tırlatmak arzusunda. Kur' an! bilince sahip olup bu küresel fesadı 
doğnı okuyanlar, bir yandan vahyin tanımladığı ve Rasıllül

lah'ın(s.) örnekiediği 'Saadet Toplumu'nu inşa çalışmalarını sü
rekli ve kesintisiz olarak sürdürürken; diğer yandan da küresel if
sadın kısmen farkında olan ama Kur'an'a ınuhatap olma bahriyar
lığından mahrum bultındukları için çözümsüzlük içinde debele
nenlere seslerini duyurmak zorundalar. Tebliğ/ davet/ va'z ü nasi
hat yükümlülüğü de budur zaten ... 

Vmran'ın Haziran sayısının kapak dosyası bu minvalde oluş
turuldu: Yıldırım Canoğlu, "Tebliğ" görevini, İslam'ın inşa edici 
"yumuşak gücü" olarak ele alıyor. H ikmet Demir bu bağlamda 
bir "hafıza tazele(t)mesi" denemesinde bulunuyor. Abdullah 
Yıldız ise, Hz. Peygamber'in ilk tebliğinden yola çıkarak hafızasını 

yitiren toplumların "Hesap Günü" ile korkutularak derin uyku
dan uyandınlabileceğini işliyor. Atasoy Müftüoğlu ağabeyin İs
lam dünyası halklarını gerçek ufuklara yönelmeye davet eden 
çağrısını; Ahmet Cemi! Ertunç'un "Mutedil Din"i sahabe döne
minden çarpıcı örneklerle açırolayan yazısı ile H.Vicdan T ekin'in 
"Saadet Toplumu" kavramını çerçeveleyen ve yeniden inşasının 
imkanlarını araştıran yazısı bütünlüyor. 

Vmran'ın Haziran sayısında yer verdiğimiz; Selçuk Kütük'ün 
Karen Harding'den çevirdiği "Kozalite, Gazali ve Kuantum Te
orisi" adlı analizi ve Abdullah Yıldız'm 'Geçmişten Geleceğe 
Ko(nu)şanlar' dizisinde fikir savaşçısı Zübeyir Yetik Ağabeyle 
gerçekleştirdiği sohbeti özellikle kaçırmamanızı öneriyoruz. 

Vmran, tiryakisi olduğunuz bölümler ve sayfalarla, tanıdığı
nız ve yeni tanışacağınız imzalad a devam ediyor. 

Yeni . Umran'larda buluşmak duasıyla ... 

Umran Dergisi Abone Hatt1: 0212 514 57 47 abone@umran.org 
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KÜLTÜR SANAT
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G Ü N D E M

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI: 
ÇÖZÜM BAŞKA ZAMANA MI?

ALİ BULAÇ

B aşörtüsü sorun olma özel- 
ligini korumaya devam 
ediyor. Ve işin aslına ba- 

kılırsa giderek ağırlaşıyor, çözü- 
leceği yönündeki ümitler zayıflı- 
yor. En son 18 Mayıs 2005’te 
AİHM’de Haziran-2004’te yasa
ğın lehine verilen kararın Büyük 
Daire tarafından bir kere daha 
görüşülmeye başlanması, soru
nun uluslar arası hukuk ve siyasi 
boyutunun giderek önem kazan
dığını, başörtüsünün küresel bir 
gündem maddesi haline gelmeye 
başladığım gösteriyor.

Bu aşamada Müslüman çev
releri ve elbette büyük çoğunlu
ğuyla başörtüsü mağdurlarını şa
şırtan gelişme, Büyük Daire nez- 
dinde hükümetin yaptığı savun
ma oldu. Bunu nasıl yorumla
mak gerektiği konusunda tered
dütler var.

Şu veya bu, ortaya çıkan 
manzara iç açıcı değil. Hükü
met, bu sorunun çözülmesini is
tiyor, AK Partili çok sayıda mil
letvekilinin içi sızlıyor.

Bunda kuşku yok. Ama anla
şılan şu ki, hükümet bu sorunun 
çözümü yolunda hiçbir “risk” al
mak istemiyor. Bu yüzden ko
nuyla ilgili “devlet bürokrasisi
nin tutumundan yana pozisyon 
alıyor. Bu, sorunun daha da ağır

laşmasına yol açan önemli bir 
sebeptir. Bu da, başörtüsü küre
sel boyutlara taşınırken savun
masız kalıyor anlamına gelmek
tedir.

Hükümet, daha önce de ya
sağın devamından yana tutum 
almış, bu tutumunu AÎHM nez- 
dinde savunmuştu. Hükümetin, 
29 Haziran 2004 tarihli AÎHM 
kararına mesnet teşkil eden sa
vunması aşağıdadır. Önce bunu 
okuyalım:

Hükümetin Savunması

“90- Hükümet, kişinin dinini 
açıklama özgürlüğünün mutlak 
bir hak olmadığını gözlemleye
rek (söze) başladı. Bireysel dava
ları incelerken, ulusal ve uluslar 
üstü mahkemeler, her zaman, il
gili Devletin laik yapısını, dini 
uygulamanın yapısını ve kamu 
hizmetlerinin tarafsızlığını sağla
mak amacıyla alınmış olan ön
lemleri dikkate aldı.”

“91- Hükümet, laiklik ilkesi
nin, liberal ve çoğulcu demokra
si için ilk şart olduğunu ve diğer 
demokrasilerle karşılaştırıldığın
da laiklik ilkesinin özel bir öne
me sahip olduğu anlamına gelen 
Türkiye’ye özgü faktörlerin ol
duğunu söyledi. Savunmasında,

Türkiye’nin liberal demokrasiyi 
benimseyen tek Müslüman ülke 
olması gerçeği nedeniyle bu ifa
de batı yarımküresinde Türki
ye’nin laiklik ilkesini katı bir şe
kilde uyguladığı biçiminde yo
rumlanmaktadır. İlaveten Laik 
Devletin korunmasının, Sözleş- 
me’nin Türkiye’de uygulanması
nın zorunlu bir ön şartı olduğu
nu bildirdi.”

“92- Başvuranın Kuran’ın 
başörtüsü takılması mecburiyeti
ni getirdiğine ilişkin iddiasına 
gelince, Hükümet, ilk olarak, di
ni görev ve özgürlüğün kolayca 
uzlaştırılamayan iki farklı görüş 
olduğunu ileri sürdü. İlk kavram, 
tanımı itibariyle, Allah’a itaat, 
değişmez kuralları gerektirirken, 
özgürlük kavramı bireyin müm
kün olan en geniş imkan ve se
çimlerden yararlanmasını gerek
tirmektedir. Başörtüsüne gelin
ce, Müslüman kadınlar için aldı
ğı şekil ülkeye ve hükümet şekli
ne göre değişmektedir. Saçın bir 
kısmını görünür şekilde bırakan 
bandana, cenaze törenlerinde 
modern kadınlar tarafından ve 
kırsal alanlardaki kadınlar tara
fından takılmaktadır. Afgan Ka
dınlarınca giyilen Burka, (Bütün 
vücudu ve yüzü örten tam peçe) 
İslamiyet’in kendi yorumlarına 
uygun olarak Taliban tarafın
dan, yönetimdeyken getirilen 
bir yükümlülüktü. Chador (Ça- 
dor) veya A ba da (baştan ayak 
bileklerine kadar vücudun tama
mını örten siyah peçe) Arap ül
kelerinde ve İran’da giyilmekte
dir. Aynı dini kuraldan doğan 
bütün bu farklı kıyafet türleri ile 
Devlet eğitiminde tarafsızlık il
kesini uzlaştırmak zordur.”
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ÇÖZÜM BAŞKA ZAMANA MI? / BULAÇ

“93- Hükümet, ayrıca, özel 
veya topluma ait alanlarda ba
şörtü takılmasına bir engel ol
madığına da işaret etmiştir. Öğ
renciler okulun dışında başörtü 
takmakta serbesttir. Bununla 
birlikte, kamu hizmeti olarak ka
bul edilen Devlet eğitimi ala
nında, tarafsızlık ilkesinin ta
mamlayıcı parçasını oluşturduğu 
laiklik ilkesi uygulanmaktadır. 
Türkiye’deki durum ve mahke
melerin gerekçesi, başörtüsünü 
siyasi amaçlar için dini esaslı 
akımların düzenli olarak ve bu 
durumun kadınların haklarına 
tehdit oluşturduğunu göster
mektedir.”

“94- Hükümete göre kamusal 
alanda başörtüsü takılmasına 
hukuki olarak izin verilmesine 
ilişkin talep, bir din lehine ay
rımcılık talebi ile aynı anlama 
gelmektedir ve bu durum sonuç
ta daha önce mahkemece sözleş
meye aykırı olarak kabul edilen 
çok hukukluluk sistemine yol 
açmaktadır. (Yukarıda 119. pa
ragrafta bahsedilen Refah Partisi 
ve diğerleri). Bu bağlamda, diğer 
konuların arasında, Şeriatın ceza 
hukukuyla ilgili hükümlerinde, 
işkencenin suçun cezası olabil
mesinin ve kadınların durumla
rının laiklik ilkesi ve Sözleşme 
ile tamamen bağdaşmaz olduğu
nu vurgulamışlardır.”

“95- Başvuran yönünden, 
Hükümet, başvuranın tıp eğiti
mi almayı seçmiş olduğunu; tıp 
alanında muhafazakar dini bir 
yaklaşımın kuşkusuz sağlık ge
rekleriyle uyuşmayacağını ve er
kek cinsiyetinden olan hastalara 
karşı ayrımcı bir muamele ile so
nuçlanacağını belirtti.”

“96- 19 Kasım 2002 tarihin
deki duruşmada, Hükümet, kök

tenci dini akımlara mensup öğ
rencilerin baskısıyla diğer öğren
cilerin şikayetlerinden sonra İs
tanbul Üniversitesi’nin, önleyici 
bir tedbir olarak, öğrencilerin 
sakallı ve başörtülü olarak üni
versite binalarına girmelerini 
yasaklamış olduğuna işaret etti. 
Kuralları koyarken, makamlar, 
geçmişte, İstanbul Üniversite- 
si’nin karşıt radikal gruplar ara
sında şiddetli çatışmalara sahne 
olduğu gerçeğini de gözetmek 
zorundaydılar. Dini simgelerin 
kullanılmasını düzenleyerek, ku
rumun tarafsızlığını mmuhafaza 
etmeye çalıştılar.” (AİHM’nin 
konuyla ilgili kararı, süreç ve diğer 
bilgiler için bkz.http://www.yargi- 
tay.gov.tr/aihm /tcyaleylasa- 
hin.html)

Aksi Olsaydı, Ne Olurdu?

18 Mayıs günü tekrar konu ele 
alındığında hükümet bir kere 
daha “başörtüsü yasağının deva- 
mı”ndan savunma yaptı. Hükü
met adına yapılan dokuz dakika
lık savunmada, Büyük Da- 
ire’nin, A İH M ’in Haziran- 
2004’te verdiği kararına uyması 
istendi. Başka bir ifadeyle A K

Parti hükümeti, “resmen” ve “za
bıtlara geçtiği şekliyle” başörtüsü 
yasağını yerinde bulduğunu açıkla
dı, devam etmesi gerektiğini söyle
miş oldu. Bunun sorunu ağırlaştı
ran bir rol oynayacağını söylemek 
mümkün.

Savunmayı yapan Dışişleri 
Bakanlığı’nın başındaki Baka
nın eşi başörtülü ve bundan bir
kaç sene evvel üniversiteye giri
şi engellendiği için AİHM’e baş
vurmuştu. Sayın Gül, önce Baş
bakan, sonra Bakan olunca eşi 
şikayetini geri çekti. Kaderin te
cellisine bakın ki, eşi başörtüsü 
mağduru olan Bakan’ın yönetti
ği bakanlık yasağın devamından 
yana ve bu konuda savunma 
yapmak durumunda kalmış.

Burada ilk akla gelen soru: 
Acaba Dışişleri Bakanı’nın eşi 
şikayetini çekmeseydi ne olur
du? Kuşkusuz, son derece tartış
malı bir manzara ortaya çıkacak
tı. Ama her ne olursa olsun, bu 
manzara, çözüm yolunda belli 
bir mesafenin alınmasını kolay
laştıramaz mıydı?

İlginç bir başka nokta, geçen 
ay (M ayıs-2005) Başbakanlık 
İnsan Hakları Başkanlığı, Mart 
ayı insan hakları raporunu ya-

Tutanaklara Geçilsin
Adım İNANÇtır benim...
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ymlaması. Veriler son derece il
ginç: Şikayetlerin büyük bir bö
lümü “din ve vicdan özgürlü
ğünün ihlaliyle ilgili. İşkence 
yasağı, mülkiyet hakkı, çalışma 
hakkı ve sağlık hakkı gibi alan
lardaki ihlaller de devam ediyor, 
ama gözlenebilir bir azalma var. 
Başka bir ifadeyle A B süreci ve 
alman reform kararları etkilerini 
gösteriyor. Ancak “A B kapı
sında asıl büyük toplumsal ço
ğunluğun temel hak ve özgürlük
leri alanında hiçbir iyileşme ol
madığından, ihlaller din ve vic
dan özgürlüğü alanlarında bütün 
hızıyla devam ediyor.

Bu şu demektir: Geniş dindar 
kitlenin temel hak ve özgürlük
lerinin kullanımı konularında 
ortaya çıkan sorunlar çözülmü
yor. AB süreci dindar kitlelere iste
tildi, ama onların hiçbir şekilde bu 
süreçten yararlanmalarına imkan 
ve fırsat verilmiyor.

Şimdi akla gelen basit birkaç 
soru var: Yukarıda değindiğimiz 
üzere, hükümet üyeleri başörtüsü 
yasağının devamından yana de
ğiller. Aksini söylemek haksızlık 
olur. AİHM nezdinde yasaktan 
yana savunma yapmaktan da 
mutlu olmadıkları bir gerçek. 
Pekiyi, hükümeti, bu konuda ce
sur adım atmaktan veya yapması 
gerekeni yapmaktan alıkoyan 
faktör nedir?

Mesela şöyle bir süreç vuku 
bulsaydı; diyelim ki, hükümet 
Büyük Daire nezdinde, dokuz 
dakika değil de 1 dakikalık bir 
savunma yapsaydı ve kısaca şun
ları söyleseydi, ne olurdu: “Ba
şörtüsü yasağı, 12 Eylül askeri re
jiminden ve ‘postmodern darbe’ 
adı verilen 28 Şubat dönemin
den kalma antidemokratik ve 
hukuk dışı bir uygulamadır. Her

ne kadar hala çözülemediyse de 
hükümet bu sorunu çözme ve 
hiçbir toplumsal kesimi dışarıda 
bırakmamak üzere özgürlükleri 
genişletme azmindedir. Biz hü
kümet olarak, diğer hukuk dışı 
yasaklar gibi başörtüsü yasağını 
da onaylamıyoruz.”

Evet, sadece bu kısacık sa
vunmayı yapsaydı, Büyük Daire, 
karar verirken nasıl davranırdı 
acaba? AİHM ’in geçmiş kararı
nın durumu ne olurdu?

Ben pek bir şey olacağını 
sanmıyorum. Pekiyi, neden ol
madı?

Şimdi bu çerçevede siyaset 
bilimi kitaplarında yazılan, sık 
sık medyada tekrar edilen basit 
bilgileri gözden geçirelim, bir 
kere daha bazı yalın gerçekleri 
hatırlayalım: İktidarda tek parti 
var. Mecliste yeterli sandalyeye 
sahip. Yürütme ve yasama aynı 
kulvarda. Devletin işlerini yürü
tenler yürütmenin emrinde ve 
hepsinin son tahlildeki konum
ları ve statüleri “memur”. Me
mur devletin elemanıdır, yasa 
koyamaz, kendi başına karar ve
remez; kendisine tayin edilen 
çerçevenin dışına çıkamaz. 
Halktan toplanan vergilerle üc
retle çalışır. Yasama ve yürütme, 
emrinde ve direktifleri doğrultu
sunda -Arapça kelime olan “me
mur” “emir alan ve aldığı emir
ler doğrultusunda iş gören ki
şidir- çalışan memurundan izin 
alarak, onun gönlünü yaparak 
karar almak ve icraat yapmak 
zorunda değildir. İşçi patrona, 
ast üste emir vermediği gibi, her
hangi bir ülkede memur da ami
rine emir veya direktif veremez. 
Demokratik ülkelerde patron, 
yasama meclisi ve yürütmenin 
başı hükümettir. Bu böyle oldu

ğuna göre, olup biteni nasıl izah 
edeceğiz? Yoksa bize öğretilen 
basit bilgilerin tümü yanlış mı, 
salt bir propagandadan mı iba
ret?

Bu arada muhafazakar med
yada bazı yazarların konuyu ele 
alış biçimine değinmeyi gerekli 
görüyorum. Bazı-yazarlar, açıkça 
“Hükümet yasağın kaldırılması 
yönünde savunma yapamazdı. 
Ama AİHM bir samimiyet tes
tinden geçip, aksi yönde karar 
verebilir(di).”

Konunun bu tarz ele alınışı 
son derece yanlış. Bir kere her
hangi bir mahkemeden “merha
met” dilenilmez, hak ve adalet ta
lep edilir. Müslümanların merha
met talebi, onların izzetlerini ze
deler. İkincisi AİHM Haziran- 
2004 kararıyla bu konuda adil ve 
tarafsız bir mahkeme olmadığı
nı, başörtüsüne ve Müslümanla
rın süren sıkıntılarına tarihi ön
yargıların etkisinde ve siyasi mü
lahazalarla baktığını açıkça gös
termiş oldu. Üçüncüsü mahke
meler somut verilere, beyanlara, 
hiçbir baskı altında alınmayan 
ifadelere bakar. Hükümet eğer, 
yasağın devamından yana be
yanda bulunuyor ve bu yönde 
savunma yapıyorsa, mahkeme 
niyete mebni hükümler vere
mez. Yani, AİHM , AK Parti hü
kümetinin içinde bulunduğu 
“zor durumu hesaba katıp karar 
vermeli” talebi, muhakeme usu
lüne, hukuk tekniğine aykırıdır.

Başörtüsü sorunu büyük bir 
sınavdır. Bu sınavda kazananlar 
ve kaybedenler vardır. Sürekli 
sıkıntı ve ıstırap içinde olanlar, 
bu sorunu çözecek erler çıkınca
ya kadar bekleyeceklerdir. Ve el
bette bu sorun çözülecektir. Al
lah kimsenin ecrini zayi etmez- ■
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I Haziran’da yürürlüğe gi
ren yeni Türk Ceza Kanu
nu (TCK) dindar kesim 

ve medya üzerinde ağır baskılar 
oluşturacak hükümler içeriyor. 
Ümran baskıya girerken konu 
genel kurulda müzakere ediliyor
du ve henüz bir netlik yoktu.. 
Esasen bu yasa, ilk şekli ile 28 
Şubatta Dönmezer tarafından 
hazırlanmış ve Ecevit hükümeti 
bile bu yasayı o şekli ile meclise 
getirmeye cesaret edememişti. 
Bu yasa AKP hükümeti tarafın
dan üzerinde hemen hemen hiç
bir önemli değişiklik yapılma
dan meclise sevk edilmiş, alt ko
misyon, komisyon ve genel ku
rulda önemli değişikler yapıl
makla birlikte bazı olumsuzluk
lar aynen korunarak yasalaşmış
tı.

Daha önce bu olumsuzlukla
rın giderilmesi ve diğer paralel 
yasaların mecliste görüşülmesine 
imkan sağlamak üzere yürürlü
lük tarihi ertelenmişti.

Son şekli ile bu yasa başta 
düşünce özgürlüğüne yönelik 
tehditler olmak üzere insan hak
ları açısından sakıncalı, madde
ler içermektedir. MAZLUM- 
DER İstanbul Şubesi, İHD İs
tanbul Şubesi Hukukçular Der
neği, Demokrat Hukukçular 
Derneği’nin yaptığı ortak açıkla
mada da ifadesini bulan şekli ile 
özellikle “Kamu Barışına Karşı 
Suçlar” başlığı altında düzenle
nen, 214-219 arası maddeler 
(Suç işlemeye tahrik, suçu ve 
suçluyu övme, halkı kin ve düş
manlığa tahrik veya aşağılama, 
kanunlara uymamaya tahrik, 
ortak hüküm, suçu basın yoluyla 
işlenmesi halinde ağırlaştırma, 
görev sırasında din hizmetlerini 
kötüye kullanma) uygulamada

HUKUKA UYGUN OLMAYAN 
YASA SUÇ ALETİDİR

ABDURRAHMAN DİLİP AK

“Toplumun yasalara sadakati, yasaların onların inançlarının ve temel hak 
ve hürriyetlerinin teminatı olduğu ölçüdedir.

ilgili olarak bazı maddelerin ya
sadan tamamen çıkarılması ge
rekir. 219. maddedeki “Görev sı

rasında din hizmetlerini kötü-

anayasal güvenceye kavuşturul
muş olan düşünce ve ifade öz
gürlüğü ile uyuşmayan, kanunun 
amaçlamadığı sonuçlar doğura
bileceği unutulmamalıdır. Dü
şünce ve ifade özgürlüğü kapsa
mında kalan ve bununla sınırlı 
olan davranışların cezalandırıl
ması tehlikesinin yüksek olduğu 
bu maddeler Anayasa ve ülke
mizin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelere ve çokça çaba sarf 
edilen uyum yasalarıyla uyuşma
dığı gibi, yapılan yasal değişik
likleri boşa çıkarabilecektir. De
falarca değiştirilen 312. madde
nin hala düşünce suçu ve suçlu
su ürettiğini göz önüne aldığı
mızda, yeni TCK’de yeni düşün
ce suçluları anlamına gelecektir. 
Söz konusu açıklamada belirtil
diği gibi inanç hürriyetini engel
leyici nitelikteki düzenlemelerle

ye kullanma” başlığı altın
daki din adamlarının hükümeti 
veya idareyi eleştirmesini özel 
olarak cezalandırılması, madde 
220/son fıkrada belirtilen “Basın 
yoluyla örgüt propagandası” su
çu düşünce ve ifade özgürlüğüne 
yönelik çok açık bir tehdit olup 
örgütle hiçbir ilgisi olmayanla
rın aykırı düşünceleri nedeniyle 
cezalandırılması, şapka ve Türk 
harfleriyle ilgili 222. madde de, 
varlıkları itibariyle sembolik, tek 
tip kıyafet öngören ve günümüz
de uygulanması mümkün olma
yan kanunlara aykırılığın ceza
landırılması, 230. maddenin 5 
ve 6 fıkrasında evliliği dini tö
renle yapanların (evlilik dışı bir
liktelik suç sayılmamasına karşı
lık) cezalandırılması ve 263. 
maddedeki “Kanuna aykırı eği
tim kurumu” ile eğitim-öğretim 
faaliyetleri yapanların cezalandı
rılması gibi hususların TC K ’den 
tamamen çıkarılması gerekir. 
Bazı maddeler ise tamamen kal- 
dırılmasa bile mutlaka değişiklik
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yapılması gerekir. 280. madde 
de sağlık mesleği mensupları
nın suçu bildirmemesinin ceza
landırılması konusu ile 283. 
madde fıkra 3 ’te “suçluyu ka
yırma” suçunda avukatlık mes
leğinin niteliği gereği (sır sak
lama yükümlülüğü gibi) düzen
leme yapılması gereklidir. 301. 
maddedeki “Türklüğü, Cum
huriyeti, Devletin kurum ve 
organlarını aşağılama” suçunda 
her ne kadar “eleştiri amacıyla 
yapılan düşünce açıklamaları 
suç oluşturmaz” denilmişse de 
yürürlükte olan eski TC K ’nın 
159. maddesinin karşılığı ola
rak düzenlenen bu madde, dü
şünce ve ifade özgürlüğüne yö
nelik tehdit olup, bu yöndeki 
eleştiriler, aşağılama olarak al
gılanıp cezalandırabilecektir. 
305. maddedeki “temel milli 
yararlara karşı hareketler” iba
resi, ifade özgürlüğüne yönelik 
açık bir tehdittir. Ayrıca, iş
kencenin insanlığa karşı bir 
suç olduğu da göz önüne alına
rak ve zamanaşımının işkence 
davalarında bir taktik olarak 
kullanılmasının önüne geçil
mesi amacıyla, işkence suçun
da zamanaşımı işlemeyeceği 
kuralı eklenmelidir.

Bazı yönleri ile eski yasaya 
göre daha olumlu yanlan ol
makla birlikte bazı yönleri ile 
daha vahim sonuçlar doğurabi
lecek düzenlemeler içeren yeni 
yasa, bu haliyle meclisten ge
çecek olursa, sorunlar ve tartış
malar bitmeyecek demektir. 
Bu yasa bu haliyle iktidarın ta
ahhütleri ile çelişmektedir. Bu 
konuda muhalefetin ilgisizliği 
ve sessizliği ise dikkat çekici
dir.. ■

cı

Şeref Malkoç:
YENİ TCK ÇOK CAN YAKACAK 5J

Yeni Türk Ceza Kanunu çok 
büyük iddia ve tartışmalarla 
alelacele TBMM komisyon
larından ve Genel Kurulun
dan geçirilerek onaylanmış
tır.

Ancak yasa üzerinde cid
di tartışmalar başlamış ve hü
kümet yasanın uygulanması
nı ertelemek durumunda kal
mıştır.

Yasada kavramlar çok 
muğlaktır ve tartışılacak çok 
kanunlar vardır. Yeni yasada 
toplumun hak ve hürriyetini 
tehdit edecek düzenlemeler 
yapılmış ve herkesi huzursuz 
etmiştir.

Ben bunlardan birkaç ör
nek vermek istiyorum:

159. madde yerine konu
lan 301. madde çok can 
yakacak.
219. madde ile diğer ka
mu görevlilerinden farklı 
olarak din görevlilerinin 
idareyi eleştirmelerine 
getirilen kısıtlamanın 
hiçbir mantığı yoktur. 
Herkes konuşacak yanlış
ları hataları dile getirecek 
imamlar konuşursa bir yıl 
hapis cezası alacaklardır. 
Evinde Kur’an öğrenen 
veya öğretene veya tefsir 
hadis okuyan ve okutana 
3 yıla kadar hapis cezası. 
İzinsiz pavyon açana ceza 
yok Kur’an okuyup ve 
okutana 3 yıla kadar ha

pis cezası. Milletin vic
danı bunu kabul etmez. 
• Nikahsız yaşayan
lara, metres hayatı sü
renlere, hatta eş cinsel
lere ceza yok, dini ni
kah yapıp beraber olan
lara hapis cezası.

Bu ceza kanunu 
Türkiye’yi Tek Parti 
dönemine, Milli Şeflik 
dönemine geri götürür.

Bu kanunda despot
luğun, baskıcı rejim ru
hunun emareleri vardır. 
Bu kanunu çıkaranların 
da canı bu kanun yü
zünden yanacaktır.

Bunları düzeltmek 
için çaba göstermek her 
hukukçunun, her va
tanseverin, her vatan
daşın boynunun borcu
dur. ■
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MAZLUMDER’İN YENİ TCK RAPORU:
“TCK’DA YASAKÇI VE 

TUTUCU REFLEKS EGEMEN”

HALİM YILMAZ-SELÇUK KAR

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanıp TBMM Başkanlığına sunulan “Türk 
Ceza Kanunu Tasarısı” tartışmalar ve önemli bazı değişikliklerden sonra 
26.9.2004 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. Yürürlük tarihi 1 Nisan 
olarak öngörülmesine rağmen kamuoyundaki itirazlar nedeniyle gerekli değişik
likleri yapmak amacıyla kanunun yürürlük tarihi 1 Haziran 2005’e ertelendi. 
Bu süre içinde bazı kısmî değişiklikler de gerçekleşti. Ancak, düşünce inanç ö?:- 
gürlüğünü ciddi biçimde kısıtlayan maddeler büyük oranda varlığını korudu. 
Herkesi çok yakından ilgilendiren ve maddi ceza hukuku normlarını oluşturan 

Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) Tasarısına yönelik değişiklik talepleri ve eleş
tirilerini kamuoyunun bilgisine sunan ve dört ayrı rapor ile ilgili mercilere ile
ten MAZLUMDER’in sözkonusu raporlarının kısa bir özetini aşağıda sunu
yoruz. (Raporların tam metinleri için bkz: www.mazlumder.org)

T CK Tasarısı üzerinde bir 
çok değişiklik yapılması
na karşılık, siyasi neden

lerle çok hızlı bir süreç içerisinde 
TBMM’de kabul edilmesi ve ka
nunlaşması bir çok sorunlu hususu 
da beraberinde getirmiştir. Bası
nın, tasarı üzerinde ciddi ve lü
zumlu tartışmalar yapmak yerine, 
olmayan bir maddenin (zina) ma- 
gazinleştirilerek üzerinde tartışıl
ması ve boşa nefes tüketmiş olma
sı nedeniyle, bu sorunda önemli 
bir paya sahip olduğu görülmekte
dir. Hükümetin kanunlaşma süre
cinin başından itibaren muhatap 
seçiminde gösterdiği zafiyet de, 
tartışmanın doğru zeminlerde ve 
doğru bir şekilde yapılmasını zor
laştırmıştır.

Kanunun gerekli değişiklikler 
yapılmak üzere, yürürlük tarihinin
1 Haziran’a ertelenmesinin bir fır
sat olduğunu belirterek, insan 
haklan bakımından sorunlu oldu
ğunu tesbit ettiğimiz bazı madde
lerin değiştirilmesi gerektiği kana
atindeyiz. Bu maddeleri özetle 
şöyle sıralamak mümkündür.

1 - Bazı Kavramlar 
Kanun metninde geçen Türk

lük, temel milli yararlar, suçu ve 
suçluyu övme, devlet güvenliği, iç 
ve dış siyasal yararlar gibi soyut ve 
uygulamaya göre değişebilecek 
kavramların kullanılmasını doğru 
bulmadığımızı tekrar belirtmek 
gerekir. Bu kavramların kullanıl
ması halinde, çok net ve kesin sı
nırlar çizilmediği takdirde tartış
malı sonuçlar doğurabileceği unu
tulmamalıdır.

2- Madde 60: Tüzel Kişiler 
Hakkında Tedbirler

“Tüzel kişiler hakkında güven
lik tedbirleri” başlıklı 60/3. mad
desinde, “...hükümlerin uygulan
masının işlenen fiile nazaran daha 
ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği

durumlarda, hakim bu tedbirlere 
hükmetmeyebilir” denilmektedir. 
Sınırları belirsiz bir takdir yetkisi 
yerine, oran ve ölçüsünün ne ola
cağı somut şekilde ortaya konma
lıdır. Uygulamada adaletsiz sonuç
lar doğurabilecek, bazı üye veya 
organlardaki kişilerin bireysel ha
talarından dolayı tüzelkişilerin fa
aliyetlerini tamamen ortadan kal
dırılması ihtimali vardır.

3- Madde 94,95,96: İşkence 
ve Eziyet Suçları

“İşkence ve Neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış işkence”nin düzenlen
diği 94 ve 95. maddeler, tıpkı 76, 
77,78. maddelerdeki gibi olduğu 
gibi bu suçta “zamanaşımı işleme
yeceği” hususu eklenmelidir.

“Eziyet” başlıklı 96. madde de, 
eziyetin kamu görevlisi tarafından 
gerçekleştirilmesi durumu ayrı bir 
fıkra halinde ve suçun ağırlaştırıl
mış şekliyle düzenlenmesi gerekir.

İşkence ve eziyet suçları içerisi
ne, eski TCK 243. maddesi BM İş

kenceye Karşı Sözleşme’de de yer 
alan “insanlıkdışı, onurkırıcı ve za
limane muamele” kavramlarının 
yer almaması büyük eksikliktir.

Ayrıca, işkence ve eziyet suç
larından mahkum olan kamu gö
revlilerinin eski ceza kanununda 
kamu görevinden mahrumiyet ce
zası öngörülmüş olmasına paralel 
olarak ve suçun niteliği de nazara 
alınarak, -en azından- zor kullan
maya yetkili memurluk görevini 
yapmaktan men edilmelidir.

4- 214-219 arası maddeler: 
Kamu Barışına Karşı Suçlar 

Yeni TCK’nun 214-219 arası 
maddelerde düzenlenen (Suç işle
meye tahrik, Suçu ve suçluyu öv
me, Halkı kin ve düşmanlığa tah
rik veya aşağılama, Kanunlara uy
mamaya tahrik, Ortak hüküm -Su- 
çu basın yoluyla işlenmesi halinde 
ağırlaştırma-, Görev sırasında din 
hizmetlerini kötüye kullanma) 
suçları, eski ceza yasasındaki biçi
mine göre daha makul olarak dü-
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zerdenmiş olmakla birlikte, uygu
lamada anayasal güvenceye kavuş
turulmuş olan düşünce ve ifade öz- 
gürlüğü ile uyuşmayan, kanunun 
amaçlamadığı sonuçlar doğurma 
ihtimali yüksektir. Düşünce ve ifa
de özgürlüğü kapsamında kalan ve 
bununla sınırlı olan davranışların 
da cezalandırılması tehlikesinin 
yüksek olduğu bu maddeler Ana
yasa ve ülkemizin taraf olduğu 
Uluslar arası sözleşmelere ve çok
ça çaba sarf edilen uyum yasalarıy
la uyuşmamaktadır. Hakaret ve 
şiddet içermeyen düşünce veya 
eleştirilerin ifade edilmesinin suç 
olduğunu düşünemiyoruz. Özellik
le bu maddeler üzerinde değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç olduğu ve bu 
maddeler ele alınırken dar yorum
lanarak, sınırlarının net olarak çi
zilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

5- Madde 219: Görev Sıra
sında Din Hizmetlerini Kötüye 
Kullanma

Din adamlarının hükümeti ve
ya idareyi eleştirmesinin özel ola
rak cezalandırılması kabul edile
mez. Bu maddenin metinden çı
karılması gerektiğini düşünmek
teyiz. Qerekçemiz şudur:

Bu madde ile din görevlileri
nin hükümet idaresini, kanunları 
ve hükümetin icraatını eleştirisi
nin önüne geçilmek istenmekte 
ise de, bu hususta TCK’nın Dör
düncü Kısım, Üçüncü Bölümünde 
yer alan “Devletin Egemenlik 
Alametlerine ve Organlarının 
Saygınlığına Karşı Suçlar” ile ilgi
li 299 vd. maddelerinde bu madde 
ile getirilmek istenen koruma bu 
bölümde yer almaktadır. Bu ne
denle 299 vd. maddelerinde bu 
madde ile korunmak istenen hu
kuki yarar sağlanmış olmaktadır. 
Bu sayede din görevlileri aleyhine 
negatif ayrımcılığın da önüne ge
çilmiş olunmaktadır. Ayrıca din

görevlilerinin aynı zamanda me
mur olmaları nedeniyle TCK’da 
memurların görevlerini suiistima
line ilişkin 257. madde ile de 
amaçlanan yarara ulaşılması 
mümkündür. Din görevlilerinin 
halkın büyük bir kesimini etkile
me gücü göz önünde bulundurula
rak bu maddenin düzenlenmesi ci
hetine gidildiği aşikardır. Ancak 
din görevlileri dışında halkı etki
leme gücüne sahip başka kesimler 
de vardır. Bu nedenle din görevli
leri aleyhine negatif ayrımcılığın 
yapılması eşitlik ilkesine aykırı ol
ması nedeniyle bu maddenin kal
dırılmasının yerinde olacağını dü
şünüyoruz.

6- Madde 220/Son: Basın 
Yoluyla Örgüt Propagandası

Maddede yer alan “Örgütün 
veya amacının propagandasını ya
pan kişinin cezalandırılması ve su
çun basın ve yayın yolu ile işlen
mesi hâlinde, verilecek cezanın 
yarı oranında artırılması” hususu 
düşünce ve ifade özgürlüğüne yö
nelik çok açık tehdittir. Kişileri, 
örgütle hiçbir ilgisi olmamasına 
karşılık aykırı düşünceleri nede
niyle örgüt amaçlı propaganda ge
rekçesiyle suçlamak kabul edile
mez. Yakın zamanlara kadar, yaz
dıkları nedeniyle basın yoluyla ör
güt propagandası suç isnadıyla ga
zeteci ve yazarların cezalandırıl
dıkları ve AİHM’e yapılan müra
caatla Türkiye’nin aleyhinde veri
len kararlar bilinmektedir.

7- Madde 2 2 2 : Şapka ve 
Türk Harfleri

Maddede yer alan ve 1925 ta
rihli Şapka İktisası Hakkında Ka
nunla, 1928 tarihli Türk Harfleri
nin Kabul ve Tatbiki Hakkında 
Kanunun koyduğu yasaklara veya 
yükümlülüklere aykırı hareket 
edenlere ceza verilmesinin öngö
rülmüş olması anlamsız ve gerek

sizdir. Bu kanunlar, varlıkları iti
bariyle sembolik kanunlar olup 
günümüzde uygulanması mümkün 
değildir.

Bu kanun hükmüne dolayısıyla 
tek tip kıyafet öngören düzenleme
ye aykırılık durumunda, örneğin 
devlet memurları veya milletvekil
lerinin şapka takmaması durumun
da bunu ceza yargılaması konusu 
haline getirmenin makul ve kabul 
edilebilir gerekçesi yoktur.

Bu kanunlar, yaklaşık 70 yıldır 
yürürlükte olmasına ve varlıkları
nın sembolik kanunlar olarak yü
rürlükte olmasına karşılık, 70 yıl 
sonra bu kanunlara aykırılığı ceza 
kanununda yeni bir düzenleme ile 
kabulüne ve uygulanmasına im
kan yoktur.

8- Madde 230/5,6. maddeler: 
Evlenmede Dinsel Tören

Bu maddenin 5. ve 6. fıkraları
nın madde metninden kaldırılması 
gerekmektedir. Çerekçemiz şu:

Bu maddenin 5. fıkrasında ara
larında resmi evlenme olmaksızın 
evlenmenin dinsel törenini yaptı
ranlar hakkında cezai yaptırım ge
tirilmektedir. Oysa aralarında hiç
bir resmi nikah olmaksızın sürdü
rülen evlilikdışı birliktelikler suç 
değilken bunu dini törenle yapan
ların suç işlemiş sayılması AY
RIMCILIKTIR. Böylelikle arala
rında hiçbir akit olmaksızın birlik
telik yaşayanlar hiçbir yaptırıma 
uğramazken bunu dini inançları 
gereği yapmaları gerektiğine ina
nan insanlar ise inançları nede
niyle cezai yaptırıma maruz bıra
kılmaktadırlar.

Ayrıca maddenin 6. fıkrasının 
da yine yukarıda belirttiğimiz 5. 
fıkrada zikredilen gerekçelerle 
kaldırılması gerekmektedir.

9- Madde 232/1:  Kötü Mu
amele

“Aynı konutta birlikte yaşadı
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ğı kişilerden birine karşı kötü mu
amelede bulunan kimse, iki aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır.” denilmişse de, benzer 
olarak düzenlenen “Eziyet” suçu
nu düzenleyen 96. maddede yer 
alan ceza miktarının 2 yıldan 5 yı
la kadar öngörülmesi çelişkilidir.

10- Madde 2 63 : Kanuna Ay
kırı Eğitim Kurumu

Bu maddenin metinden çıka
rılması gerektiğini düşünmekte
yiz. Qerekçemiz şudur:

Eğitim ve öğretim faaliyetleri, 
devlet eliyle yürütülebileceği gibi, 
kamu makamlarının verdiği izne 
dayalı olarak ve bu iznin koşulları 
çerçevesinde özel hukuk kişileri 
eliyle de yürütülebilir. Özel hukuk 
kişileri eliyle yürütülen eğitim ve 
öğretim faaliyetinin devletin dene
tim ve kontrolü altında olması ge
rekir.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri
nin özel hukuk kişileri eliyle yürü
tülebilmesini sağlamaya yönelik 
olarak yapılan düzenlemelerde 
öngörülmüş olan koşulların varlığı 
halinde, yürütülen faaliyetin hu
kuka aykırı bir yönünün bulunma
yacağı aşikardır. Ancak, ticari 
amaçlı eğitim ve öğretim faaliyet
lerinin kamu makamlarının iznine 
tabi tutulması doğaldır. Burada 
da, bir eğitim ve öğretim kurumu- 
nun gerekli izinler alınmaksızın 
açılması, sadece idari yaptırım uy
gulanmasını gerektiren bir husus
tur. İçerik itibarıyla hukuka aykırı 
olmayan ve suç teşkil etmeyen 
hususları öğretmeye yönelik ola
rak yürütülen bir faaliyet, ceza hu
kuku sorumluluğunu gerektirmez.

Belirtilen nedenlerle, bu mad- 
denin metinden çıkarılması ge
rektiği düşüncesindeyiz.

11- Madde 280 : Sağlık Mes
leği Mensuplarının Suçu Bildir
memesi

Maddeye göre görevi sırasında 
suçla karşılaştıkları halde durumu 
ilgili makamlara bildirmeyen he- 
kim, eczacı, ebe, hemşire ve diğer 
sağlık çalışanlarının 1 yıla kadar 
hapis cezası alması öngörülmüştür. 
Sağlık çalışanlarını ‘ihbarcı’ duru
muna düşüren bu düzenleme, sağ
lık çalışanlarının görevleri sırasın
da karşılaşacakları suçları bildirme 
yükümlülüklerinin kapsamının aşı
rı genişletilmesi ve bu görevin ih
mali halinde uygulanacak cezala
rın aşırı ağırlaştırılması sakıncalı
dır.

Ayrıca, “suçu bildirmeme” su
çu her ne kadar 3 ayrı maddede 
düzenlenmişse de (278, 279 ve 
280md.ler) bunların tek madde 
olarak düzenlenmesi daha isabetli 
olabilirdi.

12- Madde 283/3: Suçluyu 
Kayırma

“Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, 
kardeş veya diğer suç ortağı tara
fından işlenmesi hâlinde, cezaya 
hükmolunmaz.” denilmiştir. Avu
katlık mesleğinin niteliği (sır sak
lama yükümlülüğü gibi) nazara 
alınarak, istisna olarak sayılanlar 
arasında avukatın yer alması daha 
isabetli olacaktır.

13- Madde 301 : Türklüğü, 
Cumhuriyeti, Devletin Kurum 
ve Organlarını Aşağılama

Maddenin son fıkrasında her 
ne kadar “eleştiri amacıyla yapılan 
düşünce açıklamaları suç oluştur
maz.” denilmekte ise de yürürlük
te olan TCK’nun 159. maddesi
nin karşılığı olarak düzenlenen bu 
maddenin düşünce ve ifade özgür
lüğüne yönelik tehdit olduğu aşi
kardır. “Türklüğü, Cumhuriyeti 
veya Türkiye Büyük Millet Mecli
sini, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metini, Devletin yargı organları
nı, askerî veya emniyet teşkilatı
nı” eleştiren yazı ve konuşmaların

bu madde kapsamında sık sık cezai 
takibata maruz kalması sürpriz ol
mayacaktır. Ayrıca, eski yasadaki 
gibi “aşağılamak” kavramı eleştiri
lerin suç isnadı konusunu engelle
meyecektir. Yapılacak değişiklik
te, en azından “aşağılama” kavra
mı yerine “hakaret” kavramı daha 
isabetli olacaktır.

14- Madde 318 : Halkı As
kerlikten Soğutma

“Halkı, askerlik hizmetinden 
soğutacak etkinlikte teşvik veya 
telkinde bulunanlara veya propa
ganda yapanlara” ceza öngörülme
si ve bunun basm yoluyla yapıl
ması halinde yarı oranında artırı
mının öngörülmüş olması, asker
lik hizmetinin giderek profesyo
nelleştiği, vicdani red hakkının 
bir çok ülke kanunlarında yer al
ması karşısında talihsizliktir. 
Mevcut TCK’daki aynı düzenle
me nedeniyle çok sayıda dava 
açıldığı ve kamuoyunda tanınan 
bir çok kişinin yazı ve düşünceleri 
nedeniyle yargılandığı bilinmek
tedir.

Sonuç olarak; Türkiye’de 
mahkemelerin genel olarak tutu
cu bir yapıya sahip olması ve dev
leti koruma refleksiyle daha çok 
yasaklardan yana hareket etmele
ri, Temel Ceza Yasasının daha 
dikkat ve özenle ele alınması gere
kiyor.

5237 sayılı TCK, tasarı metni
ne göre önemli ve olumlu değişik
liklerin yapılmasına karşılık, özel
likle düşünce ve ifade özgürlüğü 
konusunda sorun doğurabilecek 
çok sayıda maddeye halen sahip 
olduğu ortadadır.

MAZLUMDER olarak, Yeni 
TCK’da yapılacak değişikliklerin, 
özgürlükçü ve insan hakları mer
kezli bir anlayışla yapılmasını 
umuyor ve bekliyoruz. ■
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ABD ÜSLERİ İLE HALK İRADESİ 
ORTASINDA DİKTATÖR DANSI

AHMET EMİN DAĞ

böylesi despotik suçlamaların da 
eklenmesi insanların öfkesini 
patlatmakta gecikmedi. Bu mu
hakeme sürecinde işadamlarına 
ait birçok işyerinin kapanması 
ve yaptıkları vakıf hizmetlerinin 
aksaması, yüzlerce yeni mağdur
dan oluşan sessiz ama huzursuz 
kitleyi adeta kışkırtmıştı. Gözal- 
tındaki işadamlarının akrabala
rının içinde bulunduğu öfkeli 
kalabalığın ilk adresi hapishane 
olmuştu.

Komünist baskılardan kur
tulduğu 1991 yılındaki bağımsız
lıktan bu yana hep işlerin bir 
gün düzeleceği hayalini kuran 
Özbek halkı, rejimin kendileri
ne yaşam standardı yönünden 
hiçbir şey kazandırmadığı gibi, 
yatırım sahiplerini içeri tıkarak 
insanlarla adeta alay etmesini bu 
kez hazmedememişti.

Dünyanın en büyük pamuk 
ve altın üreticileri arasında yer 
aldığı halde halkın ekonomik 
durumunun inanılmaz ölçüde 
kötü olduğu ülkede, Kerimov’a 
yakın belli bir zengin sınıfın ül
kenin gelirlerinin büyük bölü
müne sahip olması ve yolsuzluk
lar halk içindeki kini besleyen 
temel unsurlar.

Fergana vadisinin en kalaba
lık kenti olan Andican aslında 
ekonomik sorunların en fazla his
sedildiği bölge. Ülkede aylık orta
lama kişi başına gelirin 30 dolar 
düzeyinde olduğu düşünüldüğün
de, bu problemin sorumlusu bir 
rejimin, Andican’da halkın eko
nomik sorunlarını kendi çapında 
çözmeye çalışan insanları “radi
kal dinci” suçlaması ile içeri at
ması akılsızlıktan öte din düşma
nı bir devletin bakış açısını yansı
tıyordu. Bu belki de bölge halkı
nın son tahammül sınırı idi.

Bundan sonra olacakları anla
mada ise tamamen dış dinamik
lerin belirleyici olacağını söyle
mek büyük bir kehanet olmasa 
gerek. Patlak verdiğinde Özbek 
halkının inisiyatifinde bulunan 
olayların artık bölgesel ve küre
sel güçlerin denetimine girme 
olasılığı yüksek.

12 ve 13 Mayıs tarihlerinde 
silahlı bir grubun şehirdeki ha
pishaneye saldırıp mahkumları 
serbest bırakmasının hemen er
tesi günü Andican meydanında 
yapılan büyük gösteriye hükü
metin sert biçimde müdahalesi 
ve bine yakın insanın hayatını 
kaybetmesi gündeme bomba gibi 
düşmüştü.

Aslında olaylar başlangıçta 
bir rejim sorunundan ziyade adli 
bir olay olarak görülüyordu. An- 
dican’m saygın ve hayır işleri ile 
ünlenmiş 23 iş adamı aleyhine 
“radikal dini” gruplara üyelik 
suçlaması ile geçen Şubat ayında 
açılan dava ve ardından başla

yan mahkeme süreci bu 
olayların alt yapısını 
oluşturdu.

Yaşam şartlarının ol
dukça zor olduğu ülke

de, hali hazırdaki işsiz
lik ve moral bozuk

luğuna, yeni mağ
duriyetlerin de 
içinde olduğu

A ylar süren barışçı göste
riler ardından Andican 
kentinde, olayların 

yön değiştirip kanlı çatışma ve 
devlet terörüne dönüşmesi Öz
bekistan’ın geleceğine ilişkin 
tartışmaları başlatmakta gecik
medi. Bu tartışmaları besleyen iç 
ve dış dinamikleri ayrı ayrı de
ğerlendirmekte yarar var. Zira, 
kadife devrim yaşanmış diğer ül
kelerdeki iç huzursuzluk/dış des
tek dengesine benzer bir oluşum 
Özbekistan’daki olaylarda söz 
konusu olmadı. Ancak olayların 
başında böyle bir ilişkinin olma
ması, bundan sonraki süreçte ol
mayacağı anlamına gelmez.

Bu tartışma bir tarafa, Özbe
kistan’ı patlatan iç dinamikleri 

diğerinden (dış
tan) ayırmak 

yaşananla
rı anla
mada ya
rarlı ola
c a k tır .
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üs vererek Batıkların sempatisi- 
ni kazanmıştı. Ama bu sempati
ye güvenerek, Afganistan işga
linden sonra oluşan bölgesel 
dengeleri değerlendirmekte ba
siretli bir lider gibi davranamadı. 
Afganistan’ın işgali öncesinde 
Kerimov’un kanlı diktatörlüğü 
belki ABD için çok hayati roller 
oynayabilir ve iyi bir üs hizmeti 
sunabilirdi. Ama Orta Asya’nın 
tam ortasında kendisine Afga
nistan gibi bir devlet inşa eden 
Amerika’nın artık Türki cum
huriyetlerdeki diktatörlerin kap
rislerine tahammül lüksünün hiç 
kalmadığını tüm bölge ülkeleri
nin görmesi gerekiyor.

Daha önceki dönemde Ame
rika’nın terörle mücadelesinde 
en güvenilir işbirlikçilerden biri 
olan Kerimov, tıpkı diğer işbir
likçiler gibi Amerika için güven 
vermemeye başlayınca gözden 
düştü. Çünkü kısa vadede, iş ya
pabilme kabiliyeti olsa bile uzun 
vadede ABD’ye güven vermi
yordu.

Bunu ilk defa 2003 yılında 
hissetti. Kerimov, 1991 yılından 
sonraki bağımsızlık sürecinin ilk 
yıllarında, iktidarını sağlama al
mak üzere gelecek dolarların ha
tırına ABD’ye her türlü kolaylı
ğı sağladı. Bu kolaylık karşılığın
da ülkedeki tüm Islami muhale
feti ezmesine kimsenin sesini çı

Sonuç ne şekilde gelişirse ge
lişsin kesin olan bir şey varsa o 
da Kerimov’un ülkesinde çok da 
sevilmeyen bir diktatör olduğu 
gerçeğinin tartışılmaz bir biçim
de ortaya çıkmış olduğu ve ilk 
fırsatta alaşağı edileceğidir. Gür
cistan, Ukrayna ve Kırgızis- 
tan’dakinin tersine Özbek dikta
törün bu akıbeti geciktirmek 
için elinden gelen her şeyi yapa
cağını tüm dünya Mayıs ayında
ki olaylarda çok iyi gördü.

Özbekistan’da, mevcut dik
tatörlük rejiminin inşa ettiği 
korkunç bir sosyal adaletsizlik ve 
baskı rejimi ile ondan hoşnutsuz 
yüzbinlerin oluşturduğu patla
maya hazır bir halk her türlü dış 
müdahaleye müsait görünmek
tedir.

Bu sebeple bundan sonraki 
olaylarda iç dinamiklerin rolü sı
nırlı olacaktır. Şimdi inisiyatif 
dış güçlerin eline geçmektedir.

Şimdi yapılan tartışma, reji
min gidip gitmeyeceğinden ziya
de, içeride halkın oluşturduğu 
bu baskıların dışarıdan ABD ve 
müttefiklerinin başını çektiği 
uluslar arası baskılarla birleşip 
Kerimov’un bir zaaf anını ne za
man bulacağıdır.

İşkencenin her türlüsünü uy
gulayan Kerimov yönetimi, Af
ganistan sınırına yakın Hama- 
bad’da Amerikalılara askeri bir

karmayacağı tahminleri doğru 
çıktı. Amerika da eski Sovyet 
hinterlandına nüfuz etmek için 
yerel diktatörlerle iş yapmayı zo
runlu bulduğundan, birkaç mu
halifin ezilmesine ses çıkarma
mayı kendi demokratik değerleri 
açısından çelişkili görmeyebilir- 
di. Nitekim öyle de oldu. 10 yıl 
boyunca ABD, Kerimov hak- 
kmdaki her türlü eleştirilere gö
ğüs gererek, ilişkisini ve yardım
larını sürdürdü.

2001 yılında Amerika’ya bir 
askeri üs kurma izni vermişti. 
Hatta Amerikan yönetimi 2002 
yılı içinde terörle mücadelesinde 
destek için Kerimov’a milyon
larca dolar yardım da yapmıştı. 
2002 yılı sonlarından itibaren 
iki tarafın ilişkilerinde ilk kuş
kular başladı. Gürcistan’daki 
Gül Devrimi bölgedeki diğer 
diktatörlerle birlikte Kerimov’u 
da endişelendirdi. Çünkü bir za
manlar Amerikan müttefiki ol
mak, şimdi çöp tenekesine atıl
mayı önlemiyordu. Hele de 
Irak’m işgali ve Saddam’ın duru
mundan sonra.

Nitekim 2003 yılından itiba
ren, eski Sovyet cumhuriyetle
rinde kadife devrimlerin sürece
ğinin anlaşılması ile iki taraf 
arasında tamamen ayrışma ya
şandı. Özbekistan yüzünü tama
men Rusya ve Ç in’e döndü. İki
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DANIEL ABDULFATTAH

Middle east News, Al-Arabiya News chanel, MBC TV, Al-Akhbariya 
News chanel, mbc Panorama Radio, Chanel 2 Türkiye Temsilcisi olan ga
zeteci Daniel Abdulfattah, geçtiğimiz ay Vashingtonda yapılan AIPAC 
toplantısını, ABD-îsrail ilişkileri, Sionizm ve Filistin sorunu bağlamında 

Ümran okuyucuları için değerlendirdi.

ülke ile de karşılıklı askeri ve 
enerji anlaşmaları imzalandı. Öz
bekistan  ABD’nin denetiminde
ki GUUAM işbirliği örgütünden 
ayrıldı. Rusya ve Ç in’in etkin ol
duğu Şangay İşbirliği Örgütü’ne 
yöneldi. George Soros’a bağlı va
kıfları kapatarak, faaliyetlerine 
son verdi.

Dış güçlerin bölgesel hesapla
rı bakımından bugün Kerimov, 
koltuğunu kurtarmış görünse de, 
Amerikan üslerinin kuşattığı Or
ta Asya coğrafyasında küresel 
güçlere karşı büyük bir koz ver
miş durumda. Ayaklarının altın
da, çekilmekte olan halının kay
masını durdurmak için emperya
listlerden birini tercih etme zo
runluluğu Kerimov’u çaresizce 
yeni tavizlere zorlayacak.

Rusya yeniden bölgede nüfuz 
kazanmak için kendisine iyi bir 
fırsatın doğduğunu görüyor. Bu 
nedenle Amerika ile arası açılan 
Kerimov’u kucaklamakta gecik
medi. Buna karşın eski diktatö

rünün Rusya’ya yakınlaşmasını 
durdurmayacağını bilen Ameri
kan yönetimi de, Özbekistan 
içindeki bu huzursuzluk potansi
yelini değerlendirmek üzere ha
rekete geçmiştir. Şimdi bir taraf
ta “demokratik güçleri destekle
me adı altında” Amerika, diğer 
tarafta “teröristlere karşı müttefi- 
ğine yardıma koşan” Rusya, Orta 
Asya’daki büyük oyunun yeni bir 
perdesini oynamaya hazırlanıyor. 
Bu oyunun küçük aktörleri ve fi
güranları da tıpkı Kerimov gibi, 
kendilerine verilecek roller kar
şılığında üç beş kuruş alıp mutlu 
olacaklar. ■

1 953 yılında tek kişilik bir 
örgüt olan AIPAC, geçti
ğimiz ay, 5 bin kişilik bir 

delegasyonun katılımıyla yıllık 
olağan toplantısını Washing- 
ton’da gerçekleştirdi. 100 bin
den fazla üyesiyle, Yahudi - İsra
il - Amerikan genel ilişkiler ce
miyeti olan AIPAC, İsrail’in 
A BD ’deki önde gelen Yahudi 
lobilerinin başında yer alıyor.

Siyonizm ABD’nin 
Temel Değeri

Toplantının açılış konuşmasın
da İsrail Başbakanı Ariel Şa-

ron’un şu sözleri oldukça dikkat 
çekiciydi: “İsrail, Yahudilik,
Siyonizm, A B D ’nin temel de
ğerlerindendir. ”

ABD’nin, özgürlük mücade
lesinin 200 yıllık sürecinde, İsra
il’e ve Siyonizm’e temel değer 
oluşturacak kadar fazla bir önem 
göstermediğini, bu süreci yakın
dan takip edenler çok net bir bi
çimde bilmektedir. Amerikan 
değerleri arasında sayılan Yahu
dilik ve Siyonizm, Büyük İngil
tere’nin geçtiğimiz yüzyılın baş
larında, Ortadoğu’da Siyonistle- 
re biçtiği yeni politik rolle bir
likte netleşmeye başladı.
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Tarih boyunca Batı ile Yahu- 
dilerin ilişkisine bakıldığında, 
kan, katliam, fırınlar vs. dışında 
Yahudilik ve Siyonizm’i değer 
haline getirecek pek bir şey bu- 
lamıyoruz. Oysa, Yahudilerle 
Müslümanların ilişkisine baktı
ğımızda, bu ilişkinin onlarca aşı
ra dayandığını görebiliyoruz. Ta
rihte kısa bir yolculuk yaparsak; 
Hayber Antlaşması, Yahudi- 
Müslüman Akti, İbn-i Varaka
lar, Hz. Ömer Bin Hattab’m Ya- 
hudilere gösterdiği insani mu
amele ve adaletli ilişki, II. Ferdi
nant katliamları öncesi Endü
lüs’teki Müslümanların, Yahudi- 
lere olan adil yaklaşımı ve II. 
Beyazıt’ın 1592 yılındaki Ferdi
nant katliamından Yahudileri 
kurtarıp, İstanbul’a getirmesi gi
bi Yahudilerle, Müslümanlar 
arasında yaşanmış pek çok 
olumlu gelişmeyle karşılaşabili
yoruz.

Bütün bu olaylara bakıldığın
da; Yahudilerin buzağıya taptık
ları andan itibaren, altın çağları
nı Islami yönetimler zamanında 
yaşadıkları görünmüyor mu? 
Müslümanlar mı Yahudi çiftçile
ri, avcıları ve oduncuları çivili 
tabutlarda öldürdüler? Nazilerin 
Holokost fırınlarını Gazze’deki 
çocuklar mı tutuşturdular? Po
lonya, Macaristan, ve Paris’in 
arka mahallelerindeki Yahudi 
kantonlarını Ramallahlı çocuk
lar mı yıktılar? Yahudilik, 
Kur’ân-ı Kerim dışında hangi 
Batı anayasasında yer aldı?

Yahudiler bundan beş asır ön
ce Osmanlı toplumunun değerle
ri arasında sayılırken, Cristof Co
lombos yeni yeni, yelkenlerini 
Amerika’ya doğru yönlendirmi
yor muydu? Siyonistler, bugün 
Müslümanlardan veya Araplar-

dan, hatta Yahudilerden bile eski 
Batının kendilerine yaptıklarının 
intikamını alıyorlar.

Şaron s “İsrail 1967  
Sınırlarına Çekilmeyecek”

AIPAC toplantısında Şaron di
yor ki, “Bütün dünyadaki İsrail
lileri temin ederim ki İsrail, 4 
Haziran 1967 sınırlarına geri çe
kilmeyecek.”

Şaron bu sözleriyle; Arap, 
Müslüman ve halkının yüzde 
30 ’u Hıristiyan olan Filistinlile
re parçalanmışlığın yani ölümün 
devam edeceğini vaat ediyor.

Amerika ‘özgürlükler veya 
hakların savunulduğu ülke’ ola
rak bilinirdi. Ama İsrail’in, Ame
rika’nın bu değerlerinden biri ol
duğu iddiası, sanırım Amerikalı
larda da şüphe uyandırır.

Özgürlük ve haklardan söz 
etmişken hatırlayalım; son Filis
tin yerel yönetim seçiminde 
HAM AS, ilk kez seçime katıla
rak çoğunluğun oyunu aldı. İsra
il ise HAM A S seçmeni ve aday
larının -her türlü yola başvura
rak- seçime katılımlarını engel
lemeye çalıştı. Birleşmiş Millet
ler ve Dünya, Şaron’un ördüğü

duvara karşı çıktı. BM üyesi bazı 
devletler, duvarı yüzyılın en bü
yük insan hakları ihlali olarak 
nitelendirdi. Tüm bunlar yaşa
nırken Şaron, Siyonizmin ve İs
rail’in halen Amerikan değerle
rinden biri olduğunu, Ameri
ka’nın kalbinde, Washington’da 
iddia ediyor.

İsrail, Yahudilerin devletini 
İslam alemi okyanusunda yaşat
mak istiyorsa, bunu ancak tarih 
boyunca en iyi ilişkisi olan Müs
lümanların hoşgörüsüyle gerçek
leştirebilir.

Bir Çin atasözü der ki; “Okya
nusu düşman gören ada delidir." ■
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GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE KOZALİTE (SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ)

GAZALİ VE KUANTUM TEORİSİ

KAREN HARDİNG 
Türkçesi: Selçuk KÜTÜK

V arlıkların dış görünümleri aldatıcı mıdır? 
Nesnelerin belirli şekillerde davranması
nın sebebi Allah’ın öyle irade ediyor ol

ması mıdır? Nesneler bizzat kendileri ile kaim 
olup sürekli bir varoluşa mı sahiptirler, yoksa A l
lah onları sürekli bir şekilde yarattığı için mi var 
olmaya devam edebilmektedirler? Gazali’ye göre, 
bütün bu sorulara verilecek cevap kesinlikle 
“evet”tir. Sürekli ve daimi bir varoluşa sahip hiç
bir nesne yoktur. Eşya arasında görülen ve genel 
olarak sebeplilik prensibi şeklinde ifade edilen 
ilişkiler, bir olayın diğer bir olayı kaçınılmaz bi
çimde izlemesinden ziyade Allah’ın “adetlerinin” 
(sünnetullah) bir neticesidir. Allah evrende her 
şeyi sürekli bir biçimde yaratmaktadır ve Allah 
yaratma işlemini durdurursa, artık hiçbir şey var 
olmaya devam edemez.

Bu fikirler 20. yüzyılda yaşayan insanlar için 
oldukça garip ve bilim dışı görünebilir. Sözü edi
len düşünceler, genel kabul görmüş olan “fiziksel 
dünya” kavramı ve anlayışı ile bağdaşmaz bir gö
rünüm arz edecektir. Sağduyu, evrenin zaman 
içinde daimi bir varlığa sahip olan gerçek nesne
lerden yapıldığını göstermektedir. Daha ötesi, bu 
fiziksel nesnelerin davranışları makul, mantıklı ve 
önceden tahmin edilebilir türdendir. Evrenin akıl 
ve mantık yoluyla anlaşılabilir olduğu düşüncesi, 
Newton’un mekanik evren görüşüne kadar uza
nan eski bir inançtır ve bu anlayış bilimin en te
mel dayanaklarından birini teşkil etmektedir. İn
sanların çoğu dünyanın bu türden bir mekanik 
model sayesinde mükemmel bir şekilde tanımla

nabileceğine inanmasına rağmen, böyle bir mode
lin uygunluğu ve geçerliliği son bilimsel gelişme
ler, özellikle kuantum teorisi, tarafından sorgula
nır hale gelmiştir. Bu teori fiziksel dünyanın, me
kanik modelin öngördüğünden çok daha farklı ol
duğuna işaret etmektedir.

Kuantum teorisi fiziksel varlıkların doğasını ve 
bunlar arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu açık
lamayı hedefler. Bu teori 20. yüzyılın başında, o 
dönemde baskın olan ve genel kabul gören meka
nik evren görüşüyle bağdaştırılması mümkün ol
mayan yeni bir takım bilimsel verilere açıklık ge
tirmek maksadıyla ortaya atılmıştı. Teorinin soyut 
ve matematiksel bir tabiata sahip olması, ileri sü
rüldüğü tarihten günümüze kadar onun fiziksel 
yorumu ile ilgili büyük görüş ayrılıklarının doğ
masına yol açmıştır. Bunlar arasında en yaygın 
olarak bilineni Copenhagen yorumudur. Kuan
tum teorisinin Copenhagen yorumu ile Gazali’nin 
düşünceleri arasındaki benzerlikler bu makalenin 
özünü teşkil etmektedir.

İlk bakışta, 20. yüzyılda ortaya atılan kuantum 
teorisiyle Gazali’nin düşünceleri arasında ciddi bir 
benzerlik olabileceği pek ihtimal dahilinde görül
meyebilir. Hem farklı kültürlerin ürünü olmaları 
hem de bin yıllık bir zaman dilimiyle birbirinden 
ayrılmış olmalarına rağmen bu iki düşünce siste
minin bir çok ortak ve benzer yönü vardır. En 
önemli benzerlikler tabiattaki sebeplilik prensibi
nin rolü, fiziksel varlıkların doğası ve nesnelerin 
davranışlarının ne derece tahmin edilebilir oldu
ğu hususlarında görülmektedir.
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Batı dünyası uzun zamandan beri, nesneler 
dünyası üzerindeki çalışmalarla din sahasındaki 
çalışmalar arasında bir ayrım yapmaktadır. Bilim, 
doğal olaylar ve nesneler üzerinde yapılan çalış
malardır; tanrı veya din alanında yapılan çalışma
lar ise felsefe ve teoloji kapsamına girmektedir. 
Ancak bu ayırımın kendi içinde bazı zorluklar do
ğurduğu anlayışı gittikçe yaygınlık kazanmaktadır. 
Bir çok bilim adamı araştırmalarını sadece fiziksel 
nesnelerin davranışları üzerinde çalışmak suretiy
le sınırlandırmayı tercih etmesine rağmen, kuan
tum teorisi bu bilim adamlarını “bilimin metafizi
ği” hakkmdaki sorular üzerinde düşünmeye zorla
maktadır. Kuantum teorisini destekleyen veriler o 
derece güçlüdür ki, teorinin göz ardı edilmesi 
mümkün görünmemektedir. Teorinin kabul edil
mesi, bilimsel düşüncenin temelini teşkil eden bir 
takım fikirler ve kavramlar üzerinde bilim adam
larının yeniden çalışması zorunluluğunu ortaya çı
karmıştır.

Bilimsel gelişmelerin ve yeni teorilerin, bilim 
adamlarını bilimin metafizikle olan bağlantıları 
üzerinde çalışmaya sevk etmesi, Gazali ve kuan
tum teorisyenlerinin bir çok benzer problem üze
rinde duruyor olmasını makul hale getirmektedir. 
Ancak bu, sorulan soruların form itibarıyla veya 
vurgu ve bağlam açısından özdeş oldukları anla
mına gelmez. Gazali ve onun çağdaşları “Allah’ın 
günlük işlerdeki rolü nedir ?” veya “mucizelerin 
ortaya çıkışı nasıl mümkün olabilmektedir ?” tü
ründen sorularla ilgilenmekteydiler. Diğer taraf
tan, kuantum fizikçileri “iki olay arasında bir se- 
bep-sonuç bağlantısı var mıdır ?” veya “fiziksel 
nesnelerin davranışları hangi derecede tahmin 
edilebilir ?” biçiminde sorular sormaktadırlar. Bu 
sorular, ifade ediliş tarzı ve bağlamları farklı ol
makla beraber temelde ve özü itibarıyla birbirine 
çok benzemektedir. Gazali ve kuantum fizikçileri 
açısından esas mesele, fiziksel dünyada cereyan 
eden olayların arkasında yatan sebepler ve bu 
olayların ne derece tahmin edilebilir olduğu etra
fında dönmektedir. Her iki taraf da, bir olaya baş
ka bir olayın mı sebep olduğu yoksa olayların ha
rici bir kuvvet tarafından mı meydana getirildiği 
sorusu üzerinde durmaktadır.

Bu makalenin amacı, sözü edilen farklı iki dü
şünce sistemi arasıda karşılaşılan benzerlikleri in
celemektir; ortak yönlerin çok fazla oluşu oldukça

Gerçek nesnelerin bağımsız bir 

varlığa sahip oldukları düşüncesi 

hem Gazali hem de Copenhagen 

yorumu tarafından şüphe ile kar

şılanmaktadır. Bu yüzden "nesne” 

terimi ile ne kastedildiği üzerinde 

düşünmekte fayda vardır.

çarpıcıdır. Mesela her iki yaklaşım da, nesnelerin 
davranışlarında görülen düzenliliklerin sebeplilik 
prensibine atfedilmesi gerektiği düşüncesine ta
mamen karşıdır. Daha da ötesi, evrende meydana 
gelen olaylar hakkında kesin bir öngörüde ya da 
tahminde bulunulamayacağı noktasında fikir bir
liği söz konusudur. Yine her iki görüş de, beklen
meyen ve tahmin edilemeyen şeylerin gerçekleş
me ihtimalinin varlığını kabul eder. Gazali’nin 
açıklamasına göre, Allah’ın kudreti her şeye yeter 
ve yeryüzündeki her şeye her an müdahale edebi
lir; böylece, irade ettiği herhangi bir şeyin ortaya 
çıkmasını kolaylıkla sağlayabilir. Kuantum teori
sinin Copenhagen yorumu ise, fiziksel kanunlara 
dayalı olarak bir cismin nasıl davranacağını kesin 
bir şekilde tahmin etmenin ve öngörmenin im
kansız olduğunu söyler. Kurşundan yapılmış bir 
bilye serbest bırakıldığında yere düşmesi beklene
bilir, diğer taraftan bilyenin tam tersine yükselme 
ihtimalinin var olduğu da rahatlıkla söylenebilir.

Gerçek nesnelerin bağımsız bir varlığa sahip 
oldukları düşüncesi hem Gazali hem de Copenha
gen yorumu tarafından şüphe ile karşılanmakta
dır. Bu yüzden “nesne” terimi ile ne kastedildiği 
üzerinde düşünmekte fayda vardır. Günlük lisan
da “nesne”, uzayda yer kaplayan ve onu çevresin
deki diğer varlıklardan farklı kılan bir takım özel
liklere sahip olan bir şey olarak anlaşılır. Mesela 
kurşun bilye şeklindeki bir nesne, onun davranış
larını belirleyen ve yöneten belirli özelliklere sa
hiptir. Ayrıca bu özelliklerin daima varlığını ko
ruduğu ve bilyenin her zaman aynı kanunlara uy
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gun olacak şekilde davranmaya devam edeceği 
varsayılır. Kurşun bir bilye serbest bırakıldığında 
yere düşecektir, çünkü böyle bir davranış sergile- 
mek ağır cisimlerin tabiatında mevcuttur.

Benzerliklerin tam olarak tartışılabilmesi 
için, Gazalinin ve kuantum teorisinin temel fikir
leri hakkında okuyucunun bazı düşüncelere aşina
lık kazanması gerekmektedir.

El -  Gazali
Ebu Hamid El-Gazali (1058-1111) ortaçağ İs

lam döneminin en etkili düşünürlerinden biridir. 
Bir çok eseri bulunmakla beraber, fiziksel dünya
nın tabiatı ile ilgili görüşlerine ait birincil kaynak 
“tehafüt el felasife” isimli kitabıdır. Bu meseleler 
“olayların tabii akışından ayrılmanın imkansızlığı 
inancının reddedilmesine dair” isimli başlıkla (17. 
mesele olarak) tartışılmıştır.

Bu çalışma, İbn-i Sina (980-1037) gibi filozof
ların tabiat olaylarının nasıl ve niçin oluştuğu 
hakkındaki iddialarını reddetmek maksadıyla ya
zılmıştı. Gazalinin bu kitabı yazdığı dönemde, 
İbn-i Sina ve diğerleri fiziksel dünyanın birbirin
den bağımsız gerçek objelerden meydana geldiği 
kanaatine varmışlardı. Bir olayın sebebinin başka 
bir olay olduğu düşünülüyor, nesnelerin kendi ta
biatlarında mündemiç olan ve onların davranışla
rını şekillendiren özelliklere sahip olduğuna ina
nılıyordu. Gazali bu fikirlere karşı çıkmaktaydı, 
çünkü böyle tamamen sebep-sonuç ilişkisine da
yalı bir dünya anlayışının Allah’ın gücünü sınırla
yacağını düşünmekteydi. Gazali, Allah’ın olup bi-

Gazali’ye göre: "Sebep-sonuç iliş

kisi olarak inanılan bağlantı, za

ruri bir şey değildir. Eğer bir olayı 

başka bir olay takip ediyorsa bu

nun sebebi, Allah’ın onları bu şe

kilde yaratıyor olmasıdır, yoksa 

bağlantının zaruri ve kaçınılmaz 

olmasından kaynaklanmaz”

ten olaylarla sürekli bir etkileşim içinde bulundu
ğu düşüncesinin kabul edilmesi gerektiği meselesi 
üzerinde ısrarla durmaktaydı.

Allah’ın tüm olup biten olaylar üzerindeki ro
lü ve etkisi Gazali’nin “sürekli yaratma” fikrinde 
açıkça görülmektedir; bir başka deyişle, kainat her 
an yeniden yaratılmaktadır. Bir nesnenin varlığı
nı devam ettirebilmesi için A llah’ın onu her an 
yaratması gerekmektedir. Bu yüzden, nesneler za
man içinde varlıklarını sürekli şekilde devam et
tirmelerine sebep olacak hiçbir zati ve tabii özelli
ğe sahip değildir (W olfsonl976). Bizim bir cismi 
sürekli bir varlığa sahip olarak algılamamızın se
bebi, Allah’ın o nesneyi tekrar ve tekrar yaratma
yı irade ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Masa üzerinde belirli bir zaman dilimi içinde ha
reketsiz olarak duran bir top bu davranışını kendi 
kendine muhafaza ediyormuş gibi görünür, ger
çekte ise Allah tarafından sürekli biçimde yeni
den yaratılmaktadır.

Fiziksel evren her an yeniden yaratılmaktaysa, 
eşya niçin sabit, sürekli ve uniform bir görünüm 
arz etmektedir? Herhangi bir nesne neden zaman 
içerisinde varlığını hep koruyor olarak görünmek
tedir? Gazali’ye göre durumun bu şekilde tezahür 
etmesi, Allah’ın adeti (sünnetullah) gereği ardışık 
olayları alışılmış hallerine uygun olarak tekrar ve 
tekrar yaratmasından kaynaklanmaktadır. Allah, 
kurşun bir bilyeyi herhangi bir anda var edip bir 
sonraki anda ise yaratmamayı tercih edebilir, fa
kat O ’nun adeti şudur ki, eşyayı bir defa yarattı
ğında artık onu sürekli olarak belirli durumlarda 
var kılmaya devam eder. Buradan anlaşılıyor ki, 
eşyanın varlığını devam ettirmesine sebep olan 
şey nesnelerin kendi bağımsız varlıklarından kay
naklanmamaktadır; yani, eşya kendi başına zati ve 
bağımsız bir varlığa sahip değildir.

“Allah’ın adeti” anlayışı ve fikri, eşyanın hem 
varlığının hem de davranış formlarının açıklan
masında geçerlidir. Kurşun bir bilye serbest bıra
kıldığında yere düşmesini sağlayan şey, Allah’ın 
onu ardışık pozisyonları itibarıyla sürekli yaratıyor 
olmasıdır. Ayrıca, olayları aynı ardışıklık prensibi 
içinde tekrar ve tekrar yaratmak yine O ’nun ade
tidir. Wolfson (1976), Gazali’nin düşüncelerini 
şöyle aktarır:

“Allah, evreni ve olayları belirli bir ardışıklık 
içinde yaratmaktadır ve mucizeler istisna olmak

18 Ümran-Haziran -2005



GAZALİ VE KUANTUM TEORİSİ / HARDİNG

üzere olayların aynı ardışıklık prensiplerine bağlı 
olarak gelecekte de benzer şekilde yaratılacağı iz
lenimini insanın tabiatına yerleştirmiştir.”

Allah, eşyayı aynı prensipler doğrultusunda 
yeniden var etmeyi “tercih ve irade” ettiği için, 
nesnelerin davranışları hakkında tahminde bu
lunmamız mümkün olabilmektedir. Bu, hiçbir şe
kilde Allah’ın iradesini sınırlandırmak anlamında 
yorumlanmamalıdır. Allah normal olarak kendi 
adetini takip eder, fakat onun bu şekilde davran
masını gerektiren herhangi bir zorunluluk mevcut 
değildir ( Mirza ve Sıddıqui, 1986). Bu yaklaşım
la Gazali açısından mucizeleri açıklamak çok ko
lay olmaktadır, çünkü Allah irade ettiği herhangi 
bir şeyi istediği anda yaratabilir. Allah, beklenen 
ve tahmin edilen bir olayı yaratabileceği gibi hiç 
beklenmedik bir durumu da aynı kolaylıkla ortaya 
çıkarabilir. Gazali’ye göre, serbest bırakılan bir 
bilyenin yere düşmesi olayını yaratmasına benzer 
şekilde, eğer Allah dilerse bilyenin yukarı doğru 
hareket etmesine sebep olabilecek kudrete sahip
tir; Allah’ın kudreti nihayetsizdir ve insanların, 
O ’nun ne gibi şeylere muktedir olabileceği nokta
sındaki kavrayışlarını sınırlandırmaması gerekir.

Allah’ın kudreti bir takım gizemli ve harika iş
leri gerçekleştirmeyi de ihtiva eder. Gizemli ve ha
rika olayların tamamını gözlemleyemiyoruz, o halde 
nasıl olur da mucizelerin imkansız olduğunu iddia 
edebilir ve inkar yoluna gidebiliriz? (Gazali, 1958).

Gazali’nin, Allah’ın kudretini göstermek için 
baş vurduğu benzetmelerden biri, bir parça pamu
ğun ateşe atılması örneğidir. Pamuğun ateşle te
masa geçtiğinde yanmasına müsaade etmek A l
lah’ın bir adetidir; ancak bu olay Gazali’ye göre, 
pamuğun yanmasına ateşin sebep olduğu anlamı
na gelmez: Pamuk ateşle bir araya geldiğinde 
onun yanmasını sağlayan esas sebep Allah’tır. Di
ğer taraftan, Allah aynı şartlarda pamuğun yan
mamasını sağlayacak kudrete de sahiptir. Gazali 
düşüncesini şöyle ifade eder: “Ateşle pamuğun te
ması neticesinde pamuğun yanmama ihtimalinin 
var olduğunu kabul ettiğimiz gibi, ateşle herhangi 
bir temas olmaksızın pamuğun küle dönüşmesi ih
timalini de kabul ediyoruz” (Gazali, 1958).

Allah’ın bu tür olayları nadiren yaratmasının 
sebebi, O ’nun adetinin neticesidir ve bu olayın, 
ateşin veya pamuğun yapısıyla ve hatta pamuk ile 
ateş arasındaki etkileşimin doğası ile hiçbir alaka
sı yoktur. Pamuğun ateşle temasa geçmesi netice
sinde siyahlaşması Allah’ın eseridir ve bu siyahlı
ğın hakiki amili/faili ateş değildir. Ateş ile pamu
ğun yanması olayları bir arada cereyan eder, fakat 
gözlemlediğimiz şey sadece ve sadece birinin diğe
riyle beraber varolmasıdır, birinin diğerine sebep 
olması değil! Bu yüzden bizim sebep-sonuç ilişkisi 
olarak algıladığımız bağlantı gerçekte sadece bir 
korelasyon/bağıntıdır. Bir şeyin başka bir şey “ile” 
beraber varolmasıyla, o şeyin başka bir şey “tara
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fından” var edilmesi aynı anlama gelmez. Gaza- 
li’nin ifadesiyle: “Sebep-sonuç ilişkisi olarak ina
nılan bağlantı, zaruri bir şey değildir. Eğer bir ola
yı başka bir olay takip ediyorsa bunun sebebi, A l
lah’ın onları bu şekilde yaratıyor olmasıdır, yoksa 
bağlantının zaruri ve kaçınılmaz olmasından kay
naklanmaz”

Olaylar arasında bazı korelasyonların olduğu 
kolaylıkla görülebilir, fakat gerçekte sebep-sonuç 
ilişkisini gözlemlememiz mümkün olmadığı için 
bu prensibin varlığını varsaymamız doğrulanabilir 
bir iddia değildir; kozalite, evreni yöneten bir 
prensip değildir.

Kuantum Teorisinin Copenhagen Yorumu

20. yüzyılın başında genel kabul görmüş olan 
Newtonian evren tasavvuru ile son bilimsel veri
ler arasında görülen ve gittikçe artan çelişkilere 
cevap olarak yeni bir teori geliştirilmişti. Kuan
tum teorisi olarak bilinen bu teori, fiziksel dünya
yı meydana getiren nesnelerin yapısını tanımla
maya çalışmaktadır. Bu teorinin önemini kavra
yabilmek için onun klasik fizikten ve mekanik- 
Newtonian görüşten temelde ne'kadar farklı oldu
ğunu görmek gerekir. Mekanik model, evreni bir
birinden bağımsız nesnelerin bileşimi olarak ta
nımlar; bu nesnelerin her biri o cismi “kendisi ya
pan” özelliklere sahiptir. Nesneler kendi tabiatla
rında zaten var olan özelliklere dayalı olarak var
lıklarını sürdürürler. Bir cisim harici bir kuvvete 
maruz kalıncaya kadar durumunu muhafaza eder. 
Mesela, kurşun bir bilye belirli bir dış kuvvet tara
fından tahrip edilinceye kadar varlığını devam et
tirir; eğer serbest bırakılırsa, üzerine etkiyen yer
çekimi (gravitasyon) kuvveti sebebiyle yere düşe
cektir. Hepsinden ötesi, kurşun bilyenin bu şekil
de davranıyor olması onun doğasında mevcut 
olan bir şeydir.

Buna ilave olarak mekanik görüş, nesnelerin 
davranışlarını önceden tahmin edebilecek tabiat 
kanunlarının var olduğunu varsayar. Bir bilye on 
metre yüksekten serbest bırakıldığında yere düşe
ceğinin kesin olmasının ötesinde hangi noktaya 
çarpacağını ve yere çarpma hızının ne olacağını 
hesaplamak mümkündür. Böyle bir dünyada sürp
rizlere veya mucizelere yer yoktur, her olayın ras
yonel bir açıklaması muhakkak vardır.

Kuantum teorisi, mekanik modelle açıklana- 
mayacak bilimsel verilerin yoğunlaştığı bir dö
nemde kendini gösterdi (Crease and Mann, 
1986). Elektronların garip davranışları bu durumu 
gösteren en iyi örneklerden biridir. Temel parça
cıklar olarak adlandırılan proton, nötron ve elekt
ronlar tüm fiziksel nesnelerin yapısında mevcut
turlar. Elektronlar 1897 yılında keşfedildiklerin
de, uzayda belirli bir konum ve büyüklüğe sahip 
olan çok küçük parçacıklar oldukları düşünülü-. 
yordu, fakat daha ileri çalışmalar elektronların ba
zı durumlarda parçacık, bazı durumlarda ise dalga 
gibi davrandıklarını gösteriyordu. Dalgalar büyük
lük ve konuma sahip olmadıkları için öz itibarıyla 
mühim bir çelişki ortaya çıkıyordu: Bir elektron 
aynı anda hem parçacık gibi davranıp belirli bir 
konuma sahip oluyor, hem de dalga gibi davranıp 
belirli bir pozisyona sahip olmayabiliyordu.

Elektronların davranışlarının (parçacık veya 
dalga olarak) bizzat kendisine değil, gözlemciye 
bağlı olduğunun anlaşılması meseleyi daha da kar
maşık hale getirdi. Eğer bir gözlemci, elektronla
rın dalga özelliğini taşıdığı bir deney ortamı hazır
larsa, elektronlar sanki dalga hareketi yapıyormuş 
gibi davranacaktır. Diğer taraftan, elektronların 
parçacık özelliklerini görmek için başka bir deney 
tasarlanırsa, bu sefer sanki bir parçacık gibi davra
nacaktır. Bir anlamda, elektronun doğası ve dav
ranış formu gözlemciye bağlı olmaktadır.

Kuantum teorisi bu tür problemleri ele almak 
üzere geliştirildi. Bu teori elektron gibi temel par
çacıkların davranışlarını açıklamaya yönelik olup 
son derece matematiksel ve soyut bir yapıya sa
hiptir. Oldukça başarılı öngörülerde bulunabilme
si sebebiyle, teori bilim adamları tarafından geniş 
bir kabul görmektedir. Mümkün olan tek yorum 
olmamakla beraber, en yaygın ve tartışılır olanı 
Copenhagen yorumudur. Bu isim, söz konusu yak
laşımı ileri süren Copenhagen enstitüsü direktörü 
Niels Bohr’un onuruna verilmiştir.

Kuantum teorisinde elektron, tam manasıyla 
bir dalga fonksiyonu olarak tanımlanır. Bu mate
matiksel fonksiyon, elektronların enerji gibi bazı 
özelliklerini kesin olarak tarif edebilmekte, fakat 
konumlarını ve momentumlarını kati olarak he- 
saplayamamaktadır. Kuantum teorisine göre, par
çacıkların bu özelliklerinin hesaplanması teorik 
olarak bile mümkün değildir. Sadece elektronun
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belirli bir konumda bulunma potansiyelinden 
bahsedilebilir.

Bir gözlemcinin elektronla belirli bir etkileşi
me girinceye kadar, elektronun herhangi bir ko
numa sahip olmadığı anlaşıldığı zaman mesele da
ha da şaşırtıcı bir hal almaktadır. Bir başka deyiş
le elektron, ancak bir gözlemci onun pozisyonunu 
saptadığı zaman belirli bir pozisyona sahip olabi
len bir parçacıktır. Gözlemcinin bu müdahalesi 
(etkileşimi) olmaksızın elektron bir konuma sahip 
değildir; elektron bir çok farklı konumda bulunma 
“potansiyeline” sahiptir. Ancak, bir gözlemci 
elektronun yerini saptamak için etkileşime girin
ceye kadar bu konumlardan hiçbirisinde bulun
mamaktadır. Bu durum parçacıklardan beklenen 
davranış formuna hiçbir şekilde uygunluk göster
mez. Kuantum teorisi günlük hayattaki boyutlara 
uygulandığında, nesnelerin tahmin edilebilece
ğinden çok daha farklı özelliklere sahip olabilece
ğine işaret eder. Mesela, kurşun bir bilye bir masa
nın üzerine bırakıldığında tahmin edilenden çok 
daha farklı bir şekilde “var olmaya” devam eder. 
Bilye, masanın üzerinde bulunma potansiyeline 
sahiptir, fakat aynı zamanda bir çok farklı yerde 
bulunma potansiyeline de sahip durumdadır. Da
ha da ötesi, bir gözlemci onun nerede olduğunu 
görmek için bakmadığı taktirde, bilye herhangi 
bir belirli yerde olmayacaktır.

Bu “potansiyel” olma fikri son derece mühim 
ve kritiktir. Bunu daha iyi anlayabilmek için ato
mun yapısı üzerinde durmak gerekiyor. Protonlar 
ve nötronlar atomun merkezindeki çekirdeğin 
içinde bulunurken, elektronlar çekirdeğin dışında 
konumlanmışlardır. Elektronların çekirdeğin dı
şında hangi noktada bulunduğunu kesin olarak 
bilmek mümkün olmamakla beraber, çekirdeğe 
yakın bir yerde bulunma ihtimali çok yüksektir. 
Düşük bir ihtimal olmakla beraber, yine de elekt
ronun çekirdekten çok uzak bir yerde bulunma ih
timali söz konusudur. Elektron evrenin herhangi 
bir yerinde bulunma potansiyeline sahip olduğun
dan onun tam olarak nerede bulunacağını kesin 
olarak söyleme imkanı yoktur. Diğer taraftan, 
elektronun hangi konumda bulunabileceğini 
“yüksek bir ihtimalle” tahmin edebiliriz (Heisen- 
berg, 1962). Daha somut bir örnek üzerinde dur
mak için tuğladan yapılmış bir duvarı ele alalım: 
Bu duvar elektronların etkileşimi yoluyla bir ara

da tutulan atomlardan yapılmış katı bir cisimdir. 
Eğer herhangi bir anda elektronların tümü, pek 
ihtimal dahilinde olmayan bir davranış sergilerse 
(yani, elektronlar çekirdeklerinden uzak konum
larda bulunurlarsa), duvarı bir arada tutan hiçbir 
şey-olmayacak ve böylece duvarın var oluşu kesin
tiye uğrayacaktır. Başka bir deyişle, elektronların 
çekirdeğe yakın bir yerde bulunma ihtimalleri ol
dukça yüksektir ve dolayısıyla duvar normal şekil
de davranacaktır. Eğer birisi duvarın içinden yü
rüyerek geçmeye kalkışırsa duvara çarpacak ve 
büyük bir ihtimalle bunu başaramayacaktır. An
cak, düşük bir ihtimalle bile olsa (kuantum teori
si böyle bir ihtimali öngörür ve kabul eder) elekt
ronlar öyle konumlarda bulunabilirler ki, duvarın 
içinden yürüyerek ve yaralanmaksızın geçmek 
mümkün olabilir. Newtonian-mekanik modele 
göre ise, ne kadar çok teşebbüste bulunursanız bu
lunun duvarın içinden geçmeniz imkansızdır. Ku
antum teorisi bu ihtimali çok düşük bulmakla be
raber, böyle bir durumun gerçek ve daha da ötesi 
tam olarak hesaplanabilir olduğunu ileri sürer.

İhtimal kavramı kuantum teorisinin en şaşırtı
cı yönlerinden biriyle bağlantılıdır: Heisenberg’in 
belirsizlik prensibi. Bu prensibe göre, bir nesne ile 
ilgili bilinebilecek şeyler hakkında matematiksel 
bir sınır söz konusudur ve elektronun sahip oldu
ğu özellikler birbiri ile öylesine sıkı bir bağlantı 
halindedir ki, bu özelliklerden biri hakkındaki bil
gimiz diğerleriyle ilgili bilgimizi etkiler (Davies 
1989). Bu özelliklerden biri konum (pozisyon), 
diğeri ise parçacığın hızını ve yönünü gösteren 
momentumdur. Belirsizlik prensibine göre, bir 
parçacığın momentumu hakkındaki bilgimiz art
tıkça, onun konumu hakkında bilgi edinmemiz 
daha zor hale gelir. Mesela, bir elektronun hızı ve 
doğrultusu tam olarak bilinirse onun hangi ko
numda olduğunu saptamak imkansız hale gelir 
(Bohr 1934). Benzer şekilde bir elektronun konu
mu tam olarak bilinirse, onun momentumu hak
kında hiçbir bilgi edinilemez.

O halde, kuantum dünyasında bir nesnenin 
davranışı ve doğası nasıldır? Kuantum teorisinde 
tanımlanan haliyle, bir cisim kendisiyle etkileşi
me giren gözlemciden bağımsız bir varlığa sahip 
değildir. Bir cisme atfedilen özellikler, gözlemci
nin o nesne ile ne şekilde bir etkileşime girdiğine 
bağlıdır. Ayrıca bir cismin verilen herhangi bir
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anda nasıl davranacağını önceden bilmek müm
kün değildir, sadece belirli bir durumun vukua 
gelme ihtimalinden söz edilebilir. Bir cisme ait 
özellikler birbirini etkilediğinden, o nesne hak
kında bilinebilecek şeyler için çok kesin bir limit 
bulunmaktadır. Belirsizlik prensibi, kişinin evreni 
rasyonel olarak kavrama yeteneğine bir sınır ge
tirmektedir.

Benzerlikler

Görüldüğü üzere, Gazali ile kuantum teorisinin 
Copenhagen yorumu arasında bir çok benzerlik 
bulunmaktadır. Mesela eşyanın tabiatı meselesini 
göz önüne alalım: Gazali’ye göre her şey Allah ta
rafından yaratılmaktadır ve eşyanın varlığını de
vam ettirebilmesi için Allah’ın onları sürekli bir 
şekilde yaratması gerekmektedir. Eşyanın kendi 
zatında mündemiç vasıflar mevcut değildir, çünkü 
eşyaya atfedilebilecek özellikler yalnızca Allah’ın 
fiillerinin bir neticesidir. Mesela, kurşun bir bilye
nin kendi zatına mahsus “ağırlık” gibi bir özelliği 
yoktur, çünkü ağırlık denilen şey bilyenin içinde
ki kurşundan kaynaklanmamaktadır. Bir bilyenin 
serbest bırakıldığında yere düşmesine ve bu hadi
seyi izleyen kişilerin zihninde “ağırlık” kavramı
nın oluşmasına sebep olan Allah’tır. Gazali gibi 
Copenhagen yorumu da cisimlerin kendi tabiatla

rından kaynaklanan özelliklere sahip olup olma
dıkları meselesini sorgulamışlardır. Bir elektron, 
kendisi ile bir gözlemci etkileşime girinceye kadar 
ne anlamlı bir boyuta ne de bir konuma sahip de
ğildir. Elektronun sahip olduğu tek şey dalga 
fonksiyonu olarak bilinen soyut bir tanımlamadır. 
Kurşun bilye gibi daha büyük nesneler de elekt
ronlardan (proton ve nötronlar dahil olmak üze
re) müteşekkil olduğu için, kuantum teorisi kur
şun bilyenin belirli bir şekilde davranmasına se
bep olacak doğal özelliklere sahip olmadığına işa
ret eder. Bilye tarafından dışa vurulan bir takım 
özellikler, kurşun bilye ile gözlemcinin etkileşi
minden doğmaktadır ve bu özellikler bilyenin 
kendi zatında mevcut değildir.

Nesnelerin kendi zatlarına ait bağımsız özellik
lerin bulunmaması onların gerçekten var olup ol
madıkları meselesini gündeme getirmektedir. Ga
zali’ye göre, hiçbir varlık A llah’tan bağımsız ola
rak var olamaz, çünkü onların her an yaratılması 
işlemi Allah’a aittir. Eğer A llah olmasaydı, hiçbir 
varlık mevcut olamazdı. Benzer şekilde Copenha
gen yorumu da bir nesnenin gözlemciden bağım
sız olarak var olamayacağını ileri sürer. Bir göz
lemci yoksa, o nesneye atfedilebilecek hiçbir özel
lik yoktur ve dolayısıyla o cismin var olduğu bile 
söylenemez. Gazali’ye göre, hem eşyanın hem de 
eşyaya atfedilen vasıfların varolmasının sebebi 
Allah’tır; kuantum teorisinde ise, eşyanın belirli 
özelliklere sahip olmasının sebebi bir gözlemcinin 
bulunuyor olmasıdır. Birinin Allah’ı, diğerinin 
gözlemciyi esas almasından kaynaklanan görüş ay
rılığı yüzeyseldir, önemli olan her iki yaklaşımın 
da nesnelerin kendi tabiatlarından kaynaklanan 
özelliklere sahip olmadıkları noktasında ittifak et
meleridir.

Fikir birliği sağlanan diğer bir mesele de sebep- 
sonuç ilişkisi ve olayların önceden öngörülebilir
liği problemi ile ilgilidir. Eğer evrendeki olaylar 
sebep-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlı ise, başlan
gıç şartlarına ait yeterli bilginin elde edilmesi ha
linde gelecekte olayların nasıl cereyan edeceği 
tam olarak bilinebilir. Hem Gazali hem de Co
penhagen yorumu olayların birbiriyle sebep-sonuç 
ilişkisi çerçevesinde bu derece bağlantılı olduğu
nu reddeder. Yine her ikisi de olayların kesin ola
rak önceden öngörülebileceği düşüncesine karşı
dır. Gazali’ye göre, sebep ile sonuç arasında zorun
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lu bir ilişki olması imkansızdır, çünkü her şeyi her 
an Allah yaratmaktadır ve olup biten her şey 
O ’nun iradesiyle hasıl olmaktadır. Ateşin mevcu
diyeti ile pamuğun yanması örneğinde olduğu gi
bi, herhangi iki olay arasında bir korelasyon olma
sı mümkündür, fakat bu korelasyon zorunlu bir se- 
bep-sonuç ilişkisinin varlığını göstermez. Copen
hagen yorumu da olaylar arasındaki sebep-sonuç 
ilişkisinin varlığını sorgular, çünkü evrendeki c i
simler elektron gibi bir takım varlıklardan müte
şekkildir ve bunlar sebep-sonuç ilişkisi çerçeve
sinde davranmazlar. Atomaltı seviyede, kelime
nin bilinen anlamı ile “nesne” diye bir şey olma
dığından kozalite prensibinden bahsetmenin bir 
manası yoktur. Elektronlar belirli bir şekilde dav
ranma potansiyeline sahiptirler, fakat onlarla bir 
şekilde etkileşime girilmedikçe bu potansiyelleri
ni açığa vurmazlar. Eğer varlıklara herhangi bir 
özellik isnat edilemiyorsa ve sadece bir takım po
tansiyel durumlara sahip olabiliyorlarsa, o halde 
cisimlerin kendi kendilerine sebep-sonuç ilişkisi 
bağlamında etkileşime girdikleri söylenemez.

Gazali ve Copenhagen yorumu kozalite pren
sibini sorgulamalarına rağmen hiçbiri tabiatta be
lirli bir düzenin varlığını reddetmez. Gazali’ye gö
re, hem bu düzenlilikler hem de pamuğun yanma
sı ile ateşin birlikte varoluşu arasındaki korelas
yon A llah’ın adetine atfedilmelidir (Kur’an, 
33:62). Allah her şeye kadir olduğundan, eğer di
lerse pamuğun ateşte yanmasını önleyebilir. Pa
muğun ateşte yanmama ihtimali çok düşüktür, 
çünkü bu şartlar altında pamuğun yanmasına mü
saade etmemek Allah’ın adeti değildir. Copenha
gen yorumuna göre, evrende görülen düzenlilikler 
bazı olayların oluşma ihtimalinin diğerlerinden 
daha yüksek olmasına istinat eder. Dolayısıyla, 
olayların gelişimi ancak çok genel bir çerçevede 
tahmin edilebilir. Mesela, elektronun çekirdeğe 
yakın bir pozisyonda bulunma ihtimali oldukça 
yüksektir ve bu yüksek ihtimal kavramı bir çok 
açıdan Gazali’nin “Allah’ın adeti” mefhumuna 
benzerlik göstermektedir. Elektronun konumu ve 
momentumu hakkındaki bilgilerimizin kesinlik
ten uzak ve belirli bir ihtimal dahilinde kalmasına 
benzer şekilde, pamuğun ateşe atıldığında da yan
ması “muhtemel” bir olay olarak öngörülebilir; fa
kat pamuğun ateşte “daima ve kesin olarak” yana
cağını söylemek imkansızdır.

Bu fikirler kurşun bir bilye gibi daha büyük bir 
cisme uygulandığında; bilyenin serbest bırakılma
sı halinde aşağı doğru hareket etme eğiliminde ol
duğu görülebilir, ancak yukarı yönde hareket et
me ihtimalinin de söz konusu olduğu göz ardı edil
memelidir; kuantum teorisinde tanımlanan haliy
le, bilyenin yukarı çıkma ihtimali çok küçük bile 
olsa, vardır ve mümkündür. Bilyenin verilen her
hangi bir anda ne tür bir hareket yapacağını önce
den kesin bir şekilde bilme imkanı yoktur, sadece 
düşme ihtimalinin yükselme ihtimalinden daha 
fazla olduğu söylenebilir.

Gazali ve bir kuantum teorisyeni, bir bilyenin 
aşağı değil de yukarı doğru hareket ettiğini görse
lerdi yapacakları açıklamaların bir çok ortak yönü 
olacaktı. Gazali için gözlenmekte olan olay, A l
lah’ın genel olarak takip ettiği adetini “söz konu
su” durumda terk etmesinden ibarettir. Allah, bil
yenin yere düşmesini sağlamak zorunda değildir, 
çünkü O irade ettiği şeyleri yapmakta tam bir hür
riyete sahiptir. Bir kuantum teorisyeni ise böyle 
bir durumla karşılaştığında mümkün olan tüm bi
limsel açıklamaları gözden geçirecek ve bunları 
elimine ettikten sonra, geriye hiçbir rasyonel 
açıklama kalmayınca, kuantum teorisinin çok kü
çük bir ihtimal olarak gördüğü böyle bir durumun 
gerçekleştiğini ifade edecektir. ■
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MEDENİYETLER ÇATIŞMASINDA MÜSLÜMANLARIN YOL HARİTASI-V

BİR KİMLİK İNŞASI VE KORUMA EYLEMİ: 
TEBLİĞ

YILDIRIM CANOĞLU

Ü m ran ’ ın geçen sayısında ABD destekli 
kadife darbelerin dayandığı temel felse- 
feyi ve uygulanan temel stratejiyi incele

dik. Kadife darbelerin yapılmasında ABD ’nin yu
muşak gücü, Amerikan kitle eğlence kültürü son 
derece etkili olmuştur. ABD’nin yumuşak gücü, 
iki aşamalı olarak kullanılmaktadır. Birinci aşa
ma, bir Amerikan hayranlığı oluşturarak birey, 
grup, STK  ve kitlelerin ABD ile işbirliği yapabile
cek bir psikolojiye getirilmesidir: Kimliksizleştir- 
me aşaması. İkinci aşama ise ABD’ye teslimiyet
tir: Köleleştirme Aşaması.

“İlk aşamada Amerika’nın evrensel değerleri
nin büyüleyiciliğine kapılabilecek bir Ruh hali 
yaratmak. Daha sonra bu değerler üstünden 
Amerikan ideolojilerinin benimsenmesine uy
gun bir ortam oluşturmak.”1

Kimlik sorunu yaşayan, kendini bulamamış, 
farklı felsefelerin etkisi altında kafası karışık top- 
lumlarda, ABD medya kitle kültürünün çok etki
li olduğunu ve insanları sürüleştirdiğini, kimlik 
bunalımını daha da derinleştirdiğini ve memnu
niyetsizlikleri bunalıma dönüştürdüğünü görmek
teyiz. Nitekim Brzezinsky, dünya kamuoyunda 
meydana gelen yüksek düzeyli ABD düşmanlığı
nın nedeninin, bu kimliksizleştirme faaliyeti oldu
ğunu ifade etmektedir:

“Amerikalılar, kitle kültürümüzün dünya ça
pındaki kültürel kutuplaşmayı hızlandırdığı 
gerçeği ile yüzleşmek zorundadır.”2

“İlim ilim bilmektir; İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. ”

Yunus Emre

Bugün, Batının bu Kimliksizleştirme ve Köle
leştirme faaliyetlerinde Türkiye boy hedefidir. 
Buna karşı Müslümanlar ne yapmalıdırlar? Bu ya
zımızın ana konusu budur.

Bir Kimlik Krizi ve Kafa Karışıklığı

17 Nisan 2005 tarihli Milliyet Gazetesi’nin  Pazar 
ekinde Tuba Akyol, “İdrak Yolları” adlı köşesin
deki ‘Sen Kimsin?’ yazısında, arkadaşları ile oy
nadıkları oyunun sonucunda hayal kırıklığını dile 
getiren ‘Biz kimiz?’ sorusunu soruyor. Keza Vatan 
Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, 22 Nisan 2005 
günü köşesinde ‘Selam Olsun O Eşsiz Yetime!’ 
başlıklı yazısında, Papanın seçilmesi ile ilgili her 
türlü teferruatı bilip de, aynı dönemde Türkiye’de 
kutlanan Kutlu Doğum Haftası ile ilgili hiçbir 
bilgisi olmayanları eleştirerek ‘Biz hangi iklimin 
çocuklarıyız?’ sorgulamasını yapıyor. Kimlik ko
nusundaki bu kafa karışıklığı, sadece aydın kesim
de değil; aynı zamanda sivil ve askeri bürokraside 
de yaşanmaktadır. Genel Kurmay Başkanının 
Harp Akademisinde yaptığı konuşmada bunu ra
hatlıkla görebiliriz:

“Türkiye’nin nüfusunun % 99’a yakın bölümü 
Müslüman’dır ancak Türkiye; laik, demokra
tik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye ne 
bir İslam devleti ne de İslam ülkesidir.”3

Halkının %99 ‘u Müslüman olan bir ülkenin 
İslam ülkesi olmaması demek, İslam’ın değerleri

24 Ümran. Haziran .2005



TEBLİĞ/CANOĞLU

nin dışında yabancı bir değerler sisteminin o ülke- 
de hakim olması demektir. 1000 yıldır İslam’la 
yoğrulmuş ve İslam’ın bayraktarlığını yapmış bir 
milletin milli kültür ve değerler sisteminin özün- 
de İslam vardır. Bu değerleri günlük yaşamda etki
sizleştirmek demek, halkı başka değerlerin taarru- 
zuna karşı donanımsız bırakmak demektir. O da 
kaçınılmaz olarak değer erozyonunu ve kimlik 
krizini doğurur. Askeri bürokrasinin şikayet etti
ği değer erozyonu ve kimlik kırılması böyle bir uy
gulamanın sonucudur:

“Çeşitli vasıtalarla sosyo-kültürel yozlaşma te- 
tiklenerek, toplumun kendi kültürüne karşı 
menfi bir tavır takınması, kendi kimliğinden 
uzaklaşması, kültürel dinamizmini ve yaratıcı
lığını kaybetmesi ve böylece diğer kültürlerin 
etkisine hazır hale gelmesi için ortam hazırla
yabilir. Nitekim, son yıllarda güzel Türkçe’mizde 
yaşanan aşırı bozulma, televizyon programların
da kendi kültürel değerlerimizden gittikçe 
uzaklaşan bir içerik ve etrafımızda sıkça rastla
dığımız yabancı isimli alışveriş ve eğlence yerle
rindeki artış, dikkat edilmesi gereken endişe ve
rici gelişmelerdir.
Tarih boyunca rakip devlet ve medeniyetler ta

rafından karşı tarafın güçlü yönlerini zaafa uğrat
mak ve onu temel değerlerinden uzaklaştırmak 
maksadıyla çeşitli psiko-sosyal ve kültürel et
kiler yaratılmak istenmiştir. “3

Ayrıca askeri bürokrasi, kitle iletişim vasıtala
rı ile örf , adet, gelenek, görenek ve değerlerin 
tahrip edilmesinden, kültürel yozlaşmadan, hal
kın kıyafet, tutum ve tavrının değişmesinden şi
kayet etmektedir:

“Kültürel yozlaşma alanında tehdit odakları ve 
organizasyonlar tarafından en çok kullanılan 
araçlar kitle iletişim vasıtalarıdır. Bu yolla mil
li kültürümüze, Türk örf ve adetlerine aykırı 
bir çok yanlış yargı ve anlayışlar topluma su
nulmakta; HALKIN KIYAFETİ, TUTUM  
VE TAVIRLARI DEĞİŞTİRİLMEKTE, de
ğer yargıları erozyona uğratılmaktadır. Bu gay
retler ise sonuçta milli benliğin zaman içinde za
yıflamasına, ülkenin karşılaştığı iç ve dış sorun
larda toplumsal duyarsızlığa veya dramatik fark
lılaşmalara sebebiyet vermektedir.”3

Yapılan tespitler doğrudur. Ancak bugün şika
yet edilen tüm bu hususlarda öncülüğü, askeri dar
beler yapmıştır. 2 8  Şubat Postmodern darbesinin
18 maddelik dayatması, hafızalardan silinmiş de

ğildir. Halkın inançları ve kıyafetine doğrudan 
müdahale edilmiştir. Başörtüsü ile lise ve üniver
sitelere, ordu evlerine, askeri lojmanlara, ordu 
alışveriş merkezlerine ve üniversitelere girme ya
sağı 28 Şubat cuntasının bir uygulamasıdır. Kılık 
kıyafette meydana gelen rahatsız edici gelişmenin 
kökünde, 28 Şubat Postmodern darbesi vardır.

Hayat boşluk kabul etmemektedir. 28 Şubat 
Postmodern darbesinin gençleri kültürsüzleştirme, 
toplumsal sermayeden mahrum bırakma gayreti ile 
ortaya çıkan boşluk, yabancı devletler ve istihba
ratlar tarafından kitle iletişim vasıtaları kullanı
larak batı eğlence kültürü ile doldurmaktadır. 
Görülebileceği gibi gençleri yabancılaştırma ve 
kimliksizleştirmede her iki grup işbirliği içinde
dir. Genelkurmay Başkanı ise, bu faaliyetleri be
şinci kol faaliyeti olarak değerlendirmektedir:

“Beşinci kol faaliyetleri” olarak da anılan bu tür 
çalışmaların hedefi, bir ülkenin zinde gücünü 
oluşturan ve geleceğin emanetini yüklenmiş olan 
gençlik kesimidir. Gençlik içinde de esas he
def, en aktif unsur olan ve yaşayacağı değişimi 
toplumun tümüne yansıtabilecek dinamizme 
sahip öğrencilerdir.”3

28 Şubat Postmodern darbesinde, çocuklara 
15 yaşına kadar dini eğitim verilmemesi için 8  
yıllık kesintisiz eğitim uygulaması, Anadolu insa
nının ilgi gösterdiği meslek liselerine gençlerin 
gitmemesi için üniversite giriş sisteminin içinden 
çıkılmaz hale getirilmesinin amacı, bu açıklama
ların ışığı altında daha da iyi anlaşılmaktadır.

Eğer günlük yaşam, halka rağmen zorla başka 
değerlere göre şekillendirilmişse ve Millet, zorla 
giydirilmiş ve kalıpları uygun olmayan bir elbise 
ile yaşamak zorunda bırakılmışsa; o ülkede kimlik 
krizi olmaması mümkün mü? Halkı Müslüman 
olup da kendisinin Müslüman sayılmadığı bir ül
kede kimlik krizinin yaşanmasından daha doğal 
ne olabilir? Kimlikte yaşanan kargaşa, yabancılaş
mayı, ruhsal çöküntüyü, duyarsızlığı ve kaosu be
raberinde getirir. Bu durum, oryantalistlerin be
şinci kol faaliyetleri ve uzun süreli çalışmalarının 
bir sonucudur:

“Oryantalist Louis Massignon: Onların her 
şeylerini tahrip ettik. Dinleri ve felsefeleri 
mahvoldu. Artık hiçbir şeye inanmıyorlar. De
rin bir boşluğa düştüler. Anarşi ve intihar için 
olgun bir hale geldiler.”4

II. Mahmut’tan beri Batı kültür ve medeniye-
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tinin dayandığı değerlere göre bir nesil yetiştiril
meye çalışılmıştır. Bugün şikayet edilen nesil, biz
zat özenle yetiştirildiği/yaratıldığı (!) iddia edilen 
bir nesildir. 30 yıldır iktidarda olan Rauf Denktaş; 
“Suç bizde; biz gençlerimize dini ve milli değer
leri anlatmadık” derken niçin anlatmadıkları ve
ya anlatamadıkları ile ilgili hiçbir açıklama yap
mamaktadır. Gençlere bu milletin temel değerle
ri ve millet olmanın sorumlulukları niçin anlatı
lamıyor?

Bu sorunun muhatabı sadece siyasetçiler de
ğil, devletin tüm kurum ve kuruluşlarında etki
li ve yetkili olanlardır. Türkiye’nin asıl sıkıntısı 
etkili ve yetkili olanların, bu milletin temel de
ğerleri konusunda kafalarının karışık olmuş ol
masıdır. Bu milletin genlerinde tam 1000 yıldır İs
lam vardır. İslam’ı dışlayarak bu milletin değerler 
sistemini yeniden inşa etmek mümkün değildir. 
Bu konudaki tüm teşebbüsler, bu milletin millet 
olma kimliğinin tahrip edilerek şizofren bir yapı 
kazanmasından başka bir sonuç doğurmamıştır ve 
bundan sonra da doğurmayacaktır. Bu nedenle 
çözüm arayan tüm etkili ve yetkili kişilerin, önce
likle İslam hakkında aslî kaynaklara dayanan sağ
lam bilgilere sahip olması gerekir. İslam dini ile il
gili tüm konularda turnusol kağıdı, Kur’ân’dır ve 
Sünnet’tir. Bu, kendisini Müslüman kabul eden
ler için olmazsa olmaz. Çünkü Müslüman ismi, 
bizzat Allah tarafından, kendisine iman edenlere 
verilmiş bir isimdir:

“Allah bundan daha önce de, bunda (Kur’ân’da) da 
sizi ‘M üslümanlar’ olarak isimlendir
d i "(22178).
“Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkup-sakınmak 
gerekiyorsa öylece korkup-sahmın ve siz, ancak 
Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum 
üzerinde) ölmeyin.”(3/102)

İslam Birey Vicdanına Hapsedilmiş 
Bir Olgu Değildir

‘Müslümanım’ dedikten sonra İslam’ın kabul et
meyeceği tanımlamaları yapmak, kafa karışıklığı
nın bir göstergesidir:

“Ancak irticai hareket, dini bireysellikten çıka
rarak onu toplumun talepleri olarak siyasete 
yansıtma gayretlerini yoğunlaştırmıştır. Bu gay
retlerde; demokrasinin tüm meşru vasıtaları, bu 
kapsamda; okul, yurt, şirket, dernek, vakıf, ya
zılı ve görsel medya, toplumu örgütleme ve yön
lendirmede etkili olarak kullanılmaktadır.”3

İslam dininin hiç bir kaynağında din, bireyin 
vicdanında veya mabedinde yaşanan bir olgu, bir 
inanç olarak tammlanmamaktadır. İslam dini, 
tam tersine beni değil bizi öne çıkarmaktadır. Na
maz kılan her Müslüman, günde beş vakit na
mazın her rekatında okuduğu Fatiha’da, ben  
için değil biz  için dua etmektedir:

“Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den 
yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, kendileri- 
ne nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğra- 
yanların ve sapıklarınkine değil."(1/5-7)

Allah, iman edenleri birliğe, beraberliğe çağır
maktadır; bireyselleşerek parçalanmaya değil:

“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp 
aynlmaym. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimeti
ni hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalple
rinizin arasını uzlaştınp-ısındırdı ve siz O ’nun nime
tiyle kardeşler olarak sabahladınız. .. ” (3/103)

Kalpleri ısındıracak, insanları kardeş yapacak, 
bölünüp parçalanmaktan kurtaracak olan, Türk, 
Kürt, Alevi ve Sünninin kalplerini kaynaştıracak 
olan tek kaynak Kur’ân’dır. O  da Müslümanlara, 
ben  olmayı değil biz  olmayı öğütlemektedir. 
Hz. Peygamberini s.), saçlarım ı ağarttı dediği hu
sus biz olma sorumluluğudur:

“Sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte 
emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ve azıt- 
mayın. ”(11/112)

Fakir Fukaraya Yardım,
İstismar Değil Dini Bir Sorumluluktur

Evet, İslam beni değil bizi önceler. Bundan dola
yı da “Komşusu açken evinde tok yatanı bizden” 
kabul etmez. Evet İslam bizi öncelediği için “Zen
ginin malında fakirin hakkı olduğunu” söyler ve 
de alır.

Bizi, benlere ayırmaya çalışan çağdaşlık, sokak 
çocukları sorununu ortaya çıkarmıştır. Gasp olay
ları çığ gibi büyümüş, alkol, uyuşturucu kullanımı 
yaygınlaşmış ve fakirlikten dolayı insanlar kendi
lerini satmakta ve de insanlar çocuklarını öldür
mektedir. Satılan her kadında, gerçekte ülke sa
tılmaktadır. Öldürülen her çocukta, gerçekte 
ülke öldürülmektedir. Çekilen her tinerde, ger
çekte ülkenin akciğerleri tahrip edilmektedir.

Eğer bütün bunlara karşı birileri çıkıp fakir fu
karaya dinin emri, imanının bir gereği olarak yar
dım yapıyor, zekatını, sadakasını veriyor, infak ya
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pıyorsa; bu nasıl istismar olarak nitelendirilebilir 
ve buna nasıl olurda irtica denebilir?

“Bunun yanında yoksulluğun getirdiği sorun
lar bölücü unsurlar ve radikal dini oluşumlar 
için de kötüye kullanılacak birer hedef konu
mundadır. Zira radikal dini oluşumların strate
jilerine bakddığında, ekonomik sorunlar içinde 
çözüm bulunamayan yurt, dershane gibi yoksul 
halkın eğitim ihtiyaçlarının istismar edildiği 
görülmektedir. ”3

Yolsuzluktan, yoksulluktan, yozlaşmadan ve 
yabancılaşmadan şikayet edenler, infak eden 
Müslümanları rencide eden bu tür hatalar yapma
malıdır. Bir taraftan devletin karşılayamadığı ihti
yaçların sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ta
rafından karşılanmasını istemek; diğer taraftan bu 
çağrıya cevap veren insanları mürteci olarak it
ham etmek ciddi bir tezattır. Yoksa sivil toplum 
ve özel sektör, 28  Şubat sürecindeki gibi yeni 
bir tasnife mi tabi tutulmaktadır:

“Şayet bu güzel ülke hepimizinse ve başka gide
cek yerimiz yoksa devletin yanı sıra, özel sektö
rün ve sivil toplum kuruluşlarının da yoksul
lukla ve özellikle işsizlikle mücadele ve sosyal 
hizmet programlarında daha etkili bir şekilde

yer almaları teşvik edilmeli, vatandaşların sos
yal güvenlik gereksinimleri üst düzeyde sağlan
malı ve gelecek endişesi giderilmelidir.”3

Villaları, yatları, limanlan, köşkleri han ve ha
mamları, yurt dışında paraları olanlar da biraz bu 
hizmetleri yapsa, böylece bu ülkenin insanları bi
raz daha rahatlaşa, bundan en çok Müslümanlar 
mutlu olur. Çünkü o, ölümden sonra dirilmeye, 
hesap vermeye iman etmiştir; ve de o fakir fukara
dan dolayı sorguya çekileceğini bilmektedir.

Allah’a ve Ahiret Gününe İman Eden 
Herkes Cennet Özlemi içerisindedir

Bürokrasi, özellikle Askeri Bürokrasi, dini termi
nolojiyi kullanırken daha dikkatli olmak zorunda
dır. İnsanların fakirlikten dolayı mutluluğu cen
nette aradıklarını söylemeleri, hem yanlıştır; 
hem de rencide edicidir:

“Yoksulluk ve cehalet, iç tehdit unsurlarının 
stratejik anlamda en temel istismar unsurlarıdır. 
Çünkü bu gününden mutlu, yarınından emin 
olmayanlar aşırı uçlara yönelerek ya bölücülü
ğe ümit bağlar ya da mutluluğu cennette 
arar.”3
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Mutluluğu cennette arayanlar, sadece fakirler 
değildir. Öteki dünyaya inanan, öldükten sonra 
dirilip hesap vereceğine iman eden herkes, bu 
dünya ile öteki dünyayı entegre bir vaziyette dü
şünerek davranır. İnanan/ iman eden/ mümin 
olan/ müslim olan / muhsin olan/ muttaki olan 
herkes, o hayatta bu dünyada yapılanların hesabı
nı vereceği bilinci ile hareket eder. Dünyayı ahi- 
retin tarlası olarak görür. Tarlanın mahsulünün 
ücretini, Mahkeme-i Kübrâ’da alır. Hak ettiği üc
ret, ya cennet(ödül) ile ya da cehennem(ceza) ile 
ödenir.

Tüm insanların fıtratında, cennete karşı öz
lem, cehenneme karşı korku ve nefret vardır. Bu 
bir yaratılış kanunudur, içinde yaşanılan koşullar
la insan fıtratı arasındaki uyumsuzluk, bunalımın 
ana kaynağıdır. 19 asırdan itibaren insanlarda gö
rülen mutsuzluğun temel nedeni, insanın makine- 
leştirilmesi ile ortaya çıkan yabancılaşmadır. Ma
kineleşme, insan ruhunu öldürdüğü için mutsuzlu
ğu beraberinde getirmiştir. Fakirlik insanın yaşa
mına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmaması nede
niyle bir mutsuzluk kaynağı olabilir; ancak unut
mamak lazım ki her türlü imkanlara sahip olup da 
mutsuz olan, bunalım içerisinde bulunan zümre
ler, sosyete, daha çoktur. Uyuşturucu, alkol kulla
nımında mutluluk arayanlar onlardır. Her türlü 
cinsi sapıklık onlar arasında görülmektedir. Hatta 
en mantıksız ve sapık tarikat mensupları gene on
lar arasından çıkmaktadır. “Pretty Woman” filmi
nin ünlü aktörü Richard Gere, Cindy Crawford’la 
olan evliliklerinin bitiş ve Tibet yaylalarındaki 
Rahip Dalaylama’nm müridi oluş nedenini, “Ru
humdaki ıstırabı dindiremedim!..” şeklinde ifa
de etmesi fakirlikten dolayı değildir. O, orta yo
lu bulamamış, bir uçtan diğer bir uca savrulmuş
tur. Çünkü orta yol, Allah’ın gösterdiği yoldu:

“Böylece biz sizi, insanlara şahit (ve örnek) ol
manız için vasat bir ümmet kıldık.”(2/143)

Büyük Şehirler Kimliksizleştirdiği için 
insanlar Korkmaktadır

Genelkurmay Başkanı, gecekondu bölgelerindeki 
vatandaşların toplumun bütününe entegre olma
dıklarından ve alt kimlikleri öne çıkarmalarından 
şikayet etmektedir:

“Göç eden vatandaşlarımızın bir bölümü, toplu
mun bütünüyle entegre olmak yerine, maalesef 
kendi etnik ve mezhepsel kimliklerini öne çı

karmaktadırlar. Bu gibi davranışlar, toplumsal 
bütünlük yerine ayrışmaya neden olmakta ve bü
yük bir güven sorunu yaratmaktadır. Ayrıca; 
köylerden şehirlere göç sonucu oluşan varoşla
rın sorunları, iç tehdit unsurlarının istismar 
edebilecekleri bir ortam oluşturmaktadır. Bu 
noktada dikkat çeken husus; şehre yeni göç eden 
nesil ulaştığı yeni imkanlardan mutlu olurken, 
sonraki nesiller bulundukları şehirlerdeki varoş- 
merkez mukayesesi ile gelir dağılımını sorgula
makta ve mutsuz genç nesil olarak, iç tehdit 
unsurları açısından istismar edilebilecek bir 
potansiyel alan oluşturmaktadır.”3

Bu iç göçmenlerin şehir hayatına entegre ol
mak istemeyişleri, büyük şehirlerdeki şehir hayatı
nın kimliksizliği, yutucu, yıpratıcı ve tahrip edici 
özelliğidir. Büyük aile parçalanmış, dede ve nine
ler şehir hayatında yok olmuşlardır. Anne ve ba
balar çalışıyorsa, çocuklar ve gençler, kontrolsüz, 
başı boş olarak kalmakta, uyuşturucu, kadın ve ço
cuk tüccarlarının boy hedefi haline gelmektedir
ler. Bu nedenle kırsaldaki dayanışmayı, kırsaldaki 
güveni bulamayan göçmenler, mahalli demek ve 
vakıflarını kurarak kendilerine bir güvence sağla
mak istemektedirler. Bunun yanı sıra gerek şehir 
hayatının kozmopolitliği, gerekse medya aracılı
ğıyla evlerin içerisine sokulan fesat, velileri kor
kutmaktadır. Çalışan baba veya anneler, çocuk
larla ilgilenememektedirler. İşte iç göçmenler, 
kendilerini ve gençlerini, değer erozyonuna karşı 
koruyabilmek için Cem Evleri, Kur’ân Kursları, 
İmam Hatip Okulları açmayı bir kurtuluş ola
rak görmektedirler. Bütün bunlar, bugünkü şe
hir hayatının ve medya kültürünün yozlaştırıcı 
ve çözücü özelliğinin sebep olduğu kimliksizliğe 
karşı gösterilen bir tepkidir.

Sivil ve Askeri Bürokrasi, halk desteğinden 
mahrum kalmak istemiyorsa, benzer hataları 
tekrarlamamalı, halkın arasına girmeli, halkın 
sıkıntılarını, arzularım, duygu ve düşüncelerini 
daha yakından öğrenmelidir. İnanıyoruz ki bu
günkü düşüncelerinin çoğu değişecektir.

Çağdaşlığın Mankurtlaştırma Politikası

Eğer sistem, herkes için cazip, herkesi mutlu ede
bilecek bir kimlik sunabilseydi, bugün alt kimlik
ler öne çıkmazdı. Eğer alt kimlikler öne çıkıyorsa 
ortada bir sorun var demektir. Sorun olmadığını 
yok saymak, ya da sorunu tehditle yok saydırmak 
mukadder olan akıbeti değiştirmeyecektir. Bugün
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kü aşamada bu ülkenin önündeki en ciddi sorun, 
toplumu bir bütün olarak kucaklayacak bir üst 
kimliğin var olup olmadığıdır. ‘Laiklik ve çağdaş
lık’ bir üst kimlik değildir ve üst kimlik oluştur
maktan da uzaktır. Bugünkü çağdaş anlayış, bir
leştirici olmaktan ziyade parçalayıcı ve bölücü bir 
özellik taşımaktadır. Çünkü Globalizasyon teori
si, tüm milletlerin hafızalarını, kimliklerini kay
bederek ABD’nin boyunduruğu altında yaşama
yı öngörmektedir.

Ünlü romancı Cengiz Aytmatov, “Gün Olur 
Asra Bedel” romanında kimlik kaybını güzel bir 
şekilde özetleyen Ana-Beyit Mezarlığı Efsanesini 
anlatmaktadır:

“Düşman Juan Juanlar komşu ülkelerin gençleri
ni kaçırır, zayıf olanları komşu ülkelere köle ola
rak satar, sağlam, güçlü kuvvetli olanları kendi 
işlerine bekçilik yapsınlar diye kendileri için kö- 
leleştirirlermiş. Kendileri için ayırdıkları gençle
re hafızalarını kaybetmesine yol açan ‘Deri Ge
çirme İşkencesi’ uygularlarmış. Önce esirin ba
şını kanatarak kazırlarmış. Taze deve derisi ile 
esirin kan içinde olan kazınmış başını sımsıkı sa
rarlarmış. Başı sarılan esir, başını yere sürtmesin 
diye boynuna bir tahta kalıp bağlanır ve yürek 
parçalayan çığlıkları duyulmasın diye de uzak ıs
sız bir yere götürülür, elleri ayakları bağlı, aç ve 
susuz yakan güneşin altına öylece birkaç gün bı
rakılırmış. Kızgın güneş soğumamış deve derisini 
kurutarak bir mengene gibi esirlerin kafasını sı
kar dayanılmaz acılar verirmiş. Aynı zamanda da 
kazman saçlar dışa doğru büyüyemediği için içe 
doğru büyümeye başlarmış. Dayanılmaz acılar so
nunda tutsak ya ölür yada aklını, hafızasını yiti
rirmiş. Hafızasını tamamen yitiren, ölünceye 
kadar geçmişini hatırlamayan bu insanlara 
Mankurt (Geçmişini Bilmeyen Köle) denirmiş. 
Bir Mankurt kim olduğunu, hangi soydan, 
hangi kabileden geldiğini, anasını, babasını, ço
cukluğunu bilmezmiş. İnsan olduğunun farkın
da bile değilmiş. Ağzı var dili yok, itaatli bir hay
vandan farksız, efendisinin sözünden asla çıkma
yan, başkalarını dinlemeyen, kamını doyurmak
tan başka bir şey düşünmeyen bir yaratık olur
muş. En pis, en güç işleri, büyük sabır isteyen, çe
kilmez işleri gık demeden yaparmış. Bazı Man- 
kurtların başındaki deve derisi, kendi derisine 
yapışıp çıkmazmış. ‘Gel başındaki deve derisini 
buharlayıp çıkaralım’ demek, bir Mankurt için 
en korkutucu şeymiş. Onun için gece gündüz 
başlarında sıkıca geçirilmiş bir şapka bulunur
muş.
Oğlunun Sarı-Özek bozkırında deve çobanlığı

yapan bir Mankurt olduğunu öğrenen Nayman 
Ana, oğlunu bulup kurtarmaya karar vermiş. 
Mankurt olan oğlunu bulduğunda geçmişini ha
tırlatabilecek ne varsa yapmış. Bütün uğraşıları
na rağmen oğluna anasını, atasını, mazisini, kim 
olduğunu hatırlatamamış. Onu anılarına alıp gö- 
türememiş. Birkaç kez Juan-Juanlarm takibine 
uğramış ve ellerinden zor kurtulmuş Nayman 
Ana. Her seferinde geri dönüp oğlunu kazanma
ya, ikna etmeye çalışmış. Kendisini takip eden 
Juan Juanların Mankurt olan oğlunu; ‘O senin 
anan değil; o kadın senin şapkanı çıkarıp başı
nı buğulamak istiyor’ diye şartlandırdıklarının 
farkında olmayan Nayman Ana sonuncu dönü
şünde Mankurt olan oğlu tarafından okla vuru
lup öldürülmüş. Bir ana, hafızası, benliği ve kim
liği yok edilmiş olan kendi öz evladı tarafından 
vurularak toprağa düşürülmüş. Nayman Ananın 
kanı toprağı sularken başındaki beyaz yazması 
bir kuş olup havalanmış. Nayman Ananın ağzın
dan çıkan,“Adını hatırla! Kim olduğunu hatır
la! Babanın adı Dönenbay!” son sözlerini tekrar 
ede ede gökyüzünde uçmuş durmuş.”5

II. Mahmut’la beraber başlayan süreç, bir 
‘K u n ta K inteleştirm e ’, bir ‘M ankurtlaştırm a ’ 
sürecidir. Kıbrıs’ta gelinen nokta böyle bir kimlik- 
sizleştirme faaliyetinin sonucudur. Rauf Denk- 
taş’ın, yürüttüğü hayır kampanyasında, 16 yaşla
rındaki genç bir kızla arasında geçen konuşma ile 
Nayman Ananın Mankurt olan oğlu ile arasında 
geçen konuşma arasında bir fark yoktur. Rauf 
Denktaş kızın boynunda asılı haç şeklindeki kol
yeyi göstererek ‘Bu nedir?’ diye sorar. Genç kız, 
‘Bir süs, bir kolye’ der. Denktaş ise ‘ Kızım bu 
bir dinin sembolüdür; sen Müslüman değil mi
sin’ diye tekrar sorar. Genç kızın cevabı, ‘galiba’ 
olur. Nayman Ananın Mankurt olan oğlu kesin 
olarak hiçbir şey hatırlamazken; genç kız ise gali
ba kelimesi ile hayal meyal bir şeyler hatırladığını 
ifade eder. İki konuşma arasında bir fark var 
mıydı? Nayman Ananın oğlunu Mankurt ya
panlar düşmandı; gençlerimizi mankurtlaştıran- 
lar kimlerdi?

Genç kızın insanın kanını donduran ve zama
nı durduran o ‘galiba’ cevabında; bir dönem, bir 
tarih, bir zihniyet ve bir uygulama yargılanmakta
dır. Kızın cevabında, ne verdiniz ki ne istiyorsu
nuz, ne ektiniz ki biçmeye kalkıyorsunuz sorgula
ması vardır. Ağır bir yargılama, ağır bir suçlama 
vardır. Köklerden kopuş yatmaktadır o cevapta. 
Kendi vatanında Kunta Kinteleştirilmiş, Man-
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kurtlaştırılmış insanların dramıdır yaşanan.
Gencin cevabında, ‘bizi Mankurt yapan sizlersi- 
niz, sonuçtan memnun musunuz?’ sorgulaması ya
tar. Denktaş’ın cevabında ise bu suçu üstlenme 
var: ‘Suç bizde gençlere dini ve milli değerleri 
öğretmedik’.

Milliyet Gazetesi yazarı Tuba Akyol ‘Sen Kim
sin’; Vatan Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu ‘Biz 
hangi iklimin çocuklarıyız?’, Rauf Denktaş, ‘sen 
Müslüman değil misin?’ diye sorarken ve Genel
kurmay başkanı ‘gençlere anlatmakta zorlanıyo
ruz’ derken, bu ülkenin insanlarının içine düştü
ğü hafıza kaybını, kimlik krizini dile getirmiş ol
muyorlar mı?

Bir Kimlik Oluşturma ve Koruma Faaliyeti: 
Tebliğ

Oryantalist Louis Massignon’un tabiri ile ‘derin 
bir boşluğa düşürülerek’ kimlik kaybına sürükle
nen, ‘mankurtlaştırılan’ bir nesle, ‘adını, kim ol
duğunu ve ecdadını hatırlatmak’ sorunu ile karşı 
karşıya bulunmaktayız bugün. Değer sistemleri 
arasındaki mücadelede süreklilik arz eden, her za
man ve her koşulda devam edebilen bir mücade
le şekli, değerlerin ulaştırılması, aktarılması, anla
tılması, çağrının gerçekleştirilmesi ve iyiliğin em
redilip kötülüklerin men edilmesini ihtiva eden 
kültürel mücadeledir. Tebliğ, davet, ir şad, tel
kin, tavsiye ve nasihat iç içe geçmiş ve fakat bir
birini tamamlayan kültürel mücadele şekilleridir. 
Ancak pratikte iç içe, eş anlamlı olarak kullanıl
maktadırlar. Bu kavramların daha ayrıntılı analizi 
için literatürde değişik yayınlar bulunmaktadır 
(6-10). Aşağıda bu kavramların anlamları, ana 
hatları ile özetlenmektedir.

Tebliğ
Tebliğ, “be-le-ğa” fiilinin masdarı olup, bir şeyi, 
bir bilgiyi veya işi ulaştırmak, iletmek, bildirmek, 
yetiştirmek, eriştirmek, nakletmek, götürmek, 
taşımak, bir işin bildirilmesini ihtiva eden kitap 
manalarına gelmektedir. Belağa ‘gerek zaman, 
gerek mekan, gerekse nitelik açısından amaca 
ulaşmak, sona varmak, nihayete ermek’ anlamla
rına gelir.
Tebliğ, bir başkasından alınan bir emanetin, 
üçüncü bir şahsa aktarılmak üzere gösterilen ye
re tam olarak teslimi anlamındadır. Emanet, Al
lah’ın gönderdiği Mesajdır. Gönderici Allah, ta
şıyıcı peygamber (nebi/resul/elçi) onların izin
den gidenler, muhatap ise insanlardır.6’8

Davet
Sözlükte çağırmak (nida), öncelik tanımak, söz 
vermek, istemek, seslenmek, gelmesini istemek; 
isim vermek, belirli bir uzaklık, çağrı, ziyafet, dua 
gibi anlamları içermektedir.
Terim Manası (Istılahı Anlamı): “İnsanları Al
lah’ın birliğine çağırmak ve İslâm dinini insanla
ra anlatarak benimsetmeğe çalışmaktır.”6’8

Tebliğ ile Davet Arasındaki İlişki
“Tebliğ, tamamen ve sadece bir bilgilendirme, 
bilgiyi ve mesajı ulaştırma ve insanda bir bilinç 
uyandırma; davet ise, tebliğden sonraki bir aşa
ma diyebileceğimiz, bilgilendirilen konuyu be
nimsemeye, kabule ve yaşamaya teşvik, çağrı ve 
yönlendirmeyi kapsamaktadır. Tebliğ ve davet, 
birbirini takip eden faaliyetlerdir. Bununla bir
likte, bu iki kavramı kesin çizgilerle birbirinden 
ayırmak oldukça güçtür”.8

İrşad
“Rüşd, hidayet (doğruyu veya doğru yolu göster-
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me) anlamında kullanılır. Zıddı dalâlet (sapık
lık) veya ğayy(azgmlık)’dır. irşad, insanlara hay
rı anlatmak, yol göstermek, uyarmak, rehberlik 
yapmaktır.”8

Va’z veya Mev’ize
Isfahânî’ye göre, va’z (veya mev’ize), korkunun 
yanında olduğu yasaklama, kalbin etkilendiği bir 
üslupla hayırlı olan şeyleri hatırlatmadır.6 
Va’z ve mev’ize, iyiliğe teşvik, birine nasihat edip 
kalbini yumuşatacak ve Allah’ın cezalandırma
sından korkutacak şeyleri hatırlatmak, öğüt ver
mek, tavsiye etmek demektir. Öğüt, uyarma ve 
teşvikte ana hedef muhatabın iradesini kuvvet
lendirerek emir ve yasaklar konusunda hassasiye
tini artırmaktır.8

Nasihat ,
Nasihat, tatlı söz ve öğüt anlamına gelir ve doğ
ru yola, iyiye, güzele sevk etmek için yapılan ko
nuşma, yol gösterme demektir.
Nasihatin amacı, muhataba bilmediği bir şeyi 
öğretmek değildir. Genellikle muhatap tarafın
dan bilinen ve fakat hassasiyet gösterilmeyen hu
susların duygulu, heyecanlı, samimi ve etkili bir 
şekilde tekrar edilmesidir.8

Propaganda
insanları tesir altına alarak bir fikir, bir düşünce, 
bir felsefe, bir davranış, bir hareket ve/veya bir 
yaşam şeklini benimsemelerini sağlamak için ya
pılan her şeydir. Hedeflenen şeyi muhataba mut
laka kabul ettirmek esastır. Bunu gerçekleştire
bilmek için psikolojik baskıdan yalana kadar her 
vasıta kullanılabilir. Muhatabın yararından ziya
de sunan tarafın yararı önemlidir.

Özet olarak yukarıda geçen kavramlar arasında 
hem mana olarak farklılıklar vardır; hem de za
manlama olarak aralarında öncelik sonralık ilişki
si vardır. Bununla birlikte anlam alanları büyük 
ölçüde içiçe geçmiştir. Bu çalışmanın amacı kav
ramsal bir analiz yapmak olmadığından tümünün 
örttüğü anlam alanı, tebliğ kelimesi ile temsil edi
lecektir.

Bu çerçevede Tebliğ, bir kimseyi uyarma, ay
dınlığa ve hakikate çağırma gayretidir. Ona kim 
olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, haya
tın gaye ve sonunu anlatarak, onu kendi benli
ğine (fıtratına) döndürmek için yapılan bir du
yuru, bir çağrı, bir ikna, bir telkin, bir nasihat, 
bir öğüt ve bir tavsiye hareketidir. Bir kimlik, 
bir benlik oluşturma ve koruma sürecidir. İs
lam’ın yumuşak gücüdür.

Tebliğ, İslam’ın Yumuşak Gücü Olarak 
Sürekli Bir Mücadele Şeklidir

Geçmiş dönemlerde helak olan kavimler, yıkılan 
sistemler, dağılan imparatorluklar incelendiğinde, 
en temel ortak özelliğin (en geniş anlamıyla) zu
lüm olduğu görülmektedir. Zulüm kavramının 
kapsamı; insan fıtratının bozulması anlamında 
Lut kavminin helakine sebep olan eşcinsellik, 
Şuayb kavminin helakine sebep olan ihtikar, hi
le, ölçü ve tartının bozulması, Ad kavminin he
lakine sebep olan baskı, şiddet, Firavunun ve de
ğişik imparatorlukların helakine sebep olan sefa
hat, soykırım, baskı, şiddet ve sınıfsal ayırım gi
bi konuları içerecek genişlikte kullanılmaktadır.

Tüm bu zulüm şekilleri bugün, merkez üssü 
ABD olmak üzere batı tarafından dünyanın dört 
bir tarafına yaygınlaştırılmaktadır. Bugün ABD 
eğlence kültürü(Yumuşak Güç), insan fıtratına 
açılmış bir savaş olup insanın kendisine yabancı
laşmasına ve mankurtlaşmasına sebebiyet ver
mektedir. Bir dönem komünizmin yaptığını bu
gün rakipsiz kalmış olan kapitalizm, patronların 
kârının maksimizasyonu için yapmaktadır. Bugü
nün ana sorusu, fıtrata karşı girişilen bu yaban
cılaştırma ve mankurtlaştırma savaşına karşı ne 
yapılabilir veya ne yapılmalıdır?

Helak olan kavimlerin durumlarını anlatan 
Kur’ân âyetlerine baktığımızda, fıtrata aykırı olan 
yaşam tarzlarını değiştirerek yeni bir kimlik ka
zandırmak için Allah tarafından peygamberler 
gönderildiği görülmektedir. Her şeyin yeni baştan 
tanzimi için peygamberlere yüklenen görev, teb
liğle irtibatlandırılmıştır ve peygamberlerin aslî 
görevinin tebliğ olduğu vurgulanmaktadır:

“Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni teb
liğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, 
O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah 
seni insanlardan koruyacaktır.” (5/67)

Bundan dolayı tebliğe, toplumların tüm ilişki 
zinciri/yaşam tarzı yeni baştan tanzim edilerek ye
ni bir kimlik kazandırma ve kazanılan kimliği ko
ruma faaliyeti/mücadelesi olarak bakılabilir. Aye
te daha yakından bakıldığında kimlik oluşturma 
sürecinin sancılı bir süreç olduğu, mevcut hakim 
kimlikten yana olanların şiddetli muhalefeti ile 
karşılaşılacağı , ‘Allah seni insanlardan koruya
caktır.’ ifadesi kullanılarak zımnen, dolaylı ola
rak, belirtilmektedir. Tebliğle yapılan çağrıya, 
mevcudun doğru ve yanlışlığı tartışılmadan bir
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tepki konulmakta, mevcut kimlik korunmak is
tenmektedir:

“Onlara; «Allah’ın indirdiklerine uyun» denil
diğinde, derler ki; «Hayır, biz atalarımızı üze
rinde bulduğumuz şeye uyarız.» Şayet şeytan, 
onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa
da mı (buna uyacaklar) ?”(31/21)

Tebliğ, birbiri ile bağlantılı iki eksenli bir sü
reç olarak değerlendirilebilir. Birinci eksen yeni 
bir kimlik oluşturma; ikinci eksen ise oluşturu
lan kimliği muhafaza etme, korumadır. Kimlik 
oluşurken muhafaza etme de ona eşlik ettiği için 
bu iki faaliyet, zamansal olarak birbirini takip et
meyip içiçe geçmiş durumdadır:

“(Öncelikle) En yakın hısımlarını (aşiretini) 
uyarıp-korkut. Ve müminlerden, sana tabi 
olanlara (koruyucu) kanatlarını ger. Eğer sana 
isyan edecek olurlarsa, artık de ki: «Gerçekten 
ben, sizin yapmakta olduklarınızdan uza- 
ğım”( 26/214-216)

Gemiyi Delenler

Fukuyama, Büyük Çözülme kitabında, başta ABD 
olmak üzere tüm sanayileşmiş ülkelerin toplumsal 
sermayelerini, 30-40 sene öncesinden tüketmeye 
başladıklarını ve şimdi de derin bir bunalıma sü
rüklendiklerini ifade etmektedir. Türkiye’de bu 
süreç batılılaşma hareketleri ile başlamış olmasına 
rağmen dışa ilk yansıması, 12 Eylül 1980 darbe
sinden sonradır. 28 Şubat Postmodern Darbesi, 
dine ve dindara açtığı savaşla bu süreci hızlandır
mıştır. Bugün ise askeri bürokrasi dahil toplu
mun hemen hemen her kesiminin şikayetçi ol
duğu bir noktaya ulaşmıştır.

Uyuşturucu-alkol-tiner kullanımı, kumar ve 
şans oyunları, zina-cinsi sapıklık-pornografi, şid- 
det-kapkaç, hırsızlık, yolsuzluk, aile kurumuna 
olan duyarsızlık ve aile kurumunda vuku bulan 
çözülme, evlilik yerine birlikte yaşam, çocuk yap
mada isteksizlik ve gayrı meşru çocuk sayısında ar
tış, çocukların sokağa terkedilmesi, kadın ve ço
cuk ticaretinin yaygınlaşması, işsizlik, adaletsizlik, 
toplumsal dayanışmada çözülmenin hızlanması, 
bireyselliğin yaygınlaşması ile ortaya çıkan yalnız
lık ve güvensizlik duygusu, yoksulluğun yaygınlaş-» 
ması, kararsızlık, inançsızlık, duyarsızlık, üst kim
likteki aşınmadan dolayı etnik ve mezhepsel ay
rışmada derinleşme, insanın kendine yabancılaş
ması ve Louis Massignon’un tabiriyle ‘her şeyi

tahrip edilmiş, anarşi ve kaosa terk edilmiş bir 
toplum’ görüntüsü, Türkiye’nin karmaşık fay 
hattı haritasıdır.

Dünyaya şu an hakim olan zihniyet, insanı 
makineleştiren ve bundan dolayı da kendine ya
bancılaştıran bir zihniyet olup şu anki buhranın 
ana kaynağıdır. Bu durumun mevcut halini bile 
koruması, insan nesli için helak olma nedenidir. 
Kaldı ki iletişim teknolojilerinin sahip olduğu im- 
k ar1 arın her geçen gün gelişmesi ile tahribat daha 
da derinleşme eğiliminde görülmektedir. Bu ya
bancılaştırma ve mankurtlaştırmaya karşı çıkacak 
tek güç İslam’dır. O nedenle Allah’a iman eden, 
Müslüman olduğunu söyleyen tüm insanların bu 
gidişe dur demek üzere mücadele etmek sorumlu
lukları vardır. Çünkü kötülükleri icra edip ortalı
ğı fesada verenlerle aynı geminin içerisinde seya
hat etmekteyiz. Hz.Muhammed(s-), kötülüklerin 
yaygınlaştığı toplumları bir gemide seyahat eden 
insanların durumuna benzetmektedir:

“Allah’ın hudûduna (emir ve yasaklarına) giren 
meseleleri tatbik eden -ve yağcılık yaparak müsâ- 
maha ve gevşeklik göstermeyen iyi- kimse ile, ya
sakları işleyen kimselerin durumları, bir gemiye 
binip kur’a çekerek, geminin alt ve üst katlarına 
yerleşen yolculara benzer. Öyle ki, alt katta otu
ranlar, su ihtiyaçlarını giderirken üsttekilerin 
yanından geçip onları rahatsız ediyorlardı. (Alt
takiler bu duruma son vermek için) bir balta ala
rak geminin dibini delmeye başlasalar, üsttekiler 
hemen gelip: “Yâhu ne yapıyorsunuz?” diye so
runca alttakiler: “Biz su ihtiyacımızı görürken si
zi rahatsız ediyorduk, halbuki suya muhtacız, 
şimdi sizi rahatsız etmeden yerimizi delerek bu 
şekilde elde edeceğiz” deseler ve üsttekiler bu iş
te onlara mâni olsalar hem kendilerini kurtarır
lar, hem onları kurtarmış olurlar. Eğer yaptık
ları işte serbest bıraksalar, hem onları helâk 
ederler, hem de kendilerini helâk ederler.”

İşte bunun için bana ne diyenlerin ödeyeceği 
bedel, gemiyi delenlerle aynı olacaktır. Bu durum
da karşı duruş, İslam’ın yumuşak gücü olan tebliğ 
yapma şeklinde tezahür etmelidir. Çünkü tebliğ, 
bir kurtuluş çağrısı, bir kurtuluş hareketidir. İn
sanların hayatlarındaki monotonluğu gidermek 
için yaptıkları keyfe keder bir hareket değildir. 
Kararlı oluştur. İman edişin onurlu bir tavır ser
gileyişi, bir dik duruşudur. Aynı zamanda kötü
lüğü icra edenlerin kurtulması için de karşılığın
da hiçbir ücret beklenmeden yapılan bir feda
karlık, bir çile çekiştir:
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“Bir de onlara deniz kıyısındaki şehrin uğradığı sonu
cu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğneyerek 
haddi aşmışlardı. ‘Cumartesi günü iş yapma yasa
ğına uyduklarında’, balıkları onlara açıktan akın 
akın geliyor, ‘cumartesi günü iş yapma yasağına uy
madıklarında’ ise, gelmiyorlardı. îşte biz, fıska  sap
maları dolayısıyla onları böyle imtihan ediyorduk. 
Onlardan bir topluluk: “A llah’ın kendilerini 
yıkıma uğratmak veya şiddetli bir azaba uğrat- 
malc istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsu
nuz?» dediğinde «Rabbinize karşı bir özür için ve 
bir ihtimal sakınabilirler, diye" dediler. 
Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, biz de 
kötülükten sakındıranları kurtardık. Zulme sa - 
panları yaptıkları fısk dolayısıyla pek  zorlu bir 
azab ile yakalayıverdik. Onlar, kendisinden sa- 
kındınldıkları 'şeyi yapmada ısrar edip başkaldınnca’ 
onlara: “A şağılık m aym unlar olunuz” de
dik .”(7/163 -166)

Yukarıdaki ayetlerden kötülüklerin yaygınlaştığı 
toplumlarda 3 grup insanın var olduğu görülmekte
dir: Kötülüğü icra edip yaygınlaştıranlar. Kötülü
ğe karşı mücadele edenler. Nemelazımcılar. Gene 
yukarıdaki ayetlerde; kötülüğü bilfiil icra edenlerle, 
buna karşı sessiz kalıp tavır almayanlar (nemelazım
cılar) aynı küme içerisinde değerlendirilip, zulme 
sapanlar olarak is imlendirilmekte ve birlikte ceza
landırılmaktadır. Aşağıdaki hadis, yukarıdaki ayet
lere daha da açıklık kazandırmaktadır:

“insanlar, zâlimi görüp elinden tutmazlarsa, 
Allah’ın, hepsine ulaşacak umumî bir belâ gön
dermesi yakındır.”... “İçlerinde kötülükler iş
lenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf ede
cek güçte olduğu halde, seyirci kalır, müdâha
le etmezse, Allah’ın hepsini saran umumî bir 
belâ göndermesi yakındır.” Ebu Dâvud, Melâ- 
him 17, (4338); Tirmizî, Tefsir, Mâide (3059), 
Fiten 8 (2169); İbnu Mâce, Fiten 20 (4005).

Bugün kurtuluşu makam, mevki, para ve pulda 
görüp de bu kimliksizleştirme ve mankurtlaştırma 
faaliyetlerine karşı ilgisiz kalanlar, zulme iştirak 
eden suçlulardır. Kalplerinde hastalık vardır. Teb
liğ görevinin yerine getirilmemesi ile kalplerin 
kararması ve buna bağlı olarak davetin dikey bo
yutu olan dulların reddi arasında bir ilişki vardır:

“Resûlullah(s.) buyurdular ki: “Nefsimi kudret 
elinde tutan Zat’a kasem olsun, ya ma’rufu em
reder ve münkerden de yasaklarsınız veya Al
lah’ın katından umumî bir belâ göndermesi ya
kındır. O zaman yalvar yakar olursunuz da du
anız kabul edilmez.” Tirmizî, Fiten 9, (2170).

Tebliğ tavizsiz bir duruştur. Kötülüklere kar
şı büyük bir hassasiyetle kesin bir tavır alıştır:

Hz. Peygamber(s-) buyurdular ki: “Yeryüzünde bir 
kötülük işlendiği vakit, ona şahit olan bunu tak
bih ederse (kötü olduğunu te’yîd ederse), o kötü
lüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötü
lüğe şahit olmadığı halde, işittiği zaman memnun 
kalan kimse, sanki şâhid olmuş gibi mânen zarar 
görür.” Ebu Davud, Melâhim 17, (4345).

Tebliğ, iman edenlerin insanları doğru yola 
ulaştırmak için Allah’tan gelen mesaja yaptıkları 
bir çağrıdır. O nedenle Kötülüklere karşı çıkmada 
süreklilik gerektiren ilkeli bir duruş sergilenme
lidir. Bu gün karşı çıkılan şey, yarın yapılmamalı
dır. Böylelikle kötülükler, meşrulaştırılıp yaygm- 
laştırılmamalıdır :

Hz.Peygamber(s.) buyurdu ki: “İsrail oğulları bir 
kısım günahlar işlemeye başlayınca âlimleri onla
rı bu işlerden menettiler. Ancak onlar dinlemedi
ler, vazgeçmediler. Zamanla âlimler de onlarla 
oturmaya, dayanışmaya ve beraber içmeye baş
ladılar. Allah da bunun üzerine, berikinin dalâ
letini öbürüne katarak, biriyle diğerinin küfrü
nü artırdı... Hayır, nefsimi kudret elinde tutan 
Zat’a yemin ederim, onları hak adına kötülükler
den men etmezseniz (siz de rızaya eremezsiniz).” 
Ebu Dâvud, Melâhim 17, (4336); Tirmizî, Tefsîr, 
Mâide (3050), İbnu Mâce, Fiten 20, (4006)

Tebliğ Bir Arındırma Hareketidir

İnsanların, tebliğle kendilerine sunulan mesaja 
olumlu cevap verebilmesi için özgürce düşünebil
mesi gerekir. Asıl zorluk böyle bir ortamın hazır- 
lanmasındadır. Çünkü şeytanı güçlerin medya 
aracılığıyla insan zihni üzerine uyguladıkları bas
kı, zihni bir kirlenme meydana getirerek algılama 
mekanizmalarının körleşmesine sebebiyet vermiş
tir. Tebliğ, öncelikle bu zihni kirlenmeyi temiz
lemeye dönük olmak zorundadır. Tebliğin ana 
hedefi, insanları arındırıp temizleyerek onlara 
doğru yolu gösterecek kitabı ve hikmeti öğret
mektir. Her türlü sapıklığın neşvünema bulduğu 
bir ortamda insanları kurtuluşa ulaştırabilmenin 
yolu budur:

“0(A llah),., onlara ayetlerini okuyan, onları 
arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti 
öğreten bir peygamberi gönderendir. Oysa on
lar, bundan önce gerçekten açıkça  bir sapıklık 
içinde idiler. ”(62/2)
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Hak ile batılın, doğru ile yanlışın, güzel ile çir
kinin, temiz ile pisin harmanlanarak melez değer 
sistemlerinin üretildiği bir ortamda Tebliğ, helâl 
ile haramı, temiz ile murdarı birbirinden ayırt 
edecek bir bilinçlendirme olmalıdır. Dolayısıyla 
tebliğ bir arındırma, bir özgürleştirme ve bir bi
linçlendirme faaliyetidir:

“O (peygamber) onlara marufu (iyiliği) em redi
yor, m ünkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şey
leri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onla
rın ağır yüklerini, sırtlarındaki zincirleri indiri
yor.”(7/157)

Sonuç: Tebliğ Mümin Olmanın Göstergesidir

ABD eğlence kültürünün mankurtlaştırıp kimlik- 
sizleştirdiği bir ortamda, yeni bir insan ve yeni bir 
toplum inşa etme ve inşa edilen toplumu koruma, 
tebliğ/ davet/ irşad/ tavsiye/ nasihat/ marufu em
retme münkerden sakındırma zincirinin içiçe 
kullanılması ile mümkün olmaktadır. Yeni bir in
san ve toplum inşa etmek olayın bir yönüdür; ola
yın diğer yönü ise, inşa edilen insan veya toplumu 
korumaktır. Bunu için tebliğ, kesintisiz bir süreç 
olmalıdır. Bu uyarıp korkutma, ölümü, ahireti ve 
hesap gününü sürekli hatırlatma, sekülerleşmeyi, 
dünyevileşmeyi ve sapmayı engelleyen, gerek fa
kirlikte ve gerekse zenginlikte mutlaka yapılması 
gereken kesintisiz bir faaliyettir:

Hz. Peygamber(s.) buyurdular ki: “Sizler yardım 
görecek, ganimetler elde edecek ve birçok 
memleketleri fethedeceksiniz. Sizden kim bu 
vakte ererse, Allah’tan çekinsin, ma’rufu em
redip, münkerden de nehyetsin...” Tirmizî, Fi- 
ten 70, (2258).

Hz. Peygamber, ‘siz’ ifadesiyle, tebliğ etmenin 
müminin bir vasfı olduğuna dikkat çekmiş olmak
tadır. Diğer taraftan Tevbe suresinin 71. ayetinde 
tebliğ, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma, mümi
nin bir vasfı olarak yer alır. Bu vasfın önem kat
sayısı, bundan önceki ayetlerde yer verilen konu
lar göz önüne alındığında daha iyi anlaşılır. Tevbe 
6 7 ’de münafıkların kötülüğü emredip iyilikten 
alıkoydukları, Allah’ı unuttukları ve Allah’ın da 
onları unuttuğu belirtilmektedir. 6 9 ’da münafık
ların dünyaya dalıp kayba uğradıkları ve müminle
rin aynı hataya düşmemesi ikaz edilmektedir. 70 . 
âyette ise sekülerleşip peygamberleri yalanlayan ve 
kendi kendilerine zulmederek helak olmuş kavim- 
lere yer verilmektedir. Bütün bunlar anlatıldıktan 
sonra Tevbe 7 1 ’de, iyiliği emredip kötülükten alı
koymanın müminin bir vasfı olarak yer alıyor ol

masının ayrı bir önemi vardır. Müminler bunun 
üzerinde tefekkür etmeliler:

“M ü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirle
rinin velileridirler, iyiliğe emreder, kötülükten 
sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı ve
rirler ve Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte Al
lah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlar- 
dır.”(9/71)

Kur’ân-ı Kerim’de tebliğ etmeyenler lanetlen- 
miş(2/42, 2/159,2/174,3/187), tebliğ edenler ise 
müjdelenmiştir(2/160, 9/112,41/33).

Özetle tebliğ, bir arındırma, bir temizleme, 
bir yol gösterme, bir öğretim, bir eğitim, bir uya
rıp korkutma ve yeni bir insan, yeni bir toplum 
ve yeni bir kimlik inşa etme ve koruma faaliye
tidir.

Tebliğ, biz olarak kurtulmanın gerek şartıdır:

“Asra andolsun; Çferçekten insan, ziyan için
dedir. Ancak iman edip salih amellerde bulu
nanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve 
birbirlerine sabrı tavsiye edenler baş
ka. ”(103/1-3 )

Ve biz M üslüm anız;
Müslüman olmanın gerektirdiği tüm sorumlu

lukları yerine getireceğiz,
Ve biz M üslüm anız; Cenneti hasretle arama

ya ve tüm insanlığı ateşten kurtarmak için tebliğ 
etmeye devam edeceğiz.

Ve Biz M üslüm anız; Mankurtlaştırılmak is
tenen bir nesli kurtarmak için, ‘bize ok atanlar’ 
da dahil, herkese, Nayman Ananın yaptığı çağrı
yı ısrarla tekrarlayacağız:

‘Adını hatırla, Kim olduğunu hatırla, D eğer
ler sistemini hatırla, Özünü/fıtratını hatırla!’ m
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NEBEVİ KURTULUŞ ÇAĞRISI VE 
HESAP BİLİNCİ

ABDULLAH YILDIZ

R asûlüllah(s.), kendisine gelen ilk vahiy 
olan “Yaratan Rabbinin adıyla oku! ”(96/1) 
âyetinden sonra, “Sana emrolunan şeyi 

açıkça ortaya koy, müşriklere aldırma”(15/94) âyeti 
ile İslâm’ın kurtuluş çağrısını açıklamaya başla
mış; “En yakın akrabanı uyar/korkut”(26/214) âye
ti inince de Safâ tepesine çıkarak bütün akrabala
rını etrafına toplamış ve onlara şöyle seslenmişti: 

-”Ey Abdülmuttaliboğulları, ey Haşimoğulları, 
ey Abdimenâfoğulları, ey ZühreoğullarıL”

Sonra da, hayat tarzlarını altüst edecek ilahi 
mesajı can kulağıyla dinlemeleri için;

-”Ey Kureyş cemâati, size ‘şu dağın eteğinde 
veya şu vâdide bir düşman süvârisi var. Üzerinize 
baskın yapacak’ desem, bana inanır mısınız?” diye 
sormuş, onlar da hep bir ağızdan, Muhammed’ül- 
Emîn’e şöyle cevap vermişlerdi:

-’’Evet, inanırız, çünkü şimdiye kadar senden 
hiçbir yalan duymadık, sen yalan söylemezsin.”

Kurtuluş Çağrısı İçin Azapla Korkutmak!

İşte o zaman, “emîn” Peygamber’in(s.) onlara ilk 
uyarısı şu olmuştu:

- “O  halde ben size, önümüzde şiddetli bir azâb gü
nü bulunduğunu, A llah ’a inanıp, O ’na kulluk et
meyenlerin bu büyük azâba uğrayacaklarını haber 
veriyorum... Yemin ederim ki, A llah ’tan başka ibâ
dete lâyık ilah yoktur. Ben de A llah ’ın size ve bü
tün insanlara gönderdiği elçisiyim... A llah ’tan ken
dinizi ibâdet karşılığında satın alarak, azabından 
kurtarınız. Bu azâptan kurtulmanız için, ben A llah 
tarafından verilmiş hiçbir nüfuza sâhip değilim.”

- “Ey Kureyş! Siz uykuya dalar gibi ölecek; uyku
dan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp 
Rabbin divânına varacak ve muhakkak dünyada 
her yaptığınızın hesâbım  vereceksiniz. İyilik ve 
ibadetlerinizin mükâfâtını, kötü işlerinizin ve gü
nahlarınızın da cezâsını göreceksiniz. O  mükâfât 
ebedi Cennet, o cezâ da ebedi C ehennem ’e girmek

tir...” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, H. No: 1170’in izahı)

Yüce Allah’ın “uyarıp korkut”(74/2; 26/214) 
emrine uyan Peygamberimizin(s.), insanlara kur
tuluş çağrısını ulaştırmadan önce ölümü, Kıyamet 
Günü’nü, Cennet’i, Cehennem’i, azabı ve hesabı 
hatırlatması, doğrusu oldukça anlamlı ve öğretici
dir! Kur’ân’da bir çok yerde müminlerin akîdevî 
özellikleri; “Allah’a îman”, “meleklere îman”, “ki
taplara îman”, “rasûllere îman” etmeleri(âmerıe) 
şeklinde tadat edilirken( 2/285); Âhiret’e îman 
özellikleri için; “ve bi’l-âhirati hüm yûqinûn: onlar 
A hiret’e yakîn olarak in an ırlar” (2/4) denmesi 
de, bu bağlamda düşündürücü değil midir? Ahi
ret’e yakîn olarak, yani elle tutup gözle görürcesi- 
ne îman etmeyen, bu dünyada yapıp ettiklerinin 
hesabını vereceğine gereği gibi inanır mı?

Keza, Peygamberimiz’in(s), yukarıdaki konuş
masında, öldükten sonra dirilme ve yaptıklarımı
zın hesabını verme zamanının pek de uzak olma
dığı gerçeğini uyuyup uyanm a ân ı ile misallen- 
dirmesi ne kadar çarpıcı ve silkeleyicidir!

Şu âyetler, her uykunun aslında bir ölüm oldu
ğunu hatırlatıyor, düşünebilenlere:

“O ’dur ki, geceleyin sizi öldürür (gibi uyutur), 
gündüzün ne işlediğinizi bilir; sonra belirlenmiş süre
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geçirilip tamamlansın diye gündüzün sizi diriltir. Son
ra dönüşünüz O ’nadır; sonra (O , dünyâda) yaptıkla
rınızı size haber verecektir.” (6/60)

“Allah, öleceklerin ölümleri anında, ölmeyecekle
rin de uykuları esnasında nefislerini (ruh, can) alır. 
Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini 
bir sûreye kadar salıverir. Doğrusu bunda düşünen 
kimseler için dersler vardır." (39/42)

Uyuyup uyanmamak var gerçeğini, yastığa 
her baş koyuşta idrak edebilmek; bu dünyada ya
pıp ettiklerimizin ve -görevimiz olduğu halde- 
yapmayıp etmediklerimizin hesabını Habîr olan 
Allah’a tek tek vereceğimizin bilincinde olmak 
ne büyük bir terbiye ve otokontrol sistemidir!

İşte yakın gerçek, yakîn hakikat budur: İn
sanlar yapıp ettiklerinden ve yapmayıp etmedik
lerinden, hatta gizledikleri yada açığa vurdukla- 
rı( 2/284) her şeyden bir bir hesap vereceklerdir.

İşte Hesap bilinci /  Ahiret bilinci budur: Zer
re miktarı hayır da yapsa, şer de yapsa mutlaka 
karşılığını göreceğinin ve bu dünyada aldığı her 
nefesin hesabını vereceğinin bilincinde olmak, 
insanın ayaklarını denk alması ve her attığı adı
ma, her konuştuğu söze dikkat etmesi için yeter de 
artar bile.

İşte kurtuluş çağrısının öncelikli ilk adımı da
bu sarsıcı hakikatin farkına varmaktır.

Herkes Yapıp-Ettiklerinden ve 
Yapmayıp-Etmediklerinden Sorgulanacak

Kur’ân, kendisine muhatap olan bütün insanlara, 
inananlara ve Allah’tan gereği gibi korkup-sakı-

nanlara; Allah’ın, “Serîü ’l-H isâb: hesabı çabuk 
gören” olduğunu sık sık hatırlatır. (2/202; 3/199; 
5/4; 6/165; 13/41; 14/51; 24/39; 40/17) Bu ifade
nin Kur’ân’da sık sık tekrarlanması, hem ölümün 
ve dolayısıyla hesap gününün yakınlığını hem de 
insanların bu dünyada yaptıklarının karşılığını bu 
dünyada da görme ihtimalinin uzak olmadığını; 
Serîü’l-Hisâb olan Allah’ın her iki anlamda da 
her yapılanın hesabını çabucak ve asla haksızlık 
yapmadan gördüğünü ve göreceğini hatırlatır.

Herkes bu dünyada yaptıklarının hesabını ve
recektir:

“Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alaca- 
£*•”(55/31)

Kendilerine peygamber gönderilen kavimler 
de, gönderilen peygamberler de mutlaka sorguya 
çekilecektir!(7/6) Peygamberler tebliğ görevlerini 
tam olarak yapıp yapmadıklarından, ümmetleri de 
onlara uyup uymadıklarından hesaba çekilmişler
dir ve çekileceklerdir.(65/8; 88/21-26) Herkes ve 
her ümmet kendi hesabını kendisi verecek; kimse 
bir başkasının hesabından sorguya çekilmeyecek-
tir.(2/134, 141; 6/52)

Her kim Allah ile beraber başka bir ilaha ta
parsa, o kimsenin hesabı görülecektir.(23/117) 

Her kim İslâm’dan başka bir din(nizam/sistem, 
hayat tarzı) arar ve Allah’ın âyetlerini inkâr eder
se, Allah onun hesabını pek çabuk görecek- 
tir.(3/19)

Her kim yetimin malına göz dikerse, hesap so- 
rucu olarak Allah ona yeter. (4/6)

Allah, bir selamı daha güzeli ile yada aynıyla 
cevaplamamanın hesabını da arar.(4/86)

Nihayet insanlar, o hesap günü, Allah’ın ver
diği her nimetten sorgulanacaklardır.(102/8) 

Allah Rasûlü(s.) bir hadisi şerifinde “Hesap 
bilincini” şöyle formüle eder:

“Kıyâmet günü herkes, dört suâle cevâp ver
medikçe hesâptan kurtulamayacaktır: Ömrünü 
nasıl geçirdin? İlmin ile nasıl amel ettin? Malını 
nereden nasıl kazandın ve nerelere sarfettin? Cis
mini, bedenini nerede yordun, hırpaladın?” (Tir
mizî)

Şu da bir gerçek ki, kimi insanlar, hesaba çeki
leceklerini ummazlar, sanmazlar(78/27) ve hesap 
zamanı yaklaştığı halde gaflet içinde oyalanıp 
vahyî gerçeklikten yan çizerler de aldırmaz- 
lar.(21/l)
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Takva sahiplerine düşen görev ise, inkarcıla
rın hesabından herhangi bir sorumlulukları olma
dığını bilmek, fakat belki dinleyip korunurlar- di
ye, bıkmadan usanmadan onları uyarmak ve he
sap gününü hatırlatmaktır. (6/69)

“(Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınır
sınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz■ Kitabı sağ tarafın
dan verilen: ‘Alın, kitabımı okuyun’ der. ‘Doğrusu 
ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.’ 
Artık o, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir; yüce bir 
cennette; meyveleri sarkmış halde. (Onlara denir:) 
‘Geçmiş günlerdeki (iyi) amellerinize karşılık, âfiyetle 
yiyin, için.’ Kitabı sol tarafından verilene gelince, der 
ki: ‘Keşke, bana kitabım verilmeseydi! Şu hesabımın 
ne olduğunu bilmeseydim! Keşke onunla (ölümümle) 
her iş olup bitseydi! Malım bana hiç fayda sağlamadı; 
saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.’ Onu 
yakalayın da bağlayın; sonra alevli ateşe atın onu! 
Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir 
içinde oraya sokun! Çünkü o, ulu Allah’a iman et
mezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebep
le, bugün burada onun candan bir dostu yok
tur.” (69/18-35)

“Dost, dostu sormaz. Birbirlerine gösterilirler (fa
kat herkes kendi der dindedir). Günahkâr kimse ister 
ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, ka
rısını ve kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm 
ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak 
versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün! 
Bilin ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir. ”(70/10- 
15; ayrıca 13/18; 39/47)

O halde insanlar, bu dehşetli gün, bu uzak ol
mayan / yakın ve yakîn gün gelip çatmadan ciddi 
bir hayat muhasebesi yapmalı ve Rasûlüllah’ın(s.) 
şu uyarısına kulak vermelidirler:

“Hesaba çekilmeden önce kendi nefsinizi he- 
saba çekiniz!” 

Okuma Parçası: 
İlk Hutbe; Kur’ân ve Ahiret Bilinci

Şirk ve küfür batağında yüzen Mekke toplumuna İs
lâm’ın mesajını iletmeden önce, onları azapla, he
sap günü ile uyaran Hz.Peygamber(s-), Medine’ye 
hicretinde Rânûnâ Vâdisi’nde kıldırdığı ilk Cuma 
namazındaki hutbesinde de Müslümanlara aynı 
uyarıları yaptı. Ama bir farkla: Bu kez iman edenle
re kurtuluş çağrısının ana ilkelerini de hatırlattı:

“Hamd, A lla h ’a m ahsustur. O ’na hamd eder, 
O ’ndan yardım ister, O ’ndan mağfiret ve hidayet 
dilerim. O ’na im an ederim. O ’na nankörlük et
mem. Düşmanlığım O ’na nankörlük edenedir. A l
lah’tan başka ilah bulunmadığına, tek olduğuna, 
ortaksız olduğuna, M uhammed’in de O ’nun kulu ve 
elçisi, olduğuna, M uhammed’i hidayet, hak din, nur 
ve öğüt ile gönderdiğine şahitlik ederim.
Ey insanlar! O  A llah  ki, peygamberlerin arasının 
açıldığı, ilm in azaldığı, insanların sapkınlığa düştü
ğü bir zamanda kulunu, tam bir hidayet, tam bir nur 
ve en güzel öğüt olan Kur’an ’la gönderdi.
Ey insanlar! Sözlerin en güzeli A llah ’ın kitabının 
sözleridir. A llah  kim in kalbini Kur’an’la süsler ve 
onu küfürden sonra İslam’a mensup kılarsa; o da 
Kur’an’m sözlerini insanların sözlerine tercih eder
se; işte o kimse felaha erer; kurtulanlardan olur. A l
lah’a ve resûlüne uyan doğru yolu bulmuştur. A l
lah’a ve resulüne karşı gelen de azgınlık ve taşkınlı
ğa saplanmış, sapıklığa düşmüştür. A llah ’ın sizi sa
kındırdığı şeylerden sakınınız. Bundan daha üstün 
bir hatırlatm a ve bundan daha değerli bir nasihat 
yoktur.
Ey insanlar! Sadece A llah ’a ibadet edin; O ’na h iç 
bir şeyi ortak koşmayın. O ndan sakınılması gerekti
ği gibi sakının. A llah ’ı sevin, A llah ’ın sevdiğini se
vin. A llah ’ın kitabından usanmayın; O ’nun zikrin
den kalbinize darlık gelmesin. Çünkü O ’nun kitabı, 
yaratılan her şeyin üstününü seçip ifade eder; am el
lerin hayırlısını, kulların seçkinlerini, kıssaların iyi
sini anlatır. Haram ve helalleri bildirir. Güzel sözle
rinizle A llah ’ın söylediklerini tasdik edin ve söyle
yin. A llah ’ın ihsan ettiği rahm et ve sevgiyle birbir- 
lerinize karşı m uhabbetli olun.
Ey insanlar! A llah ’tan başkasında kuvvet ve kudret 
yoktur. A llah ’ın düşmanlarına düşman olun. O ’nun 
yolunda gereği gibi cihad edin.
Ey insanlar! Kendinizi ahirete hazırlayın. A hiret 
azığınızı kendinizden önce gönderin ki oraya gitti
ğiniz zaman hazır bulabilesiniz. Şunu biliniz ki h e
piniz öleceksiniz ve malınız sahipsiz, sürüleriniz ço- 
bansız kalacak. Rabbiniz size ‘Benim elçim size gerek
li şeyleri bildirmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda 
bulundum. Sen bunlardan kendine ahiret payım ayırdın 
mıV diye soracak. Eğer azığınızı önceden gönderme
mişseniz sağınıza bakacaksınız, solunuza bakacaksı
nız ve cehennem den başka bir şey göremeyeceksi
niz. Öyle ise yarım hurma ile de olsa, kendinizi ce 
hennem den uzak tutun. Gücü yeten hayır işlemeyi 
ertelemesin. O nu bulamayan da güzel sözle kendisi
n i cehennem den korusun.
A llah ’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun” (T a- 
berî, 11/255, 256; İbn Kesir, III/213; Kurtubî, X V I- 
11/98.) ■
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TOPLUMSAL HAFIZA VE 
İMKANLARIMIZIN HATIRLANMASI

HİKMET DEMİR

G erçekten bugün gelinen noktada, İslam 
dünyasının gelişen olayların nesnesi ol
duğunu görebilmekteyiz. Bunun ifade et

tiği birçok anlamlar bulunmaktadır. Öncelikle Af
ganistan’la başlayıp şu anda Irak ile devam eden ve 
gelecekte Suriye ve İran’dan sonra diğer Müslü
man ülkelere atlama sinyalleri veren, ne kadar de
vam edeceği belirsiz olan süreç, bütün gözlerin İs
lam dünyası üzerine dikilmesine sebep olmaktadır. 
Bu, aynı zamanda coğrafî, jeo-stratejik açıdan yeni 
bir konsept değişmesinin de izlerini taşıyor görün
mektedir. Diğer yandan İslam dünyasının bu mev
cut durumu, parçalanmışlığı, koordinesizliği ciddi 
bir zafiyet olarak ortaya çıktığından, küresel aktör
lerin stratejik düzenlemelerine servis sunacak iş
levsel bir alan açmaktadır.

Devasa bir medeniyetin ve birikimin mirasçısı 
olan İslam dünyasının içinde Türkiye’nin konumu, 
“Avrupa Birliği”ne endekslenmiş görünmektedir. 
Öyle ki, yeni hükümetin Aralık-2002’den bu yana 
yoğun bir biçimde odaklandığı Avrupa Birliği kon- 
septi, İslam dünyası ve Türkiye ilişkilerinin gelece
ğinde belirleyici unsurlardan biri olarak dikkat çek
mektedir. Yeni hükümetin bu konudaki ısrarlı ta
vırlarının şüphesiz bir takım tarihi, konjonktürel 
bir arka planının olduğu da bilinen bir gerçektir. 
Aslında “Avrupa Birliği” tartışmalarının bu arkap- 
lan dikkate alınarak çözümlemesini yapmak ve yö
nelimlerimizin “sahici”liğini ve “gerçekleşebilirli- 
ği”ni sınamak daha uygun bir yöntem olacaktır ka
naatindeyim. Çünkü Avrupa Birliği’ne yönelimin 
tarihi, epistemolojik bir temellendirmesi zayıf oldu
ğundan, daha çok konjonktürel tavır alışların sü
rüklediği mecburiyet gibi bir izlenim vardır.

Biz bu makalede genel olarak İslam dünyasının, 
özel olarak da Türkiye’nin mevcut durumu ve yö
nelimlerinde hangi tarihi ve konjonktürel neden
lerin belirleyici olduğunu anlamaya ve daha ileri 
düzeyde bu yönelimlerin sahiciliği ve gerçekleşebi- 
lirliğini her iki medeniyetin genetik yapısına baka
rak sınamaya çalışacağız. İslam dünyasının yakla
şık birkaç yüzyıldır yaşadığı modernleşme tecrübe
si sonunda, “toplumsal hafıza”yı dumûra uğratacak 
kimi riskler artık daha net konuşulur hale gelmiş
tir. Bu bağlamda paradigmadan şüphe boyutuna 
kadar varacak hayati önem taşıyan bir travmaya 
doğru savrulma, İslam dünyasının dinamiklerine 
doğru yönelmektedir. Biz bu çerçevede bu yazıda, 
toplumsal hafızanın sağlıklı işleyişini sağlayacak 
kimi noktalara da temas ederek, imkanlarımızı ye
niden görmemizi temin edecek bir “alan”a ışık tut
maya çalışacağız.

Genel olarak üzerinde konuştuğumuz evren İs
lam dünyası olmakla birlikte, özel olarak Türkiye 
üzerinden konuşmaya daha fazla yoğunlaşacağız. 
Çünkü Türkiye, içinde bulunduğumuz durumla il
gili yakın bir örnektir. Öncelikle İslam dünyası 
kavramıyla hangi coğrafi alanı kastetmekteyiz? Bir 
kere İslam dünyası Ortadoğu yoğun bir coğrafyaya 
daha yakın olarak işaret etmekle birlikte, bunu sa
dece mezkur alanla sınırlamak pek mümkün değil
dir. Zira Asya’nın en uç noktalarından Amerika’ya 
kadar Müslüman nüfusun dünyanın çok farklı böl
gelerinde yaşadıkları bir gerçektir. Bunları İslam 
dünyasının bir unsuru kılan husus; onların müslü- 
manlarla ve onların sorunlarıyla yakından ilintile
ridir. İslam dünyasının çok farklı ulus-devletler ha
linde ya da ulus-devlet içinde yaşadıkları bilin
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mektedir. Bunlardan bilhassa Ortadoğu’da yer alan 
İran, Irak, Arabistan, Kuveyt vb. gibi diğer Arap 
ülkelerinin potansiyel olarak bir ekonomik gücü 
içlerinde barındırdıklarını söylemek de herhalde 
abartılı bir yargı olmasa gerektir. Ancak İslam 
dünyası, gerek bu ekonomik gücünü, gerekse diğer 
sahip olduğu potansiyel imkanlarını ne verimli 
kullanabilmekte, ne de kendi tercihleri doğrultu- 
sunda bir yol alabilmektedir.

Çok açık ve net olan bir gerçek vardır ki, Müs
lüman ülkelerin kendi aralarındaki ilişkiler bile 
Batı dünyası üzerinden sağlamaktadır. Dolayısıyla 
çok yakın bir zamanda da izlendiği gibi, Kuveyt’in 
Irak’la ilişkisi direkt ya da en azından bir başka 
Müslüman ülke üzerinden olmamıştır. Bunun bir 
sonucu olarak İslam dünyası geliştirdiği bu sağlık
sız ilişkileri imkanlarının yegane sınırı olarak gör
mektedir. Bu ise, her seferinde İslam dünyasının 
mevcut parçalanmışlık, dağınıklık ve savrukluğu
nu pekiştirmektedir.

Osmanlı Devleti’nin parçalanmasından sonra, 
bu devlet içinde yaşayan etnik unsurların bağımsız 
birer ulus-devlet haline gelmeleri ve daha sonra 
bunların batılılaşma sürecinin de etkisiyle Batı 
dünyası ile kurdukları zihinsel ve fiziksel hayranlık 
ilişkisi kendi ufuklarımızı tanıma noktasında bizi 
ciddi zafiyetlerle malül kılmıştır. Diğer yandan 
toplumsal hafızanın giderek körelmesi ve “zihinsel 
istilâ” ile de sonuçlanmıştır. Bunun vardığı nokta, 
İslam’ın modern\postmodem dünyada varlığı
na \ varolmasına yönelik gelişen ciddi tereddütler
dir. Bir başka deyişle, İslam’a olan güvenin pratik
ten başlayarak zihin dünyasına varıncaya kadar za
yıflamasıdır.

İslam dünyasının ve Türkiye’nin zihni arka 
planında yer alarak ileri adımlarına ket vuran te
mel tartışmaları da burada hatırlamak durumun
dayız. Bugün İslam dünyası ve Türkiye’nin önünü 
tıkayan iki temel husus, dine, özelde İslam’a iliş
kin yapılan yüklemeler ile kurgulanan İslam-terör 
özdeşleştirmesinin alan daraltan kullanımıdır. Bir 
kere şunu belirtmeliyiz ki, İslam ve terör özdeşleş
tirmesi ya da terörün, İslam’ın genetik yapısında 
içerildiğini kuvvetlice ima eden Batılı argüman
lar, bunun açtığı sanal alandan ilerleyerek bir ha- 
lüsinasyon üzerinden İslam dünyasının tüm imkan 
ve potansiyellerini zaafa uğratmak istemektedir
ler. Doğru olan şey; şayet bir terör olayı olmuşsa, 
bunun faillerinin din, dil, ırk vb. farkı gözetmeksi
zin cezalandırılmasıdır. Terör, İslam’ın genetik ya-

Genelde İslam dünyasının, özelde 

Türkiye’nin kültürel ve düşünsel 

olarak ciddi bir atılım yapması bir 

zorunluluktur. "Kendi” olmamızı 

sağlayacak dinamiklerimizi yeni

den harekete geçirecek kavram ve 

değerleri hatırlamamız için, top

lumsal belleğin yeniden çalıştırıl

ması ve işletilmesi gerekmektedir.

pısmda içerilen bir fenomen değildir. Batı dünya
sı geçmişten bu yana durmadan dünyanın çok 
farklı ülkelerindeki katliamlara imza atmışlar, ya 
da onlara seyirci kalarak onaylamışlardır. Bunun 
belleklerdeki en canlı örnekleri Afganistan ile 
Irak’dır.

Özelde İslam’a ait yargı ve yüklemeler ise, daha 
çok Batı dünyasının perspektifinde çizilen bir alan 
içinde görünmektedirler. Bu yargıları belirleyen ve 
besleyen asıl unsur ise, geri-ileri düalizmi içinde 
yer alan teknolojik ilerleme, güç, prestij ve din 
arasında kurulan mutlak ilişki sonucu, güçlü ülke
lerin dinine de prestijli, güçlü, ileri gibi sıfatlar yük
lenmiştir. Diğer yandan geri şeklinde isimlendiri
len ülkeler ile onların dini arasında kurulan birebir 
ilişki de, İslam’ın hiyerarşik sıralamada prestiji en 
az dinler arasında imiş gibi algılanmasına sebep ol
muştur. Bu yargıların zihni bilinçaltında hala de
vam edegeldiklerini, ortaya çıkan tezahürlerine 
bakarak görebilmekteyiz.

İşte bu bakış tarzı ve algılayış biçimi, son bir 
kaç yüz yıldır kendisine özgüvenini maalesef bitir
miştir. Özgüven bunalımının beraberinde getirdiği 
alan daralması ve öneri sunamama rahatsızlığı, 
müslümanların İslam üzerinden söyleyecekleri tüm 
sözü bitirme gibi bir sonucu beraberinde getirmek
tedir. Böylece reaksiyoner\apolojetik, ikincil, nes
ne konumunun İslam dünyasını ve Türkiye’yi be
lirleyici hale geldiğini esefle müşahede etmekteyiz.

Bugün gelinen noktada, yaşanan sıkıntılara 
çözüm üretme sadedinde kendimizi referans göste- 
remememizin en önemli sebebi budur. Yani ister 
Avrupa Birliği süreci olsun, isterse külli olarak bir
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düşünce sistemi olsun, kendi sorunlarımızı devam
lı bize hatırlatan ve dıştan baskı ve tazyik ile bu so
runların hallolacağını zanneden bir beklenti ha
kim olmaya başlamıştır. Bir kere şunun çok iyi far
kında olunması gerekir ki, genelde İslam dünyası
nın özelde Türkiye’nin, demokrasi, refah ve özgür
lük içinde yaşayıp yaşamadığı hiç bir şekilde Avru
pa Birliği ya da bir başka gücün sorunu olmamıştır 
ve olmayacaktır da. Dolayısıyla dış baskı ile belli 
sorunların farkında olunsa bile, iç dinamiklerimizi 
harekete geçiremediğimiz sürece, sözgelimi Avru
pa Birliği’nin nokta nokta bütün sorunlarımızı çö
zeceği gibi hayali ve ütopik bir beklenti içine giri
lecektir.

İşin hesaba katılmayan bir başka boyutu ise, 
Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde uyum için atılan 
her adımın bizi bir yol içine sokmasıdır. Sözgelimi, 
beş yıl sonra kültürel ve global politikalar açısın
dan geri dönülemez bir noktaya gelindiğinde, aca
ba hangi vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilece
ğimiz hesaplanmakta mıdır? Adım adım bir önceki 
basamağın üzerinde yükselirken, o basamakların 
hiç bir şey üzerinde durmadığı sonucu öngörül
mekte midir?

İşin bir başka boyutu da, bu süreçte yaşanacak 
olan kültürel kopmalardır. Zaten bu zamana kadar 
yaşadığımız kültürel ve zihinsel travma, ciddi sav
rulmaları beraberinde getirmiştir. Gündelik hayat 
içerisinde bir takım değer erimelerine karşı varo
lan direnç noktalarımız giderek zayıflamakta ve dış 
tasallutlara kendisi ile karşı koyabileceğimiz ilkele
rimiz artık ilkellik tezahürü olarak görülmeye baş
lanmaktadır. Kanaatimizce Türkiye’nin ekonomik 
anlamdaki mücadelesini de önceleyen temel hu
sus; konumu ve durduğu yer hakkında ciddi tefek
kür yapmasıdır. Çünkü kimliği, konumu hakkında 
paradoksal pratikler yaşanan, söylemler üretilen 
bir ülke konumuna girmekte, güven unsuru önem
li ölçüde yaralar almaktadır. Türkiye’nin tarihi 
misyonuna da uygun olarak “-mış gibi yapma”yı bı
rakması ve kendi dinamiklerini yeniden üretmesi 
gerekmektedir.

Tarihi ve sosyolojik bir gerçeklik olarak kendi 
dinamiklerine yaslanan ülkelerin atılım yaptıkları 
bir çok tarihi vakalarla sabittir. Batı dünyasının 
hümanist bir temelde antik Grek dünyasının dina
miklerine dayanarak ürettiği medeniyet, katkıları 
ve zaafiyetleriyle ortadadır. Ancak bilinmesi gere
ken bir nokta vardır ki, Batı dünyası bunu İslam 
dünyası ile yüzleşerek ve kendi dinamiklerine yas

lanarak yapmıştır. Aksini iddia etmek mümkün 
değildir.

Biz bu argümanı öne sürdüğümüz zaman, “ ken
di içine kapanmak” şeklinde bir takım niteleme
lerle karşılaşmaktayız. Küresel bir dünyada kendi 
içine kapanmak, savunulamayacak bir durum ol
duğu gibi, genel anlamda müslümanların asla dü
şünmemesi gereken tarihi tecrübe ile de sabit bir 
meseledir. Bugün İslam dünyası üretim yapmak, 
donanımlı olmak, dünyaya hegemonya dışında bir 
öneri sunmak, dünyanın vicdanı olmak zorunda
dır. Tabii ki bunun için kültürel ve düşünsel bağ
lamda Batı dünyasıyla yüzleşmek durumundadır. 
Halbuki İslam dünyası bu yüzleşmeden daima ka
çınarak sonsuz bir teslimiyetin içinde olduğu gö
rüntüsü çizmektedir. Bu sebeple bize yapacağı kat
kı, açılımlar açısından da Batı düşüncesi ciddi ola
rak değerlendirilmeli, ancak kendi dinamiklerimi
zin üretilmesi açısından bu birikimler anlamlı ol
malıdır.

Tüm bu anlattıklarımıza dayanarak, genelde İs
lam dünyasının, özelde Türkiye’nin kültürel ve dü
şünsel olarak ciddi bir atılım yapması bir zorunlu
luktur. Bunun için tarih önemli bir şanstır. Burada 
“kendi” olmamızı sağlayacak dinamiklerimizi yeni
den harekete geçirecek kavram ve değerleri hatır
lamamız için, toplumsal belleğin yeniden çalıştırıl
ması ve işletilmesi gerekmektedir.

Postmodern düşüncenin açık veya gizli olarak 
(dışarıdan anlaşılma ve anlaşılamama açısından) 
bütün değer ve ahlâki ilkeleri eriten yapısı, dinle
rin ortodoksisinde ciddi yaralar açmaktadır. Bu, İs
lam dünyasının düşünsel ve kültürel yapısında da 
önemli zafiyetler getirmektedir. Bu erime süreci, 
ileri boyutta, “insan” ın ölümüne son hamleyi ya
pacak kadar ciddidir. Bu durumda kendi ahlâki, 
kültürel değerlerimize yeni açılımlarıyla birlikte 
sahip çıkmak durumundayız. Kendimizi kendimiz 
tanımlamalı, dışarıdan bir tanımın olumlu ya da 
olumsuz tarafında yer almamalı, reaksiyoner olma
malıyız.

Sözün kısası, bu toplumun hafızasında İslam 
çok önemli bir yerde durmaktadır. Bu hafızayı za
yıflatmaya yönelik tüm yönelimlerden uzak dur
mak bir gerekliliktir. Sizin nasıl olduğunuz kadar 
nasıl algılandığınız da önemlidir. Tam da bu nok
tada Cemil Meriç’in şu ifadesini hatırlayalım: “Bü
tün camileri yıksak, bütün Kur’an’ları yaksak Ba- 
tı’nın gözünde Osmanlıyız, yani İslam.” ■
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GERÇEK UFUKLARA YÖNELMEK

AT A,SOY MÜFTÜOĞLU

D ünyanın ve hayatın tüm boyutlarını ku
şatan dejenerasyon süreçleri bütün hızıy
la sürüyor. Politik yanlışlıklar, politik kö

tülükler sürecin normal bir parçası haline geliyor. 
Önyargılı ve taraflı kavramsallaştırmalar, yorum 
aşırılıkları kimreyi ilgilendirmiyor. Vahşi ve faşist 
politik yaklaşımlar, kültürel ve ideolojik yakla
şımlar, ciddi bir tepkiye neden olmuyor. İdeolojik 
yaklaşım; akla rağmen, ahlaka rağmen, bilime rağ
men, sağduyuya rağmen davranmak/algılamak an
lamına geliyor. Özellikle İslam toplumlarmın, 
toplumlarımızın bütün değerleri, erdemleri, umut
ları ve mutlulukları aşağılanarak ellerinden almı
yor.

Modem ya da postmodern düşüncelerin ege
menlikleri, ancak zor kullanılarak sağlanabiliyor. 
Bilinçsiz yığınlar sorgulama ve tahkik ihtiyacı 
duymaksızın her şeye inanabiliyor. Egemen bütün 
klişeler mekanik bir biçimde tekrar ediliyor. Har
cıalem yorumlar ahlaki körlükleri çoğaltıyor. Ta
rihsel uyuşmazlıkları, insafsız ve izansız yorumlar
la, politik militanlık yoluyla, emperyalistler bir 
kez daha güncelleştirmeye çalışıyor. Küflenmiş, 
kalıplaşmış ideolojik klişeler özellikle İslam top- 
lumları/halkları için çok boğucu, çok tedirgin edi
ci bir düşünsel iklim oluşturuyor. Emperyalist 
dünya İslam algısını bulanıklaştırmak için bütü
nüyle keyfi tanımlar/yorumlar yapıyor. Kendi top- 
lumlarımızda, irademiz dışında, bize ait olmayan 
düşüncelere maruz bırakılabiliyoruz. İslam ve 
Müslümanlar bir şekilde biçimsizleştirilebiliyor- 
lar. İslam’ın ortak sahneyle bütünleştirilmesi da
yatılıyor. Hayatımız finans piyasaları tarafından 
yönetiliyor. Tüketim kültürü, insanları gereksiz 
arzu ve isteklerle yönlendiriyor. İhtiyaçlarımızla

ilgili tüm algılarımızı tüketim kültürüne dönüştü
rüyor. Süreç, hepimizi başkalaştırabiliyor.

Kültürel ve ideolojik iktidarlar aracılığıyla in
sanların zihinleri kontrol ediliyor. Bu kontrol, is
tenilen doğrultuda bilinç tahribatı ve tahrifatı 
için yapılıyor. Bugünün dünyası, bugünün ege
menlik yapıları, bugünün iktidar ilişkileri, piyasa
nın değerleri dışında değer tanımıyor. Politik/ide
olojik çıkarlar adına, bütün kutsallar ulusallaştırt- 
labiliyor, bütün ulusallıklar kutsallaştırılabiliyor. 
Siyaset bilgiden bağımsızlaşıyor ve uluslararası 
koşullara teslim oluyor. Sermaye; insanlığı, insan
lık durumlarını ve acı çeken toplumları umursa
mıyor, doğal çevremizi umursamıyor, ekolojik so
rumluluk duymuyor, sosyal sorumluluk duymuyor. 
Herkesin kendi çıkarları peşinde koştuğu bir dün
yada ahlaki felaketler kaçınılmaz hale geliyor. Mi
litarist emperyalist projenin sınırsız sorumsuzluğu, 
sınırsız trajedilere neden oluyor. Modem dünya, 
Amerika ve Avrupa çıkarları söz konusu olduğun
da bütün mukaddeslerini inkar edebiliyor. Ameri
ka ile Avrupa arasında, dünyaya bakış konusunda 
ilkesel farklılıklar yok, yöntem farklılıkları var. 
Modern uygarlık yoğun bir şekilde güvensizlik, 
yalnızlaşma ve yabancılaşma üretiyor. Özgürlük 
ve güvensizlik sorunları arasında bir kutuplaşma 
yaşanıyor. Küresel sistem, ulusal iktidarları dolay
lı yöntemlerle yönetebiliyor. Küresel finans hare
ketleri önünde hiçbir engel, hiçbir sınır bulunmu
yor.

Günümüzde İslam Dünyası toplumları, bugün 
yapılması gereken tarihle meşgul olmak yerine, 
daha önce yapılan, geçmişte yapılan tarihle meş
gul olmaya devam ediyor. İslam toplumlarmda, 
toplumdan, toplumsal sorumluluklardan uzakla
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şan, keramet efsaneleri üzerinde yoğunlaşan, kera
met anlatan, dinleyen, üreten bir anlayış ve zihni
yet varlığını sürdürüyor. Bu zihniyet, keramet ef
saneleri üretmeyi dini bir vecibe sayıyor, hizmet 
sayıyor. İslam Dünyası toplumları tek boyutlu bir 
yoğunlaşma, tek boyutlu bir ilgi, manevi alanla sı
nırlı bir hassasiyet biçimi içerisinde yaşıyor. Bugü
nün gerçeklikleri konusunda yoksul ve yetersiz bir 
dil/söylem kullanılıyor.

İslam Dünyası toplumları, düşsel fantezilerden 
bağımsızlaşarak gerçek ufuklara yönelemiyor. 
Toplumlarımız eşsiz bir duygusallık içerisindedir. 
Bu duygusallık nedeniyledir ki, toplumlarımız 
meçhul geleceklere doğru yürümektedir. Toplum- 
larımızda hepimizi kuşatan olayları anlamak için 
bir çaba harcanmıyor, olaylar ancak hissedilebili- 
yor. Anlama çabası kuşkusuz bilinçli bir çabayı 
gerekli kılıyor, hissetmek için bir çabaya ihtiyaç 
kalmıyor.

Ortak anlamlar merkezinde, ortak amaçlar 
için anlaşmak ve dayanışmak, hem akli açıdan, 
hem de ahlaki açıdan çok kolay ve mümkün görü
nürken; bugün İslam toplumlarında durum hiç de 
düşünüldüğü gibi kolay ve mümkün görünmüyor. 
Akli ve ahlaki zorunluluklara rağmen, ortak 
amaçlar için bir araya gelmek, dar görüşlü çıkar
lar, dar görüşlü bakışlar ve dar görüşlü ufuklar ne
deniyle, ahlaki bilinç ve ahlaki anlayış yoksunlu
ğu nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bugün, kar
şı karşıya bulunduğumuz dayanılmaz ve korkunç 
varoluşun ağır yükünü ancak gerçek bir dayanış
ma ile hafifletebiliriz. Yenilgilerimizin nedenleri
ni önce kendi içimizde aramalıyız. “Önce ben” 
duygularını aşmalıyız. Gerektiğinde, kendilerini

içtenlikle sorgulamayan bir hareket, bir cemaat, 
bir toplum, kendisine yeni bir yol bulamaz. Ken
dilerini sorgulama ihtiyacı duymayan hareketler, 
cemaatler ve toplumlar bunu kendilerini eşsiz bul
duklarına inandıkları için, eşsiz bir kibir içerisin
de bulundukları için yapıyorlar. Paramparça bir 
bünye, ne yaparsa yapsın, hiçbir şeyi, hiçbir şekil
de değiştiremez, dönüştüremez. Paramparça bir 
bünye tüm yabancı etkilere açık bir bünyedir. 
Hangi parça olursa olsun, bütünün dışında kaldı
ğında, bütünden bağımsızlaştığında, bu parçanın 
hiçbir değeri olamaz. Parçalandıkça daha değersiz, 
daha etkisiz hale geldiğimizi unutmamalıyız. Ken
di bencil gündemlerine saplanıp kalanlar, ne ya
parlarsa yapsınlar insanlığın dikkatini çekemezler. 
Varsa eğer, kendi saplantılarımızla, fanatizmleri
mizle, aşırılıklarımızla, bencilliklerimizle hesap
laşmaya cesaret edebilmeliyiz. İslam’ın bir bütün 
olarak anlaşılması, anlatılması ve yaşanması ko
nusuna öncelik vermeliyiz.

Aktivizm ile aşırılıkçılığı birbirine karıştırma
mak gerekir. İçerisinde yaşadığımız bozgunla ilgili 
olarak karşı karşıya bulunduğumuz dış tehditleri 
konuştuğumuz kadar, bozgunun iç nedenlerini de 
konuşabilmeliyiz. İnanç, kültür ve uygarlık dün
yamızın bütün değerlerinin, erdemlerinin saygın
lığını sonuna kadar korumak başlıca şiarımız ol
malıdır. Referanslarımızda ortaya çıkan belirsiz
likler, muğlaklıklar tartışılması gereken bir nokta
ya doğru ilerliyor. Koşulları değiştirebilmek için, 
önce kendi ahlaki koşullarımızı gözden ve gönül
den geçirmeliyiz. Aklımızın ve kalbimizin gücünü 
arttırmalıyız. Güçlü ve bağımsız bir düşünce haya
tı, kendi kavramlarını kendisi geliştirir ve yaşatır.

İnanç ve değerlerimizle uyuşmayan bir hayat 
tarzına doğru sürükleniyoruz. Günümüzde bir in
sanın sahip olduğu maddi başarılar ve konumlar 
dikkati çekiyor, sahip olduğu erdemler değil; yok
sulların erdemli olması, nitelikli ve birikimli ol
ması bir önem taşımayabiliyor. Zenginlerin, gör
güsüzlükleri, nezaketsizlikleri, kabalıkları, maço- 
lukları, zontalıkları, duyarsızlıkları, kayıtsızlıkları 
ve cahillikleri kimseyi rahatsız etmiyor; yoksulla
rın bilgeliği, inceliği fark edilmiyor. İnsanlar, mal
ları ve mülkleri ile değer kazanıyor, ilim ve ahlaki 
birikimleri ile değil. ■
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AHMET CEMİL ERTUNÇ

R esulüllah, risâletin ilk günlerinden itiba
ren, dünya ve ahiret mutluluğunun, güzel
liğinin, esenliğinin, iyiliğinin, zenginliği

nin teminatı olarak anlatıp, kabul etmeye ve ge
reklerine uymaya davet ettiği İslâm’ın temel özel
liklerinden birisinin mûtedilliği olduğu bildiril
miştir. Her fırsatta, İslâm’ın aşırılıklardan uzak bir 
din olduğu açıklanmıştır. İslâm’ın ne ifrata ve ne 
de tefrite meyilli olmadığını ifade etmiştir. Bunla
ra göre İslâm, insanları ne tamamen robot haline 
getiren bir dindir, ne de tamamen başıboş bırakan 
bir din. İnsanları ne bir cendereye girmiş gibi sı
kar, ne de tamamen serbest bırakır. Çünkü bu di
nin uyulmasını istediği ilke ve ölçüler insanın ya
ratılışına, doğasına uygundur; insan için hiçbir 
zorluk ve sıkıntıya neden olmaz. Elbette ki tüm bu 
açıklamaların ilâhî referansı vardır ve her zaman 
olduğu gibi kaynak yine Kur’an’dır.

Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yük
leriz... (En’am, 6:152)
İnanıp da iyi işler yapanlara gelince -ki hiç kim
seye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte 
onlar, cennet ehlidir. Orada onlar ebedî kalacak
lar. (Araf, 7:42)
Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkası ile 
yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen 
bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. 
(Mü’minûn, 23:62)

İslâm vasat, mûtedil bir dindir. Aşırılıklardan 
uzaktır. Ancak insan her zaman böyle olmayabi

lir. Bazıları bireysel özelliği gereği vasat, mûtedil 
olmayabilir; aşırılığa kaçma eğilimi içerisinde bu
lunabilir. Bu kimseler, dinin tavsiyelerini emir gi
bi algılayarak dini bir zorluk ve sıkıntı nedenine 
dönüştürebilirler. Ancak bu bireysel bir durum ol
duğu için başka kimseyi ilgilendirmeyebilir. Zira, 
kişi söz konusu zorluk ve sıkıntıyı kendisi için 
oluşturmakta ve kendisi de buna razı olmaktadır. 
Örneğin; Allah, orucu yılda bir ay için emretmiş 
olmasına rağmen, yılın her günü oruç tutma eğili
mi taşımak böyle bir şeydir. Allah günde beş vakit 
namazı emretmiş olmasına rağmen, günde altı, ye
di, sekiz... vakit namaz kılma eğilimi de böyledir. 
Veya, Allah maldan belirli oranda zekatı emret
miş ve ayrıca yoksullar için sınırı belirlenmemiş 
bir miktarda da infakta bulunmayı tavsiye etmiş 
olmasına rağmen, kişi bütün mal varlığını yoksul
lar için; insanların yararına harcama eğilimi taşı
yabilir ve tüm bu durumlar tamamen bireysel ol
duğu ve üstelik başkalarına zarar vermeyip, hatta 
bazıları insanlara yarar sağladığı için müdahaleyi 
gerektirmeyebilir. Ancak kendisini mûtedil bir 
din olarak niteleyen İslâm, söz konusu durumları 
böyle değerlendirmemiştir. İsterse sadece bir bire
yi ilgilendirecek şekilde bile olsa, yanlış bir kapı
nın açılmasını uygun bulmamış ve yasaklamıştır. 
Çünkü bu tür aşırılıklar insanın doğasına uygun 
değildir; emir ve yasaklar başkasından değil insanı 
yaratanın kendisinden gelmektedir. Üstelik aşırı
lık eğilimine sahip olanlar zamanla birbirlerinden 
etkilenerek çoğalıp, kendi durumlarını, tercih et
tikleri yaşama stillerini insanlardan istemeye, hat-
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Islâm, insanları ne tamamen robot 

haline getiren bir dindir, ne de ta

mamen başıboş bırakan bir din. 

İnsanları ne bir cendereye girmiş 

gibi sıkar, ne de tamamen serbest 

bırakır. Çünkü bu dinin uyulması

nı istediği ilke ve ölçüler insanın 

yaratılışına, doğasına uygundur.

ta güç ve imkânları dahilinde insanları zorlamaya 
başlayabilirler. İşte İslâm tüm bu ve daha birçok 
nedenden dolayı aşırdığın hiçbir türünü hoş gör- 
memiş; yılın bütün günlerini oruçlu geçirmeye de, 
her gün sabahlara kadar namaz kılmaya da, bütün 
mal varlığını yoksullara veya insanlığa hizmet için 
harcamaya da sıcak bakmamıştır. Bu tür tavır ve 
girişimleri onaylamamıştır.

Bir gün bazı kimseler Resûlüllah’m evine gel
diler. Konuşmalar sırasında, eşinden Resûlüllah’m 
evde yaptığı ibadetlerin nasıl ve ne kadar olduğu
nu sordular. İşittikleri umdukları gibi değildi. On
lar Resûlüllah’ın evinde sürekli namaz kıldığını 
zannediyor olmalılar ki, işittikleri bu düşünceleri
ni haklı çıkarmayınca, Resûlüllah’ın az ibadet et
tiğine karar verdiler. Sonra da bunun sebebi ola
rak ‘Biz nerede, o nerede! Biz hiç O ’nun gibi olabilir 
miyiz? O ’nun yaptığı ve yapacağı günahların tamamı 
bağışlanmıştır. Fakat biz öyle değiliz’ dediler. Bu
nunla, sürekli ibadet edilmesi gerektiği düşüncele
rini haklılaştırmış oluyorlardı. İçlerinden birisi 
‘Ben bütün gece uyumayacağım, bütün geceyi namaz 
kılmakla geçireceğim’ dedi. Diğeri de ‘Ben hiç ara 
vermeden hep oruç tutacağım’ dedi. Bir diğeri ‘Ben 
hiç evlenmeyeceğim; kadınlardan hep uzak duraca
ğım’ dedi. Bu sırada Resûlüllah geldi ve onların 
sözleri kendisine bildirildi. Bunun üzerine ‘Bu söz
leri söyleyen siz misiniz? Ben hepinizden çok Al
lah’tan çekinirim. Ancak buna rağmen ben (Rama
zan dışında) bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. 
Geceleri bazen nafile namaz kılarım, bazen de uyu
rum. Aynca evliyim de. Kim benim yaptıklanmdan

yüz çevirirse, benden değildir’ dedi. Aynca, ‘Ruhban
lıkla görevlendirilmedim’ veya ‘Bize ruhbanlık emre
dilmedi’ derken, bir başka seferinde de ağır hasta 
olduğu halde, iki oğlunun desteğinde yürüyerek 
Mekke’ye giderek haccetmeye karar veren kişiden 
bahsedenlere ‘Bu kimsenin nefsine işkence çektirme

sine Allah’ın ihtiyacı yok’ dedi. Bunlar mutedil di
nin özellikleri olarak önemli açıklamalardı. Bizzat 
elçisinin şahsında hayatın olması gereken ölçüsü 
bildiriliyordu. Üstelik bu durum bir ayette bir ilke 
olarak ifade edildi ve takiben bu ilke bizzat bir ku
lun duası olarak şöyle dile getirildi: ‘Allah her şah
sı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Her
kesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de 
kendinedir. ‘Rabbimiz! Unutursak veya hataya dü
şersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden ön
cekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. 
Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yük
leme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mev- 
lâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!’ 
(Bakara, 2:286).

Elbette ki, din konusunda kendisi için ilâve 
sorumluluklar oluşturanlar, bunu öncelikle ve 
hatta çoğu zaman da bizzat kendileri için oluştu
rurlar. Dolayısıyla yaptığı fazla ibadetlerin, yerine 
getirdiği sorumlulukların çoğu zaman kendisinden 
başka bir kimseye yükü olmaz. Ancak buna rağ
men Resûlüllah böylesi eğilimde olanları engelle
miş ve kendisinin örnek alınmasını istemiştir. Yu
karıdaki örnekte olduğu gibi, dinin mevcut so
rumluluklarını yeterli bulmayıp, kendiliğinden ek 
sorumluluk oluşturanların bu tutum ve tavırlarını 
reddetmiştir. Bir keresinde benzer durumda olan
larla ilgili şeyler duyduğunda şunları söylemiştir: 
‘Bunlara ne oluyor ki, benim yaptığım şeylerle yetin
miyorlar. Vallahi! Ben Allah’ı onlardan daha iyi bili
rim. Allah’tan onlardan daha çok korkarım.’ İbn 
Amir b. El-As’ın bizzat kendisiyle ilgili bir hatıra
sı konunun önemli örneklerinden birisidir. İbn 
Amir şöyle diyor: ‘Resûlüllah, yaşadığım sürece bü
tün günleri oruçlu geçireceğimi, bütün geceleri de na
maz kılarak geçireceğimi duymuş olacak ki, bana şöy
le dedi: ‘Bunları söyleyen sen misin?’ ‘Evet! Bunlan 
söyleyen benim, Ey Allah’ın Resulü!’ dedim. Şöyle 
buyurdu: ‘Senin buna gücün yetmez; bazen oruç tut, 
bazen de tutma. Hem uyu, hem de kalk namaz kıl. 
Her ayın üç gününü oruçlu geçir. Çünkü bir sevabın 
karşılığında on sevap vardır. Tutacağın bu üç günlük
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oruç, senin seneyi oruçlu olarak geçirmen demektir’ . 
Dedim ki; ‘Benim bundan fazlasına gücüm yeter’ . 
‘Öyleyse, bir gün oruç tut, iki gün tutma’ . ‘Bundan 
daha fazlasına gücüm yeter’ deyince şöyle dedi: ‘Öy
leyse günaşırı tut. Bir gün tut, bir gün tutma. Bu Da- 
vud peygamberin orucudur. Oruçların en dengelisi 
budur.’

Resûlüllah’ın üzerinde oturduğu ve yattığı bir 
hasırı vardı. O Müslümanların en yoksulu gibi ya
şamayı kendisi için bir ölçü kıldığı için, bu yoksul 
yaşantısını özellikle sürdürüyordu. O ’nun bu duru
mu bazı Müslümanların ilgisini çekti ve O ’nun bu 
durumunu kendilerine bir hayat tarzı edinmek is
tediler. Bu durum üzerine Resûlüllah şu uyarıyı 
yaptı: ‘Ey insanlar! Amellerden gücünüz yettiği kada
rını alın. Siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkmaz. Amel
ler içinde Allah’ın en çok sevdiği amel az da olsa de
vamlı olandır.’ Resûlüllah bir gün mescide girdi
ğinde, iki direk arasında bir ip gerili olduğunu gör
dü. Bunun niçin bağlandığını sorunca, bir Müslü- 
manın ismini vererek ‘Namaz kılarken yoruluyor; 
ayakta duramaz hale geliyor. Bu durumda bu ipe tu
tunarak ayakta duruyor’ dediler. Resûlüllah ‘Çözün 
onu’ dedi ve ilâve etti: ‘Biriniz dinç iken gücü ve 
morali yerinde iken (nafile) namaz kılsın. Güçsüz 
kaldığı zaman otursun.’ Bir başka seferinde de ‘Şüp
hesiz bu din kolaydır, kim güçleştirmeye kalkışırsa ona 
yenik düşer’ dedi.

İslâm’ın gerektirdiği sorumlulukları kendi şah
sında artırıp, münzevî bir hayat tarzını tercih 
edenlere Mekke döneminde rastlanmamıştı. 
Mekke döneminin zorlukları hiç kimsenin böyle- 
si yoğun ibadet ağırlıklı bir hayat tarzı edinmesine 
imkân tanımamıştı. Ancak hicreti takip eden 
günlerde, daha önce görülmeyen bu bazı eğilimler 
görülmeye başlandı. Özellikle iki kişi namaz, oruç 
gibi ibadet ağırlıklı bir münzevî hayatını tercih et
tiler. Onların bu durumu, onların şahsında İs
lâm’ın vasatlığını somut bir şekilde ortaya koyma 
imkânı sağladı. Söz konusu şahıslardan birisi Ebû 
Derda b. Uveymir (veya Amir)’di. Ebû Derda, Be
dir harekâtı sırasında Müslüman olmuş birisiydi. 
Daha önce dinine sımsıkı bağlı bir putperest olan 
Ebû Derda’mn evde olmadığı bir gün, Abdullah b. 
Ravâha ve Muhammed b. Mesleme eve girerek 
putunu kırdılar. Eve döndüğü zaman putunun kı
rıldığını gören Ebû Derda için hakikatin aydınlığı 
ışıldadı ve putuna hitaben ‘Yazıklar olsun sana! Sen 
ne diye sana saldıranlara engel olmadın? Onlan ne di
ye defetmedin. Sen eğer herhangi bir kimseye yarar 
veya zarar verecek güce sahip olsaydın, bunu önce 
kendin için yapardın’ diyerek putperestliği terk etti. 
Putperestliği terk edince, hakkında yoğun olarak 
bir şeyler duyduğu İslâm’ı öğrenmeye karar verip, 
kısa süre sonra Müslüman oldu. Ebû Derda ibadet 
hayatında son derece titiz birisi oldu; tavsiyeleri
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dahi emir gibi algılama eğilimi içerisinde bulun
du. Bu özelliğiyle de hemen tanınıp-bilinen birisi 
haline geldi.

Resulüllah, Ebû Derda’yı Selman-ı Farisi ile 
kardeş yapmıştı. Selman bir gün ziyaretine gitti
ğinde elbiseleri son derece eskimiş bir hâlde olan 
Ebû Derda’nın hanımıyla karşılaştı. Bu perişanlı
ğın sebebini sorduğu zaman, kadının ‘Kardeşin 
Ebû Derda’nın artık dünya ile ilgisi kalmadı. Gecele
ri sabaha kadar namaz kılmakta, gündüzleri ise oruç 
tutmakla meşgul’ cevabını aldı. Selman, Ebû Derda 
ile görüşmesinden kadının söylediklerinin doğru 
olduğunu anlayınca; ‘Senin üzerinde bedeninin hak
kı var, Rabinin hakkı var, misafirinin hakkı var, aile
nin hakkı var. Oruç tut fakat iftar da et (tutmadığın 
zamanlar da olsun), namaz kıl fakat yatıp uyumayı 
da ihmal etme. Eşini de ihmal etme. Sen her hak sa
hibine hakkını ver’ dedi. Ebû Derda itiraz etti; yap
tığı şeyin kimseye zararı olmadığını, bu yaptıkla
rıyla Allah’ın rızasını gözettiğini ve O ’nun emrine 
muhalif davranmadığını iddia etti. Aralarında an
laşmazlık çıktı. Birlikte gidip durumu Resulüllah’a 
anlattılar. Resulüllah: ‘Selman doğru söylemiş’ diye
rek Selman’ın söylediklerini onayladı ve Ebû Der- 
da’nın yanlış yaptığını bildirdi.

Konuya ilişkin ikinci örnek ise Osman b. 
Maz’ûn’dur. Risâletin daha ilk günlerinde Müslü
man olan Osman, Müslüman olmadan önce de ah
laken temiz kalmaya çalışan ve bunu büyük oran
da başarmış birisiydi. Yaşantı tarzının güzelliği ve 
düzenliliği ile Mekke’nin istisna şahsiyetlerinden- 
di. Osman da Ebû Derda gibi dünyayla ilişkisini 
mümkün olduğunca kesme eğilimi taşıyan ve vak
tinin tamamına yakınını ibadetle geçirme gayreti 
içerisinde olan birisiydi. Onun İslâmî yaşantısına 
ilişkin rivayetler pek çoktur. Bir gün Resulüllah’a 
gelerek eşinden uzak durmak istediğini, onu çıplak 
olarak görmek istemediğini söylemesi bunun ör
neklerinden birisidir. Onun bu kararı karşısında 
Resulüllah’m cevabı ‘Allah sizleri bir birinize örtü 
kılmıştır. Ben eşimi, eşim de beni açık olarak görür’ ol
du. Osman’ın düşüncesinin yanlışlığını, kendisini 
örnek vererek açıkladı. Osman’la ilgili bir başka 
haber ise şöyledir: Osman’ın eşi Havle bint-i Ha
kim bir gün Resulüllah’ın eşlerinin yanına gelerek 
kocası hakkındaki sıkıntılarını dile getirip, dert
lendi. Kocasının kendisini terk ettiğini ve kendisi
ni tamamen ibadete verdiğini anlattı. Resulüllah,

bu durumdan haberdar olunca Osman’ı yanına ça
ğırdı ve aralarında şu konuşma geçti:

- Ben senin için örnek değil miyim?
- Anam babam sana feda olsun Ey Allah’ın Re
sulü! Bu nasıl soru! Elbette ki sen benim için ör
neksin.
- Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri ise sü
rekli namaz kılıyormuşsun, doğru mu?
- E vet doğru.
- Böyle yapma. Sende bedeninin de hakkı var, 
ailenin de. Namaz kıl, ama yatıp uyumayı da ih
mal etme. Orucunu tut, ama iftarını da yap. Ben 
hem uyurum, hem de namaz kılarım. Hem oruç 
tutarım, hem de orucumu açarım. Hem de eşim
le birlikte olurum. Ey Osman! Allah’tan kork!

Resulüllah, bir başka seferinde de Osman’ın 
evine kapanıp sürekli namaz kıldığını, oruç tuttu
ğunu öğrenince, onu ziyaret ederek : ‘Ey Osman! 
Allah, beni ruhbanlıkla göndermedi’ dedi ve bu sözü
nü üç defa tekrarladı. Sonra sözünü şöyle tamam
ladı: ‘Allah katında hayırlı olan din, kolay olan hanif- 
liktir.’ ‘Ey Osman! Bize ruhbanlık yazılmamıştır.’ 

Osman b. Maz’un, hicretin ikinci yılında has
talandı. Osman’ın hastalandığını duyan Resûlül' 
lah onu ziyarete gitti; yatakta bitkin şekilde yatan 
Osman’ı görünce duygulandı. Gözleri yaşardı. Eği
lip Osman'ı alnından öptü. Bu arada gözlerinden 
akan yaş Osman’ın yanaklarına düştü. Kısa süre 
sonra Osman vefat etti (Haziran 624). Osman’ın 
ahlâkî olgunluğunu yakından bilen ve Resûlül- 
lah’m da sevgisine şahit olan akrabalarından biri
si, bunlardan kendince yaptığı bir çıkarımla ‘Ey 
Osman! Allah seni rahmetine kavuştursun! Ben Al
lah’ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim’ de
di. Resûlüllah hemen müdahale etti: ‘Sen Allah’ın 
ona ikramda bulunduğunu nereden biliyorsun!?’ O 
kişinin Resûlüllah’ın bu ifadesi karşısında cevabı: 
‘Ey Allah’ın Resulü! Elbette ki bilmiyorum! Ama Al
lah ona ikramda bulunmayacak da kime bulunacak’ 
oldu. Resûlüllah’ın öfkelendiği görüldü ve İs
lâm’ın temel ölçülerinden birisini ifade etti: ‘Ona 
ölüm geldi ve o şimdi ölmüş bulunuyor. Ben onun 
hakkında ancak hayır dilerim. Allah’ın Resulü oldu
ğum hâlde bana ne yapılacağını ben bile bilmiyorum. 
Onun hakkında ‘Allah’ı ve Resulünü severdi’ dem
eniz yetişir.’ m
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“SAADET” TOPLUMUNUN 
YENİDEN İNŞASI

H. VİCDAN TEKİN

B ugün bütün zaman dilimlerinde olduğu gi
bi ne insan, ne de herhangi bir sosyal olgu 
ya da olayın analizinde, din unsurunu he

saba katmadan bir yargıya ulaşılmasının veya her
hangi bir öneri getirilmesinin mümkün olmadığı
nı söylemek gerekmektedir.

Aydınlanma sonrasında dinin, son tahlilde 
kutsalın kadim anlayışa nazaran algılanış ve ko- 
numlandırılışı farklılaşmış, düalizm neticesinde 
din-dışı alanın vehmedilmesi kutsalın karşısına 
kutsal olmayanı yerleştirmiştir. Tarihsel bir kesit 
olmanın ötesinde tarihte yaratılan profan bir kı
rılma, seküler bir bilinç durumu olan Aydınlan
ma1, aşkını reddeden aklı kendi içinde değer ka
bul edip kutsamış, “spare aude” (bilmeye cüret et) 
yi sloganlaştırmıştır.

Aklın ve düşüncenin konumunu değiştirmek 
formunda başlayan zincirin halkaları kuşkusuz in
sanın, hemen her şeyin, bilhassa kendisinin konu
munu yanlış tanımlama biçiminde devam etmiş
tir. Neticede Allah’ın koyduğu ölçü, sınırlar ve 
değerlerden boşanmış olmanın, her şeyi yanlış de
ğerlendirmeyle sonuçlanması kaçınılmaz olmak
tadır. Eldeki eğri cetvelden doğru bir çizgi çıkma
sını ve doğru bir ölçüm yapmasını beklemek söz 
konusu olamaz. Şurası muhakkak ki, mutlak iyi, 
sınırsız kudret sahibi Tanrı anlayışı ve buna rağ
men insanlık tarihinin başından bugüne farklı şe
killerde, bireysel yahut toplumsal felaketlere sebe
biyet veren kötülüğün (sefâletin) sürgit devam et
miş olmasını izah etmek hem teolojiyi hem de fel
sefeyi meşgul edegelmiştir.

Özellikle Allah’ın iyilik, merhamet, adalet, ih
san, kudret sıfatlarını vurgulayan teistik yahut 
monoteistik din anlayışı için olmakla beraber, he
men her inanç sistemi kötülük problemini mesele 
edinmiştir. Bu arada bireysel ve bilhassa toplum
sal anlamda saâdet ve sefâletin başka bir deyişle 
iyilik ve kötülüğün tanımlanmasında da dinin ba
şat rol oynadığı muhakkaktır. Saâdetin sözlükte 
mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık karşılığı2 sefâletin 
ise alçalmak, dibe çökmek, sefil ve alçak olmak 
şeklinde kullanıldığını3 görüyoruz. Bu anlamlarıy
la her iki kavramın da dinle ilintisi göz ardı edile
rek açıklanamayacağını düşünmekteyiz. Dahası 
bütün toplumların hatta tüm beşeri tarihin saâdet 
ve sefâlet kavramları çerçevesinde okunabileceği 
söylenebilir. Zira ne zaman insanoğlu eşyayı ta
nımlayan aşkın boyuta gözlerini ve kalbini kapa
mış ve ilâhi mesaja sırtını dönmüşse kendisini se- 
fâletin ortasında bulmuştur.

Göreli bir bilgi, cüzî bir irade sahibi olarak in
sanın, mutlak bilgi ve irade sahibi Allah’ın karşı
sında, hatta Onun yerinde kendini görmeye başla
ması, insanı, âlemi ve eşyayı yaratan ve üzerinde 
otorite kurarak, her birini belli bir düzene yerleş
tirmiş olan ilâhi dengeyi ve ahengi kendi aleyhi
ne bozması, kendi kendine zulmetmesiyle sonuç
lanmıştır. “Sizin taşkınlığınız ancak kendi nefisle
riniz aleyhinedir.”4 İşte bu bakımdan ‘din; saâde- 
te ulaştıran ahengin koordinat ve formüllerini su
nan bir sistemdir.’ diyebiliriz.

Ateistik görüş sahipleri “Tanrı varsa kötülük 
yoktur, kötülük varsa Tanrı” ifadeleriyle “madem
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ki kötülük vardır, o halde Tanrı yoktur” şeklinde 
düz bir mantıkla olayı kendi cephelerinde sözü- 
mona halletmişlerdir. Sefalet ve kötülüklerin ardı 
arkası kesilmiyor diye Tanrı’yı reddeden Camus, 
“ya biz özgür değiliz ve her şeye gücü yeten Tanrı 
kötülüklerden sorumludur, ya da biz özgür ve so- 
rumluyuz ama Tanrı her şeye gücü yeten değil- 
dir.”5 demekteydi. Bu inkârın altı kazındığı taktir
de göze çarpan şey, Tanrı’nın varlığıyla kötülük 
ve sefâletin bağdaştırmamama meselesidir. Evre
ne, tarihe ve insana müdahi-1 olan Allah’ı, hangi 
türü olursa olsun kötülüğe geçit vermemeye mec
bur eden bir anlayış kendini 
ele vermektedir. Halbuki 
Allah merkezli epistemo
lojiyi insan merkezli hale 
getiren aklın, hiyerarşiyi 
bozmasının ardından se- 
fâletlere dûçar olunması 
Sünnetullah’ın tecelli
sinden başka bir şey de
ğildir.

Kötülük problemi; 
sonlu varlıkların yetkin 
olmayışları şeklinde me
tafizik, insan eylemlerin
den bağımsız gerçekleşen 
(âfetler, bedensel özürler, 
hastalık, ölüm gibi) fizik
sel ve insan eliyle ortaya 
çıkan (ihanet, cinayet, 
zulüm, tecavüz vb.) ahlâ
ki kötülük ana başlıkla
rıyla işlenmektedir.6 İşte 
tam da bu noktada İslâm 
düşüncesinin kötülük ve 
sefâlet probleminin izahını 
Kur’an-ı Kerim’e refere ederek anlamlandırdığını 
görmekteyiz. Bir genelleme yapılacak olursa 
Kur’an-ı Kerim’in, sefâletin sebeplerini ceza ve 
imtihan olmak üzere iki hususla izah etmiş oldu
ğunu söyleyebiliriz. “O hanginizin amel edeceğini 
imtihan etmek için ölümü de hayatı da takdir 
edip yaratandır.”7 Anlaşılan o ki, kimi zaman mu
sibetler şeklinde tecelli etmekle beraber bela; hem 
hayır hem de şerle yapılan bir imtihandır. “Sizi bir 
imtihan olarak hayır ve şerle de sınıyoruz.”8 Do
layısıyla nimet ve ihsan en az musibetler kadar

önem arzeden imtihan vesileleridir diyebiliriz. 
Çünkü doğru bir biçimde değerlendirilmedikleri 
taktirde insanları devasa sefaletlere sürükleyebile
cek bir tehlikeye dönüşebilirler. Bugün maddî im
kanlar bakımından çok güçlü olan Batı sefalet 
açısından tam bir kâbus yaşamaktadır.

Günümüzde teknolojide ulaştığı gelişmelere 
doğru perspektiften bakamayan insanoğlu, A l
lah’a rağmen kazanım ve başarılar elde ettiğini 
(Tanrı’dan ateşi çalan Promete mitinde olduğu 
gibi) vehmetmeye, kendi eseriyle mağrur ve ilâhî 
bir edâ takınmaya, Özdenören’in deyişiyle; atfet

tiği mistik güç sebebiyle on
lar karşısında âcizlik hissi
ne kapılmaya, ya kendine 
yahut ta eserine tapınma
ya başlamıştır.9

Biz bu makale sınırları 
ölçeğinde, insan eliyle 
ortaya koyulan ve onları 
eylemleri sonucu sefalete 
götüren kötülük nevi üze
rinde daha ağırlıklı ola
rak durmak istiyoruz. Be
şeri hatalara A llah’ın 
verdiği cezalar rasyonel 
bir denklik, birebir karşı
lık içermez, şüphesiz içer
mek zorunda da değildir. 
Zira, “Başınıza gelen her
hangi bir musibet elleri
nizle işlediklerinizden 
ötürüdür. O, yine de ço
ğunu affeder.”10 buyrul- 
maktadır. Felaket ve ıstı

rapların tamamı birer ceza 
olarak gerçekleşmediği gibi, ce

za gerektiren pek çok kötü fiiller mevcutken A l
lah’ın hemen cezalandırmadığı, böyle yapmakla 
da iltizam etmenin mümkün olamayacağı âşikâr- 
dır.

Bütün bunlarla birlikte daha önce bütün in
sanlık tarihinin saadet ve sefalet bağlamında 
okunmasının doğru olabileceğini söylerken, A l
lah’ın ilâhi mesaj vasıtasıyla ve peygamberleri kı
lavuzluğunda toplumlarm saadetini murat ettiği
ni, bunun için de saadet yolunun rotasını sunmuş 
olduğunu vurgulamak istemekteyiz.
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SAADET TOPLUMU / TEKİN

Kur’an-ı Kerim iman etmeme, isyan ve ahlâk
sızlıklarından, taşkınlık etmelerinden dolayı (ço- 
ğu zaman tabi afetlerle) cezalandırılmış kavimle- 
rin kıssalarını nakleder. Peygamberlerini ve onun
la gelen ilahi emirleri hiçe saymaları(hikâyeleri 
farklı da olsa) temelde aşkını reddedip, insanı 
merkeze alan bir algılamanın ve sekülerleşmenin 
izlerini taşır. Bu algılayış, iktidarın, otoritenin, çı
karların, kısaca bütün ilişki tarzının makûl ve 
meşru dayanağı olarak sadece kendi aklını geçerli 
kabul eden bir aklın ürünüdür. Kartezyen felsefey
le iyice belirginleşen bu akıl, Allah’tan insana de
ğil insandan Allah’a gidişi öngören, varlığı insan 
merkezli okumanın bir sonucudur.11 Sınırları da
ralmış bir din ve işlevleri yok edilmiş, insansı bir 
Tanrı algılaması varlığı değerlendiren bakış tarzı
nı da dönüştürmüştür.

Kökleri beşeriyetin ilk çağlarına uzanan bu 
kavrama şekli gibi modemizmde de hikmete ka
vuşma ve uhrevi kurtuluşa ulaşma gayelerinin ye
rini bolluk içinde yaşamanın koşullarını aramanın 
almış olması gündelik yaşamın onaylanması12 ne
ticesini doğurmuştur. Din, tanrı ve insanın anlam 
ve konumlarında meydana gelen bu kırılma ve 
düalistik tanımlama ile dünyevileşen insan, ruh- 
beden olarak parçalanmış oldu. Artık bu parça
lanmış insan, hakiki özü karşılığı kendini takas13 
yerine ruhuyla sahici olmayan bir özgürlüğü takas 
etmeyi daha kârlı bulmaya başladı.

Nitekim kutsal olanla, ardından cemaatle ba
ğını kopartan bireyin (Neitzche’nin ‘son insan’ı) 
kendisini sefalete götürecek hedonizm, narsizm, 
pragmatizm yahut nihilizmin, ya da onu ‘öteki’ne 
kayıtsız bırakan bir çıkarcılığın kurbanı olması ka
çınılmazdır. Cemaati parçalandığından, şehrin 
metropole dönüşmesi, yeni makinalar, göçler, sa
yısız araçlar çokluğunda toplumsal düzeyde, öte 
yandan her gün değişen bilim ve teknoloji bilgisi 
hızla bir öncekini yanlışlamakta olduğundan zih
nî düzeyde göçebelikten kurtulamamaktadır.14 
Dolayısıyla artık zulmün her şeklini sergileyebi- 
len; Allah’a(küfür ve şirk yoluyla), başka insanla
ra ve kendi nefsine zulmeden, ihtiraslarının esiri, 
aşkın, çevre ve kendisiyle doğal ilişkilerini yitir
miş, tahripkâr bir hâl almış olan insan emniyet 
hissini de kaybetmektedir. Günümüzde her za
mankinden daha sistemli bir şekilde insan hevâsı 
rehber haline gelmiştir.

İslâm noktayı nazarından izah etmek gerekir
se; müslümanların yalnız nefsini düzeltmesini kâfi 
görmeyen emr-i bi’l ma’ruf nehy-i ani’l-münker 
mesuliyetlerini gözönünde bulundurduğumuz tak
tirde sefalete sürüklenmek söz konusu olduğunda 
herkesin vebal altında olduğunu söylemek gerek
mektedir. Allahü Teâlâ; “fitneden sakının ki o 
(nun cezası) sadece zulmedenlere isabet etmekle 
kalmaz”15 buyuruyor.

Bütün dinlerde felâketi, elim bir azabı hazırla
yan şeyin temelinde dünyevileşmenin olduğunu 
söylemekle, İslâm’ın araçsallaşmakta ve müslü- 
manların, mantığı, kurgusu, niyetleri ve bütün ko
ordinatlarıyla kendine yabancı seküler bir düze
nekte yer ve mânâ aramak sûretiyle akıntıya ka
pılmakta olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Şeref 
ve saâdeti isyan, vahiyden sapma ve kötülükler se
bebiyle aşağıların aşağısına çevirmek sûretiyle 
kaybetmemek16, hakikatin şahitleri olabilmek 
Allah’ın murad ettiği itidâli korumakla mümkün
dür.

Hata ve nisyanla malül olan beşer haddi aş
makta ısrar etmezse “kim bilmeyerek bir fenalık 
işler ardından tevbe eder, kendini düzeltirse Rab- 
biniz rahmet etmeyi kendi üzerine yazmıştır...”17 
âyetinde vadedildiği üzere bağışlanır. Vasat top
lumlar ancak itidal üzere davranan insanlardan 
meydana gelebilir. Ve ancak bu itidal sayesinde 
insanın ve toplumların öldüğünü ilan eden kana
at ortasında bir umut yeşerebilir. Şurası muhak
kak ki, deistik biçimde bir Tanrı inancından kur
tulmak, Allah’ı, O ’nun kendisini tarif ettiği şek
liyle sahici bir bilinçle tanımak saadete kavuşma
nın mümkün tek yoludur.

Allah’ın vadettiği saâdet yollarıyla akılcılığın 
“maddi refah, elinin erdiği, gözünün gördüğü, öz
lemini çektiği nesneleri hizmetine sokmak” ile eş
değer olarak değerlendirdiği18 saâdet ve kurtuluş 
kuşkusuz aynı şeyler değildir. “Selam(et) doğruya 
uyanlaradır.”19 Bu âyeti yaşamak dünyevileşme- 
den kurtulmuş bir zihniyeti gerektirmektedir. Asr- 
ı Saâdet’in canlılığına geri dönmek, elinden ve di
linden emniyette olunmayı, kendi için istediğini 
müslüman kardeşi için de istemeyi, mazluma ve 
zâlime (zulmünden vazgeçirmek sûretiyle) yardım 
etmeyi, ana-babaya, yetime, yoksula, yakın ve 
uzak komşuya, yolda kalmışa, ellerinin altındaki
lere iyilik etmeyi20, bütün bunlar da saâdete ulaş-
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KAPAK

Müslümanların yalnız nefsini dü
zeltmesini kâfi görmeyen emr-i 
bi’l ma’ruf nehy-i ani’l-münker 
mesuliyetlerini gözönünde bulun
durduğumuz taktirde sefalete sü
rüklenmek söz konusu olduğunda 
herkesin vebal altında olduğunu 
söylemek gerekmektedir. "Fitne
den sakının ki o sadece zulmeden - 
lere isabet etmekle kalmaz. ”

mayı temin edecektir. İslâm âlimlerinin saadet 
için öngördüğü ve saadet alâmeti olarak saydığı 
hususlar; ibadetlerde sabır ve sebat göstermek, 
dünyalık için kanaatkâr olmak, yeme-içme, uyku 
ve giyim kuşamda aşırılığa kaçmamak, cömert ve 
Allah’ın yarattıklarına merhametli olmak, ölümü 
ve ahireti akılda tutmaktır. Bütün bunların da da
ha hızlı, daha güçlü ve daha zengin olmak ve yer
yüzü cenneti oluşturmak hedefine kilitlenmiş ve 
alabildiğine dünyevileşmiş bugünün baskın değer
leriyle örtüşmediği ortadadır.

Sonuç olarak hayatımıza şeytanın sevmediği 
mütevazılığı anlamsız hale getiren rızkın Rez
zak’tan bağımsızlaştığı ahlâki çözülmeden kurtara
cak21, bereket ve kanaati, iman, salih amel ile 
hakkı ve sabrı tavsiyeyi ve duayı yeniden hakim 
ilkeler halinde dahil edecek bir paradigma dönü
şümü yalnız müslüman toplumların değil, bütün 
insanlığın saâdeti için yegâne yoldur. Bu, sonu 
birbirimizin kurdu olmaktan kardeş olmaya, A l
lah’ın tüm mahlukattaki -zelzelede olduğu gibi ak
şam sükûnetindeki, ölümde olduğu gibi hayattaki- 
elini görmeye22 varacak bir yol olacaktır. Zira İs
lam anlayışında mutlak mânâda kötülük yoktur. 
Kötülük iyiliğin zıdd-ı kâmili değil zıdd-ı nâkısı, 
iyilik cevherinin ârazıdır.23

Bugün emniyet hissini neredeyse tamamen yi
tirmiş insanoğluna yeniden bu belki en hayati hu
susiyeti kazandıracak vasıtanın tevekkül olduğu
nu vurgulamak yerinde olacaktır. Kendine yönel
meyen hiç bir zulümde kılı kıpırdamamak, hayır 
ve hakikat arayışında olmanın zahmetine, şerler 
arasında daima ehven olanı seçmeyi tercih etmek

suretiyle korku, hüzün ve güvensizlikten yakasını 
kurtaramamak mutsuzluğa yolaçmaktadır. Müslü
man kimlik problemin yolda değil, o yolun yolcu
sunda kilitlendiğini idrak edecek olursa; hakikat 
peşinde (bilgisinin değil, bizzat kendisinin) her 
düşüşte ayağa kalkmayı, her unutuşta yeniden ha
tırlamayı, her yoruluşta dinlenip tekrar hamle 
yapmayı becerebilecektir.

Sahici bir tevhide bağlanmak ve varlık dünya
sının yabancısı olmayan, ünsiyet kuran gerçek in
sanlar olmak bugünün ve geleceğin temeline yer
leştirilen dinamitleri etkisiz hale getirebilir. ■
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Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

YUSUF’A GÖMLEĞİNİ TERSTEN 
GİYDİREMEZSİNİZ!

YUSUF ARMAĞAN

B ir sis perdesi seriliyor gözümüzün önüne... 
buğulu bir görüntü var... ayaklarımız yer
den kesiliveriyor... bir derinlikte buluveri- 

yoruz kendimizi... pembeden, eflatundan ve tüm 
uçuk renklerden döşeli bulutlar bir beşik oluveri
yor ruhumuza... kıssaların en güzeli değil, masalla
rın en güzeli ile alabildiğine kör bir gecenin orta 
yerinde uyutuluyoruz... arada bir “elif lam ra” diye 
fısıldanıyor bize, gerisini anlamıyoruz...

Ve tüm bunların arasında içime nasıl olup da 
düşürdüğüm bir ‘kor’ un sesi vuruyor kulakları
ma... öylesine derinden geliyor ki neredeyse duy
mayacağım...

“-eyleme beni... külleme beni...”
“Yusuf Suresi... Yusuf Suresi... Yusuf Sure... 

Yusuf Su.. Yusuf... Yuss...” ‘s’ harfinin tüm hatırla- 
tıcılığı eşliğinde uyanıveriyorum rüyadan...

O’nun gücüyle nidalanıyorum... “elif lam ra” 
“elif lam ra... bunlar apaçık Kitab’ın ayetleri

dir”...
“Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu 

Arapça bir Kur’an olarak indirdik” 
“Biz bu Kur’an’ı sana vahyetmemizle, en güzel kıs
saları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz, oy
sa sen, daha önce, bundan haberi olmayanlardan
dın.” (Yusuf Suresi -1/3)

Sis perdesi aralanıyor... sisin sakladıkları mey
dana dökülüyor birer birer... ayaklarımın yere bas
tığını hissediyorum şimdi... Yolum aydınlanıyor 
yavaş yavaş...

Ü ç Gömlek Vakası

Bir güzel kıssadan bir güzel hisseye gidilmesi gere
kirken güzel kıssanın yanına bile uğramadan gü
zeller güzeli masalların peşine düşüldüğünü gör
müş olmak, karşımıza son zamanlarda İslam’ın 
mistisize edilerek ele almışına örneklik teşkil ede
cek bir tabloyu çıkarmaktadır. Aşk konusunda 
söyleyebilecek herhangi bir sözü olmayanların as
la itiraz cesaretini kendisinde bulamadıklarını ve 
aşk konusunda lügatlerine hayli kelime eklemeyi 
başarabilmiş olanlarınsa hadisenin vehametini 
gölgede bırakabilecek şekilde masalın bir efsaneye 
dönüşmesine katkıda bulunduklarını da hayretle 
izlemekteyiz.

Ele almaya niyet ettiğimiz konu Kur’an-ı Ke- 
rim’in hâdi oluşu gerçeğinden hareketle bize su
nulan, zirveleşen ahlaki örneklik çerçevesinde an
lam bulan, teslimiyet, tevekkül, sabır ihlas ile 
örülmüş alabildiğine anlam yüklü bir hayatın na
sıl anlamsızlaştırılmaya çalışıldığı ile ilgilidir. İçe
risinde bulunduğu yaşamın hayat bulmasını, bir 
ete kemiğe bürünmesini dileyen, yani fıtratına yü
zünü dönerek bir çıkar yol arama peşine düşerek 
varoluş denilen problemi tek ve en yalın şekilde 
çözmenin ısrarında olandır insan. Ve insanı mu- 
hatab alan bir “hitab”da dile getirilen tüm çizgile
rin, hayat adı verilen tablonun en güzel olanına 
ulaşabilmek adına bir “yüksek murad” tarafından 
sunulmuş olduğu gerçeğini her nedense göz ardı 
ettiğimiz anlar oluşuverir aklımızın/gönlümüzün 
çevresinde.
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YAŞAYAN İSLÂM

Aslında akıl/gönül karışıklığına yol açan yapı
lar, Kur’an’m kendisini muhatap aldığının ve ku- 
şatıcılığının farkında olanların kolaylıkla bertaraf 
edebilecekleri durumlardır. Bu anlayışın uzağında 
durarak durumu idare etmeye çalışanların karma
şıklığa muhatap olmaları kaçınılmaz olduğu gibi 
karmaşıklığın bir parçası olmaları da söz konusu 
olmaktadır. Kur’an’m dile getirdiği bir hadiseyi 
Kur’an’ın mecrasından üstelik Kur’an’ı referans 
alarak çıkartanların kurmuş oldukları tuzağa düş
me tehlikesine dikkat etmeliyiz.

Yusuf Suresi özelinde herhalde ilk ifade edil
mesi gereken husus Allah’ın bu kıssayı haber ve
riş şeklidir. Kur’an ile ilk muhatap olan Hz. Pey- 
gamber’in daha önce bilmediği bir hususun A l
lah’ın vahyi ile ve O ’nun dilediği usulde bildiril
mesinin altında başlı başına bir hikmetin olduğu
nu kabul etmek gerekir. Yusuf (a.s) yaşadığı dö
nem malumdur ki; Hz. Peygamber’den önceki bir 
döneme tekabül etmektedir. Buradaki husus, ya 
ilgili kıssanın tarihi bir bilgi olarak hafızalarda, ya 
tahrif olduğu bize bildirilen diğer kutsal metinler
de, ya da dilden dile dolaşan dayanaksız söylenti
lerde müştereken veya birbirinden bağımsız ola
rak yer almasına rağmen Hz. Peygamber tarafın
dan bilinmiyor oluşudur. Bu konuda herhangi bil
gi sahibi olmamış bir başka ifade ile enformatik

bir kirlenmeyi yaşamamış bir peygamberin O ’nun 
muradınca bilgilendirilme tekniği ayrı bir önem 
arz etmektedir. Her türlü muvazaadan arı olarak, 
hiçbir kirlenmeye müsaade etmeksizin, hiçbir spe
külatif düşünceyi bünyesinde barındırmadan, ve 
ayakları yere basan insanı kılavuzlayacak netlikte 
verilen bir bilgidir bahsettiğimiz. Nitekim surenin 
ilk ayeti ile bu dile getirilmektedir. Allah’ın Yusuf 
(a.s) kıssasını bilinmesini dilediği şekilde vahye 
konu ettiği apaçık ortadadır. Apaçık ortada olan 
hitabı O ’nun maksadı hilafına başka şeylerden yo
la çıkarak açmaya çalışmak aslında bir şeylerin 
üzerini örtme girişiminden başka bir şey değildir. 
Eğer sual edecek olursak surenin içerisinde bizim 
için deliller vardır.

Öyle ya;
“Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar 

için ayetler vardır” (Yusuf Suresi-7)
Öyle ya;
Soranlar için... Soruyorum işte.
Sordukça “sürü”yü tanıyoruz. Sürünün içeri

sinde fert olarak kalma çabası veren Yusuf u kar
deşi Bünyamin’i... baba Yakub’un, hizaya çekici
lerin hizasını bozarak, onların karşısında yaratıl
mışların en şereflisi olarak duran evlatlarının ya
nında, en sevgilice yer alışını tanıyoruz. Ve haya
tın bu en anlamlı çabasının karşılığında kötünün 
kadim nefretini...

“Onlar şöyle demişti: Yusuf ve kardeşi babamı
za bizden daha sevgilidir; oysaki biz birbirini pe
kiştiren bir topluluğuz. Gerçekte babamız, açıkça 
bir şaşkınlık içindedir.” (Yusuf Suresi-8)

Ve hikmet kuyuda karşılıyor Yusuf u.
“Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derin

liklerine atmaya topluca davrandıkları zaman, biz 
ona vahyettik: ‘Andolsun, sen onlara kendileri 
farkında değilken bu yaptıklarını haber verecek
sin” (Yusuf Suresi-15)

Yusuf hikmeti kuyuda bulurken, sabır Yakub’u 
kanlı bir gömlek eşliğinde sarıveriyordu. Gömlek 
vakalarının ilkini teşkil eden bu hadise, en yalın 
farkındalıkla yaşanılanların şahidi bir gömlekten 
yola çıkılarak sabra ve A llah’a sığınmaya nasıl 
ulaşılabileceğini gösteriyordu. Ve bu en güzel sa
bır tevekkülü öğütlüyordu Yakub’a...

“Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan göm
leğini getirdiler. ‘Hayır’ dedi. Nefsiniz, sizi yanıl-
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almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: İstek ' 
lerim senin içindir gelsene’ dedi. Dedi ki: ‘ Allah’a 
sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi gü
zel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa er
mez.”

“Andolsun kadın onu arzulamıştı, -eğer Rabbi- 
nin burhanını görmeseydi- o da onu arzulamıştı. 
Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevir
mek için (ona delil gönderdik). Çünkü o muhlis 
kullarımızdandı.”

“Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun 
gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının yanında 
kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki: 
A ilene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan ve
ya acı bir azaptan başka ne cezası olabilir?’” 
“Dedi ki: ‘Onun kendisi benden murad almak is
tedi.’ Kadının yakınlarından bir şahit şahitlik et
ti: ‘Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu 
durumda kadın doğru söylemiştir, kendisi ise ya
lan söyleyenlerdendir.”

“Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip-yırtıl- 
mışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve 
kendisi doğruyu söyleyenlerdendir.”

“Onun gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını 
gördüğü zaman ‘doğrusu, bu sizin düzeninizdendir. 
Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür.’dedi” 
“Yusuf sen bundan yüz çevir. Sen de günahın do- 
layısı ile bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkar
lardan oldun.” (Yusuf Suresi 23-29)

tıp bir işe sürüklemiş. Bundan sonra
sı güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp- 
uydurduklarınıza karşı yardım iste
necek olan Allah’dır.” Yusuf Suresi-

Yusuf kuyudaydı, Yakub hasret
te. Birlikte sığınıyorlardı Allah’a. 
Sürüye tabi olmayı yeğleyenler, işin 
kolayını yoldaş edinenler anlaya
mazdı elbette Yusuf ve Yakub’un ay
rı mekanlarda kuşatıldıkları sabrın,

nı olduğunu. Sahi aynı yolun yolcu
ları nasıl ayrı düşürülebilirdi ki? 

“Onu satın alan bir Mısır’lı karı
sına: ‘Onun yerini üstün tut, umulur 
ki bize bir yararı dokunur ya da onu 
evlat ediniriz’ dedi. Böylelikle biz 
Yusufu yeryüzünde yerleşik kıldık.
Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Allah, emrin
de galib olandır, ancak insanların çoğu bilmezler.” 

“Ergenlik çağına gelince kendisine hüküm ve 
ilim verdik. İşte biz, iyilik yapanları böyle ödül
lendiririz.” (Yusuf Suresi-21/22)

Karşımızda alabildiğine çıplak halde duran A l
lah’ın hayata müdahalesinin her daim olduğu ger
çeğiyle yeniden yüzleşiyoruz. Genel geçer ifadeler
le “kuyudan-saraya” diye adlandırdığımız duru
mun aslında Allah’ın hayatın akışına ne denli 
müdahil olabileceğinin bir göstergesini teşkil etti
ğini görüyoruz. Alışkanlıklarla, basit bir söyleyişle 
geçiştirdiğimiz, dilimize pelesenk etsek bile anla
mına vukufiyetimizin en iyi ihtimalle asgari dü
zeyde kaldığı bir ifadenin aslında insan olana na
sıl bir yol göstericilik içerdiğini çoğu zaman gözar- 
dı ediyoruz. Anlam yüklü bir hayatın, anlamsızlık
lar içerisinde dilimizde dejenerasyona uğramasına 
müsaade ediyor oluşumuz da aslında şaşılacak bir 
durumdur.

Yusuf suresi içerisinde “kadın” diye anılan an
cak farklı kaynaklardan isminin Züleyha olduğu
nu öğrendiğimiz kadınla karşılaşıyoruz. Güzel olan 
her ne varsa Yusufla tarif edilmeye başlanıldığı 
bir dönemde Yusuf (a.s)’ın imtihanlarına bir yeni
si daha ekleniyor. Bu hadise Yusuf Suresinde şu 
şekilde aktarılmaktadır;

“Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad
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Bu kurgular Yusuf’un o kadından 

Efraim ve Menşa adında iki çocu

ğunun olduğuna kadar gitmekte

dir ve tüm bunlar gömleği arka

dan yırtılmış Yusuf'a gömleğini 

tersten giydirme çabalarından 

başka bir şey değildir.

Arzularının peşine düşen ve türlü planlarla 
oluşturduğu tuzakla Yusuf (a.s)’ı kıskıvrak yakala
yabileceğini ve düşünen kadın, hiçbir çıkış kapısı 
bırakmadığını düşünmektedir. Bu yolla kendisini 
asla reddedebileceğini düşünmediği Yusuf (a.s)’m 
O ’na sığınarak kaçışı karşısında kapattığını dü
şündüğü kapıların yanında kendi elleri ile bir ka
pıyı aralayıvermiştir: ikinci gömlek vakası. A l
lah’a kaçan bir Yusuf, kaçışın her ne pahası olur
sa olsun önüne geçmek için çaba sarfeden bir ka
dın ve arkadan yırtılan bir gömlek. Gömleğin 
ikinci şahitliği. Öyle bir şahitlik ki; fuhşa çağıra
nı, kaçanı, kurulan tuzağı, ihlası, günahı, sığınma
yı, reddedişi, arzuları, iftirayı ve O ’nun kesin kanı
tını ortaya döküveren bir şahitlik.

İşin bu noktası efsanevi kurgularla oluşturulan 
ve maksadı mevcut akışından saptıracak içeriğe 
haiz Yusuf ile Züleyha aşkının da temellerini oluş
turmaktadır. Güya Züleyha, Yusuf a aşıktır. Yu
suf da Züleyha’ya boş değildir. Bu ön kabullerle ve 
aşk denilen şeyin bizatihi kendisinin içerisinde 
barındırdığı kutsallıkla olayın algılanış şeklinin 
bir anda değiştiğini görmekteyiz. Fuhşa çağrı ve 
teşvik, yüz çevirme, kaçış, kaçmaya engel olma 
gayreti bir anda yerini aşka bırakmaktadır. Bura
dan yola çıkıldığında da bakınız an güzel kıssa ne
relere uzanmaktadır.

Yusuf la evlenen, Mevla’ya Yusuf tan yol bu
lan ve yükseldikçe yükselen bir Züleyha... 
Bu yükselişin ululuğunu, zahmetini ve sarf edilen 
gayreti temsilen kullanılan bir kavram: alınteri... 
İftirasından çok irtifası(!) ile anılan bir Züleyha...

Ve enteresan bir şekilde zihnimize konumlandırı
lan tanımlama: muhammedi ahlak...

Çektiği çilelerin ve alın terinin karşılığı olarak 
Yakub’un yanı başında yer alan bir Züleyha... 
Ahsen’ül kasâs’da su katılmamış muhafazakarlığı 
ile yer edinen Yakûb ve alın teriyle yer edinen Zü- 
leyha.... Ve her ikisini de yüce kabul etmemizin 
elzemliliği...

Bunların tamamı Kur’an’m ‘o kadın’ dediği 
Züleyha’nın aşkının peşinde katettiği inanılmaz 
mesafeyi tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. 
Bu kurgular Yusuf un o kadından Efraim ve Men- 
şa adında iki çocuğunun olduğuna kadar gitmek
tedir ve tüm bunlar gömleği arkadan yırtılmış 
Yusuf’a gömleğini tersten giydirme çabalarından 
başka bir şey değildir. Biz de bu şekilde algılayış 
içerisinde olursak eğer, gömleklerimizin önden 
yırtıldığına her daim şahitlik etmek zorunda kala
cağız. İslam’ın mistik bir algılanış çerçevesinde ele 
alınışında bu ve benzeri birçok hikaye ile karşılaş
maktayız. Bu hususlar aslında Kur’an’ın vermeye 
çalıştığı mesajın önünde bir perde olarak durmak
tan başkaca bir görev üstlenmemektedir. 
Bunlar okunduğunda düşülen hayretle beraber 
bildiklerinden tekrar emin olmak istiyor insan. 
Farkında olup olmadıklarını bilemiyorum ama fıt
rata yabancılaşmamış her dimağı yeniden Kur’an 
okumaya yönlendiren bir kışkırtıcılığı da yanına 
katarak insanın üzerine çullanıyor bu cümleler. 
Yeniden hitapla yüzleşmenin gerekliliği belirive
riyor kararan ve karartmaya çalışan kelimelerin 
ardından. Bunların teker teker çürütülmesi elbet- 
teki mümkün olmayacaktır. Bunun yerine tez ola
nın Kur’an-ı Kerim olduğundan yola çıkarak ve 
Kur’an’m yol göstericiliğine sığınarak hayatı yo
rumlamamızın kaçınılmaz oluşunu görmemiz ge
rekmektedir. Ve gözlerimizin açılabilmesi için A l
lah’a teslim oluşumuza şahit gömleklerimizi yüzü
müze sürmemiz gerekiyor. İşte bu da üçüncü göm
lek vakasıdır. Yakub’a Yusuf un gömleği neyse 
teslim olmayı tercih etmişler olarak bize de Yusuf 
Suresi odur.

“Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sa
hipleri için ibretler vardır. Düzüp uydurulacak bir 
söz değildir, aricak kendinden öncekilerin doğru
layıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve 
iman edecek bir topluluk için  hidayet ve rahmet
tir.” (Yusuf Suresi-111) ■
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m a h m u d  RİFAT k a d em o ğ lu

D ini düşüncemizin mevcut durumu, bu ko
nuda konuşurken ve yazarken seçtiğimiz 
kelimelerle belli olur; onları kullanma 

tarzımıza ve kendilerine yüklediğimiz anlamlara 
bağlı olarak şekillenir. Hâliyle dinî edebiyatımız 
bu hususta büyük önem taşır. Zira halkın din an
layışı ve kültürü, geniş ölçüde ona tâbidir.

Halk, özellikle din ile tasavvuf arasındaki ayrı
lığı fark etmemekte ve bu ikisini aynı şeymiş gibi 
algılamaktadır. Böyle olunca da, önüne konulmuş 
tasavvuf edebiyatının, dinî hakikatleri aynen yan
sıttığını ve bu konuda tartışmasız bilgiyi temsil et
tiğini zannetmektedir. Oysa bu doğru değildir. 
Gerçekte dinî kavramlar ile, tasavvufun sonradan 
onlar için kurguladığı bir tür yorum geleneği hay
li farklı, hatta epey uzak şeylerdir. Şimdi açıkla
maya çalışacağımız gibi, bazen aralarında şaşırtıcı 
aykırılıklar dahi bulunmaktadır.

Bu yazımızda, tasavvufun etkisiyle yoğrulmuş 
olan dinî edebiyatımızda sıklıkla kullanılan “te
cellî” kelimesi üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü 
bu kelimenin, tasavvufî fikirlerin etkisi altında şe
killenmiş bulunan halihazır kullanım tarzı, yaşa
yan dinî düşüncemizi; Kur’ân’ın açık mesajı ile 
bağdaşmayan bir üslûba büründüren ve iman esas
larına hiç uymayan bir mecraya çeken çarpıcı bir 
örnektir.

Pek bâriz olan bu aykırılığın üzerinde durulma
sı, benzeri konulara dikkat çekeceği için, ayrıca, 
aynı yolda geniş bir sorgulama lüzumunu da gün
deme taşıyabilir. Böyle kapsamlı bir çalışmaya ise, 
çok ihtiyacımız vardır.

Kur’ân-ı Kerim’in konuya ışık tutan âyeti me- 
âlen şöyledir:

(Musa) ‘Rabb’im’ dedi; ‘göster bana 
(kendini), Seni göreyim’ (Allah) Buyurdu ki: ‘B e
ni asla göremezsin! Ama dağa bak, eğer o yerin
de durabilirse, sen de Beni göreceksin.’ Rabb’i 
dağa tecellî edince (kendisini dağa gösterir göster
mez) onu paramparça etti, Musa da bir çığlık 
atarak yıldırımla çarpılmış gibi baygın düştü. 
Ayılınca ‘Sen münezzehsin!’ Dedi; ‘Tevbe ettim 
Sana. Ve ben iman edenlerin ilkiyim!’” 
(A ’raf sûresi, 7/143)

Bu âyet Hz. Musa’ya ait çok özel bir olayı an
latmaktadır. O, Rabb’ini görmek istiyor ve du
asında bu arzusunu seslendiriyor. Kendisine, bu
nun mümkün bulunmadığı cevabı veriliyor ve ni
çin mümkün bulunmadığının anlaşılması için de, 
ona çok özel bir tecrübe lütfedileceği bildiriliyor. 
Rabb’i, kendisini dağa gösterecek, Musa da oraya 
bakacaktır. Eğer dağ yerinde durabilirse, Musa 
için de Rabb’ini görmek artık kabil olacaktır. 
Rabb’i kendini dağa gösterir göstermez, onu pa
ramparça eder ve bunu izleyen Musa da anında 
çığlık atarak yıldırım çarpmışçasına baygın düşer. 
Dağ gibi kaba, sert ve duygudan uzak pek muka
vim bir kitle bile Rabb’inin ‘tecellisi’ (kendini 
göstermesi) karşısında, bu harikulade olayı taşıya- 
mamış ve anında bütün varoluş bağları çözülmüş
tür. Ortada bir dağ kalmamıştır artık. Musa ise, 
dolaylı olarak izlediği bu emsâli bilinmedik olay 
karşısında hiç dayanamamış; yere serilmiştir.
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Kendine gelince hemen Rabb’ini tenzih eder; 
O ’nun Subhân oluşunu seslendirerek yaratılmış
lardan kesinlikle ayrıldığını terennüm eder. O öy
lesine aşkındır ki, eksik ve kusurlu bulunan yara
tılmışlardan bütünüyle farklıdır. Ve onlara ait ni
telemelerden son derece uzaklaştırılması ve tama
men arındırılması gerekendir. Bilgi itibariyle ku
şatılması ve idraki de mümkün olmadığından, el
bette görülemez. Bunu bir defa daha ve iyice ya
kından anlayan Musa, isteğinin muhal kaçtığını 
kavramış olarak pişmanlık duyar ve tevbe eder. 
Ve en kuvvetli bir inanç ifadesi olarak, kendisini 
imanda ilk hissettiğini duyurur. îmanındaki güç
lülüğün heyecanı ile kendi hemcinsleri içinde 
onu benimsemekte en ileride bulunduğunu böyle- 
ce ilân eder.

Musa Peygambere nasib olan bu pek istisnaî 
olay, ‘Allah’ın tecellîsi’nin sırf o vaka ile ilgili ta
mamen olağandışı bir hâl olduğunu göstermekte
dir. Bir defaya mahsus olarak vuku bulmuş fevka
lâde bir tecrübedir. Kur’ân-ı Kerîm’in başka hiçbir 
yerinde böyle bir tecellî olayından veya benzeri 
bir hâlden söz edilmemiştir. Şu görülüyor ki, 
Kur’ân-ı Kerîm bu muhkem âyetinde, ilâhî tecel
lînin mümkün bulunduğunu; ancak, Hz. Mu
sa’nın duasına icabeten, belki yalnızca onun için - 
mucize kabilinden- gerçekleştiğini; en önemlisi 
de, üzerinde cereyan ettiği varlığı paramparça

ederek dağıttığını ve bu tecrübede görüldüğü gibi, 
insanın onu dolaylı olarak bile izlemeye taham
mül edemediğini açıklamıştır. Konumuza ışık tu
tan âyet, mükevvenatm ve insanın böyle bir te
cellîyi asla taşıyamayacağı hususunda nettir.

Artık bu bilgiden sonra, içinde yaşamakta ol
duğumuz dünya hayatında, ne zatı ile veya isim ve 
sıfatlarıyla İlâhî tecellînin vukuundan ve ne de 
insanın bunu müşahedesinden söz edilemez. Bu 
yolda öne sürülen iddialar hiçbir temele dayan
mamaktadır. Çünkü vahiy bunun mümkün olma
dığını göstermiş, insanları bu hususta kesin bilgi 
ile aydınlatmıştır. Şu halde hiç kimsenin, kalkıp 
da, sıradan ve hep gözlemlenen bir hâlmiş gibi, 
Allah’ın ya da O ’nun sıfatlarının tecellîsinden 
bahsetmeye yetkisi ve mezuniyeti yoktur. Doğada 
veya bir hâl ya da bir olayda böyle bir tecellî bu
lunduğunun ileri sürülmesi mümkün de değildir, 
caiz de olamaz. Kur’ân’a karşı edep, buna asla mü
saade etmez. Sıklıkla ve uluorta böyle iddialarda 
ve nitelemelerde bulunulması ise hiç yakışık al
maz.

Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın âyetlerinden, bu an
lamda O ’nu -ve elbette isim ve sıfatlarını- göste
ren (delillerden söz eder. O ’nun tecellîsinden ise, 
hiç bahsetmez. Buna göre, A llah’ın tecellîsi değil, 
âyetleri konuşulmak gerekir. Doğada, bütün mü- 
kevvenat üzerinde, her türlü olay ve oluşumda
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gözlemlenen işaretler, Kur’ân’da bu kelime ile ve 
böyle bir kavram yaklaşımı ile belirtilmiştir. Bu 
üslûbu değiştirmeye veya bu yaklaşım üzerinde - 
mecazen bile olsa- serbestçe oynamaya kimsenin 
hakkı yoktur.

Eğer Allah’ın tecellîsi gerçekten söylenildiği 
gibi vâki olsaydı, buna mazhar olan varlık, Hz. 
Musa’nın baktığı dağ misâli anında tuz buz olur; 
bunu gördüğünden bahseden kimseler de en azın- 
dan Musa Peygamber gibi, kendilerini kaybeder
lerdi. Bir kısım tasavvufî/dinî edebiyat, özellikle 
de vahdet-i vücud felsefesinin etkisinde bulunan
lar ne derse desin, kendimizi bir dayanağı ve meş
ruiyeti bulunmayan böyle ölçüsüz ve ciddiyetten 
uzak söz alışkanlıklarından kurtarmalıyız. Bu satır
ların yazarı, vaktiyle aynı alışkanlığın etkisiyle - 
iyice düşünmeden- bu konuda yazdığı veya söyle
diği hatalı ifadeleri için samimiyetle tevbe etmiş
tir ve Allah’tan kendisini bağışlamasını dilemek
tedir.

* *  *

Âyetin ışık tuttuğu mesele, akâid bilgisi ile ve 
temel kelâm konularıyla doğrudan ilgilidir. Bu 
yüzden söz konusu meseleyi düşünürken en başta 
İslâm’ın tevhid ve tenzih temeli üzerine kuruldu
ğunu hatırlamalıyız.

Vahyin anlattığı tanrı Ahad’dır; sayısının art
ması, bölünmesi mümkün olmayan bir, tek, yegâ
ne ilâhtır. Kendisini nitelendiren bütün esmâ ve 
sıfatları ile birlikte böyledir. Ulûhiyeti ve rububi- 
yeti tecezzi kabul etmez; var olan her şeyi, bir kül 
hâlinde kapsar. Mükevvenatla olan münasebeti 
bu gerçeğe göre yürür. Kendi bütünlüğü ile İlâhî 
inisiyatifin eşyaya olan taallukunda, bir şekilde 
eksikliğe ya da kısıntıya uğraması tasavvur edile
mez. Zaten bu, aklî de olmaz. O’nun her bir isim 
ve sıfatının, yarattığı varlıklar üzerinde farklı dü
zeylerde rol oynadığını (-tasavvufun üslûbu ile- 
tecellîsinin farklı olduğunu) düşündürecek bir bil
giye sahip değiliz. Bu bakımdan, bir isim veya sı
fatının falan yaratılmış üzerinde, bir diğerinin ise 
bir başkası üzerinde göründüğünü (ya da görün
mediğini) ileri süremeyiz. Mükevvenatın O ’nu 
yansıttığı iddiası ise, ulûhiyetin mutlaklık, aşkın- 
lık ve sonsuzluğunu; yaratılmış, geçici ve ölçülebi
len varlıklarla özdeşleştirmek olacağı için büyük 
cüret teşkil eder. Bu, ihata edilemez olanı, ihata

Allah, hiçbir şeyle kıyaslanamaz 

ve hiçbir şeye benzemez. Misli 

(42/11), endâdı (2/22), dengi 

(112/4) olmayandır. Tecessümü, 

tecessüdü, hululü ve temessülü 

asla düşünülemez. Bizzat görüle- 

meyişinin ötesinde, dolaylı tecel

lîsinin bile, mükevvenat ve insan 

için herhalde tahammül edilemez 

ve izlenemez oluşu da bundandır.

edilebilene -bir şekilde- indirgemekten başka an
lam taşımaz. Aslında her şey O ’nu işaret eden bi
rer âyet, birer delildir ama, -hâşâ- O ’ndan bir par
ça ya da O ’nu bir yönden yansıtan bir araç değil
dir.

Diğer tarafta, şüphe yok ki İslâm inancı, A l
lah’ı tenzih esasına dayanır. Subhân ismi esmâü’l- 
hüsnâdan olduğu için, ayrılmaz bir kulluk gereği 
olarak, O ’nu hep arındırır ve tesbîh ederiz. Bu
nunla da, mükevvenattan tamamen farklı olduğu
nu belirtmiş oluruz. Gerçekten de O, hiçbir şeyle 
kıyaslanamaz ve hiçbir şeye benzemez. Misli 
(42/11), endâdı (2/22), dengi (112/4) olmayandır. 
Tecessümü, tecessüdü, hulûlü ve temessülü asla 
düşünülemez. Bizzat görülemeyişinin ötesinde, 
dolaylı tecellîsinin bile, mükevvenat ve insan için 
herhalde tahammül edilemez ve izlenemez oluşu 
da bundandır.

İmana sahip olmak ve onu korumak için, sa
hih itikada sığmayan söz ve ifadelerden son dere
cede sakınmak lazımdır. Ulûhiyet ile mükevvenat 
arasındaki münasebeti anlatan ifade ve sözlerde 
buna özellikle dikkat etmek ve Kur’ân-ı Kerîm’in 
üslûbunu tam bir sadâkatla izlemek esas olmalıdır. 
Vahiy ile insanlığa ulaştırılmış olan kesin bilgiyi 
ve Kitabın onu yansıtan üslûbunu gölgeleme an
lamı taşıyan meşruiyet dışı söylemlerde hayır yok
tur. Bunlar ancak kafa karışıklığına yol açarlar. Şu 
bellidir ki, bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz ko
nularda teoriler kurgulayarak ve bunları bir hik
metmiş gibi sunarak dine hizmet etmiş olmayız. ■
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FİKİRLE AKSİYONU BİRLEŞTİREN ADAM: 
ZÜBEYİR YETİK

ABDULLAH YILDIZ

İsmini, eserlerini, yazılarını yıllardır tanıyor ol
mama rağmen cismen tanışmamız Bursa’da 
Nihat Armağan ağabeyin cenazesinde müm

kün olabilmişti. Akif İnan, Nihat Armağan, Zü- 
beyir Yetik üçlüsünden geriye Zübeyir Ağabey 
kaldı. Köklü dostlukları Urfa Lisesinde başlayan, 
hepsi de fikir, kalem ve kitap erbabı olan üçlüden 
ahirete ilk göçen merhum Akif İnan olmuştu. Bur
sa’da yağmurlu bir ikindi vakti kıldığımız cenaze 
namazıyla Nihat Ağabeyi de birlikte yolcu etmiştik 
Dâr-ı Ukbâ’ya...

Zübeyir Ağabeyle söyleşmek, bir tecrübeyi aktar
mak veya bir dönemi konuşmak kadar bir bakıma bu 
üçlünün ortak öyküsünü de anlatmak demek...

Daha ilk muhatap olduğumda nezaket ve neza
ket telkin eden üslûbu dikkatimi celbeden Zübeyir 
Ağabey, Araştırma ve Kültür Vakfı’nın Fatih’teki 
konferans salonunda ‘Geçmişten Geleceğe 
Ko(nu)şanlar’ programına katılmayı yine o nazik 
üslûbuyla kabul etme inceliğini gösterdi. Bu keyif
li sohbeti Ü m ran  okuyucularıyla paylaşmamak 
doğrusu haksızlık olurdu...

Urfa Lisesinden Yola Çıkan Üç Dava Adamı: 
Akif İnan, Nihat Armağan, Zübeyir Yetik

1941 Siverek doğumlu olan Zübeyir Yetik, ilkoku
lu Ceylanpınar’da, ortaokulu Siverek’de, liseyi de 
Urfa’da okumuş. Merhum Akif İnan ve Nihat Ar
mağanla orada “dava arkadaşı” olmuşlar. Birbirle- 
riyle tanışmaları ise ilginç bir tevafuk: Zübeyir 
Ağabey, bir gün okulun bahçe duvarına yaslanıp ya 
Serdengeçti veya Büyük Doğu okurken rahmetli 
Nihat Armağan gelir; kendisinin de bu dergileri

okuduğunu, ama böyle uluorta okumasının doğru 
olmadığını hatırlatır; ardından onu aynı dergileri 
okumakta olan rahmetli Akif İnanla tanıştırır. 
Sonra kendileri gibi düşünen, okuyan birkaç arka
daş daha bularak haftada bir toplantılar yapmaya 
başlarlar. Güncel konuları tartışmaktan, okudukla
rı kitap veya makaleleri tartışmaya, hitabet yete
neklerini artırmak için münazaralar yapmaya kadar 
çok yönlü ve dolu geçen bu toplantılar, ekibin fik
ren ve rûhen yetişip gelişmesinde büyük faydalar 
sağlar. Akif İnan bir olay nedeniyle Maraş Lisesine 
gitmek zorunda kalırsa da ilişkileri devam eder...

Zübeyir Ağabey, liseyi bitirip bir süre Ankara 
Hukuk Fakültesi’ne devam edecekse de, sonradan 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne gi
recek ve 1977 yılında bu okuldan mezun olacaktır. 
1990’da ise, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakülte
si, İşletme İktisadı Enstitüsü İş İdaresi Programını 
bitirecektir.

Üç dava arkadaşının bundan sonraki yaşam se
rüvenini, her birini rahmet ve duâ ile anarak, muh
tasar bir ifadeyle şöyle özetliyor Zübeyir Ağabey: 
“Cenab-ı Hakk’ın hoş bir takdiri; Akif Ankara’ya 
yerleşip H ilâl Dergisinin başına geçti, Nihat İstan
bul’da H ilâl Yayınlarının başına geçti, ben de 
üçüncü büyük şehir olan İzmir’de gazeteciliğe başla
dım.” Ve tabir yerindeyse, bu davanın ‘üç silahşoru
nun’ kadîm dostlukları mezara kadar sürecektir.

Onların zor ve sıkıntılı ortamlarda kendilerini 
inşâ yöntemleri, aralarında kurdukları dostluklar, 
mücadele azimleri, davaya hizmetleri yeni nesiller 
için ‘örnek olmalı’ diyorum; Zübeyir Ağabey teva
zu göstererek ‘ibret ve ders olmalı dersek daha iyi 
olur’ diye düzeltiyor. Ama hakikat şu ki, İslâmî dü
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şünce ve fikir hayatının, İslâmî neşriyatın bugünle
re gelmesinde sözünü ettiğimiz üç dava adamının 
ve daha nicelerinin unutulmaz emekleri, katkıları 
var; bu yüzden de kendilerini minnetle, rahmetle 
anmak görevimiz.

Zübeyir Yetik Ağabeyin “Tevazu” ile 
Başlayan Yazarlık Serüveni

Kalemle ilk ilişkisini şiirle kuran Zübeyir Yetik’in 
ilk yazısı da 1958 yılında Urfa’da yerel bir gazetede 
yayınlanmış: Gazetenin adı Demokrat Türkiye, 
yazının başlığı ise, “Tevazu”. Hayatını neredeyse 
bu kavram etrafında şekillendiren Zübeyir Ağabe
yin, yıllar sonra İzmir’de Din Görevlileri Deme- 
ği’nce çıkarılan Müslümanm Sesi dergisinde ya
yınlanan ilk yazısının başlığı da yine aynı olacaktır: 
“Tevazu”.

Merakım üzerine Zübeyir Ağabey, İzmir’de ga
zetecilik mesleğine nasıl başladığını anlatıyor: Da
ha Urfa’da iken bir gazete çıkarmayı hep düşler du
rurmuş... İzmir’e gittiğinde, çeşitli gazetelere baş
vuruda bulunup iş talep etmiş. Nihayet, haftalık 
bir gazetede (Demokrat Akdeniz) sayfa sekreterli
ği ile işe başlamış ve -gazetecilik tabiriyle- mürek
kep kokusuna bir kez alışınca da bir daha bıraka- 
mamış bu mesleği...

Tevazu ile başladığı yazarlık serüvenini tevazu 
ile sürdüren Zübeyir Ağabey, gerçekten de hâli ve 
kâli ile tevazu sahibi bir büyüğümüzdür; handiyse 
‘yürüyen tevazu’dur.

Demokrat Akdeniz’in Yazı İşleri Müdürü, göre
vinden ayrılınca, gazetenin patronu bu görevi Zü

beyir Ağabeye teklif eder. Yazı İşleri Müdürlüğü, 
bir yayın organında neşredilen herşeyin sorumlulu
ğunu üstlenmeyi gerektirir; kendi ifadesiyle, “De- 
mokles’in kılıcının sürekli tepenizde sallandığı o 
yıllarda yazı işleri müdürlüğü yapmak, bir bakıma 
kelle koltukta dolaşmak” demektir. Patronun tek
lifini “bir şartla kabul ederim” diye cevaplar Zübe
yir Ağabey; “gazetenin muhtevası üzerinde etkili 
olmama müsaade ederseniz.” O da zor durumda ol
duğu için bunu kabul eder. İlk iş olarak olumsuz iki 
seri romanın yayınını keser, ardından gazetede 
“Din ve Ahlak” köşesi oluşturur ve gazetenin muh
tevasını tamamen değiştirir. Gazetenin ekonomik 
durumunun iyi olmamasına, maaşının son derece 
sınırlı olmasına rağmen, sabır ve sebatla yazıp çiz
meye, davasını anlatmaya devam eder. Ertesi yıl
larda İzmir’de münteşir Adalet ve Fedai dahil Tür
kiye çapında yayınlanan Oku, Toprak, Komü
nizmle Mücadele, Hilâl gibi bir çok dergide de ya
zıları yayınlanmaya başlar.

1961-65 yıllarında İzmir, 1965-66 yıllarında 
Ankara’da çeşitli gazete ve dergilerde -her kade- 
mede- çalışan Zübeyir Yetik Ağabey’in, bu dönem
de yazı ve eylemlerinden ötürü, toplam 400 yıl ha
pis istemiyle hakkında 100 kadar dava açılır. Bu 
davaların büyük bölümü 163.maddedendir; diğer
leri ise ‘halkı galeyana getirmek, isyana teşvik et
mek’ türünden suçlamalarla açılan davalardır; ayrı
ca 27 Mayıs 1960 Darbesiyle iktidardan uzaklaştı
rılan Demokrat Parti iktidarının mensup ve icraat
larını, kötülemek hariç, herhangi bir haber ya da 
fotoğraf konusu yapmak sebebiyle suçlu duruma 
düşebildikleri Tedbirler Kanunu dolayısıyla gaze
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teciler aleyhinde çok sayıda dava açılabildiği için, 
bütün bunlar üstüste binmiş ve dava dosyalarının 
sayısı böylesine şişmiştir... Zübeyir Ağabey, bu da- 
valarm bir bölümünden beraat edecek, bir bölümü 
de çıkan af yasasıyla “sonuçlarıyla birlikte” ortadan 
kaldırılacaktır...

Söylem - Eylem Birlikteliği

Yazımızın başlığında belirttiğimiz gibi, Zübeyir Ye
tik fikirle aksiyonu, teori ile pratiği birleştiren, bir
likte yürüten nâdirâttan bir adamdır; kelimenin 
tam anlamıyla da ‘adam gibi adam’dır. Daha Ur- 
fa’da iken düşlediği şeylerden biri gazete çıkarmak, 
diğeri de demek kurmaktır. İzmir’de gazeteciliğe 
başladıktan hemen sonra, birlikte faaliyet yapabi
leceği insanları aramaya koyulur...

Bir gün Basmane’den geçerken kocaman bir 
levha görür: İzmir Türk Ocağı. Derhal dalar içeri
ye. O zamanlar, ‘milliyetçi ve mukaddesatçı’ dü
şünceye mensup olanların -İslâmî duyarlılık sahip
lerinden ulusçu zihniyete sahip olanlara kadar böy
le isimlendirilenlerin- uğrak yerleridir Türk Ocak
ları... Ocak başkanı merhum Kemal Fedai Coşku- 
ner’le tanışır. (K.Fedai Coşkuner, bir ara Fedai 
Dergisini çıkaran erbâb-ı kalem bir fikir ve dava 
adamıdır.) Zübeyir Ağabeyin cevvaliyeti, gayreti 
kısa zamanda Kemal Bey’in dikkatini çeker ve onu 
Gençlik Kolları Başkanlığına getirir...

İzmir Türk Ocağı Gençlik Kolu Başkanı olarak 
konferanslar, haftalık seminerler, kitap tartışmala
rı gibi bir seri etkinlik düzenler Zübeyir Ağabey. 
Necip Fazıl Kısakürek’ten Mustafa Yazgan’a ka
dar birçok yazar ve fikir adamının İzmir’de konfe
rans vermesini sağlar. Böylece, gençlerin fikren ge
lişmelerine zemin hazırlar... O dönemde ilgilendiği 
ve Ankara’da da irtibatını sürdürdüğü gençlerden 
biri de şu anki Kültür Bakanımız sayın Atilla 
Koç’tur...

Sonraki yıllarda da söylem-eylem birlikteliğini 
sürdürecektir Zübeyir Ağabey.

Şanlı Urfa’da öğretmenliğe başladığında; bir ta
raftan yerel gazetelerde yazılar yazacak, öbür taraf
tan da bir grup gencin sanat ve düşün alanındaki 
çalışmalarına katkıda bulunacaktır. Yine o yıllarda 
“Türkocağı” Urfa şubesini, “Urfa İlim ve Fikir Yay
ma Cemiyeti”ni, “Harran Üniversitesi Kurma Der
neğini kuracak, yönetimlerinde bulunacaktır. Ay
rıca, TÖ S’e karşı “Öğretmenler Sendikası”nın Ur

fa şubesini faaliyete geçirecek ve başkanlığını ya
pacaktır. Ve bir bayan öğretmen hakkında “başör- 
tüsü”nden ötürü başlatılan kovuşturmadaki savun
ma ve eylemleri sonucu 1968 yılında meslekten 
uzaklaştırılacaktır...

Ertesi yıllarda Çığır Yayınlarını kurup bir süre 
genel müdürlüğünü üstlenmesi, çeşitli kentlerde 
konferanslar vermesi ve özellikle sendikacılık çalış
maları da Zübeyir Ağabeyin söylem-eylem birlikte
liğinin çok önemli göstergeleridir: “Öz-Metal-İş 
Metal İşçileri Sendikası” ile “Hak-İş İşçi Sendikala
rı Konfederasyonu’nun kuruluşlarında bulunup ilk 
yöneticileri arasında yer alan Zübeyir Ağabeyi, da
ha sonra Bem-Bir-Sen (Belediye ve Mahalli İdare 
Çalışanları Birliği Sendikası) Genel Başkanlığı ve 
Memur-Sen Genel Başkanlığını yaparken görüyo
ruz. Malum basının, özellikle “İslâm Savaşçısına 
Notlar” kitabından cımbızla cümleler seçip alarak 
başlattığı linç girişimi sonucu Şubat 2000’de Me- 
mur-Sen Genel Başkanlığından istifa etmek zorun
da bırakılan Zübeyir Ağabey, çeşitli bürokratik ka
demelerde de sürdürdüğü çalışma hayatını, son ola
rak deruhte ettiği İSKİ Basın Yayın ve Halkla İliş
kiler Müdürlüğü görevi ile noktalayacaktır.

Biz, Zübeyir Yetik Ağabeyi, daha çok fikir dün
yamızdaki hizmetleriyle tanıyoruz. Onun gazeteci
lik ve basın-yayın dünyasındaki çalışmaları bizim 
için önem ve öncelik arzeder. Bu sebeple, İzmir’de 
başladığı gazetecilik serüveninin izini sürmeye de
vam edelim:

İzmir’den Ankara’ya, Oradan İstanbul’a;
Milli Gazete Yönetimine...

Zübeyir Yetik’in Ankara Hukuk Fakültesi sınavını 
kazandığı yıl, çalıştığı gazetenin (A dalet) patronu 
da (Osman Zeki Efeoğlu) İzmir’den milletvekili se
çilince her ikisi de Ankara’nın yolunu tutarlar. Da
hası patronu, gazeteyi de Ankara’ya taşımaya karar 
verir. Böylece, gazetecilik faaliyetine Ankara’da 
devam eder Zübeyir Ağabey...

İslâmî camianın basın sektöründe pek varlık 
gösteremediği, dolayısıyla gazetecilik mesleğini ic
ra edenlerimizin de nadir olduğu 1970’li yıllarda 
Milli Görüş Hareketinin yayın organı olarak M illi 
Ç azete yayın hayatına başlar. Öğretmenlik, beledi
yecilik, bankacılık, serbest muhasebecilik gibi iş
lerde çalışsa da, esas itibariyle mürekkebin tadını 
almış bulunan ve kanında gazetecilik olan Zübeyir
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Ağabey, Milli Gazete’den üstüste teklifler alır; ama 
şartları tetabuk etmediğinden teklifi bir türlü kabul 
etmez. Nihayet 1974’te yapılan son teklifi hiç te
reddüt etmeden kabul ediverince, teklifi getiren 
Haşan Aksay da hem sevinir hem de şaşırır. Zübe
yir Ağabeyin Milli Gazete’nin Genel Yayın Müdür- 
lüğü’ne getirilişini kendisinden dinleyelim:

“1974’te Urfa’da’da bir ‘serbest muhasebe büro
su’ açmıştım. Tam o sırada hayırlı bir iş için İzmir’e 
gittim. İzmir’de serbest muhasebecilik yapan çok 
yakın bir dava arkadaşım, ikinci bir muhasebe bü
rosu açtığını söyleyerek bu büroyu müşterileriyle 
birlikte bana devretmeyi teklif etti. Ben de ‘düşüne
yim’ dedim. Şartlar İzmir’e gitme yönünde gelişi
yordu. Hatta Urfa’daki evimi satıp İzmir’den ev al
mak için gerekli girişimleri bile yapmıştım... Du
rum bu minval üzere idi ki, bir gün eve giderken 
rahmetli Akif İnan’ın amcaoğlu Mehmet İnan’a 
rastladım. Birbirimize hal-hatır sorduk; çoluk-ço- 
cuktan söz ettik. O ara oğlu Hayati’yi Ankara’ya 
anneannesinin yanına gönderdiğini söyledi. Ben de 
‘iyi olmuş, tatil yapar’ deyince; ‘hayır tatil için de
ğil’ dedi; ‘büyük şehirde çocukların tahsil imkânı 
daha büyük, memlekette ise durum başka’ diyerek 
de gerekçesini açıkladı... Eve geldim; o zaman biri 4 
aylık, öbürü 16 aylık olan çocuklarıma baktım; der
hal Mehmet abinin sözleri aklıma geldi. O an İzmir 
hazırlığımı da akledemeyip, kendi kendime, ‘yâ 
Rabbi, ben bu çocuklarım için büyük bir şehirin 
imkânlarından nasıl yararlanabileceğim; oralarda 
yakınlarım filan da yok...’ diye düşünürken tam o 
esnada telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım, karşımdaki 
Haşan Aksay’dı; ‘Yahu gel artık kabul et de Milli 
Gazete’de beraber çalışalım’ dedi. Ben de ‘olur’ de
dim. ‘Şartın ne?’ dedi. ‘Şartım yok’ dedim. (Az ön
ce çocuklarının geleceği için Rabbine duâ eden 
adam şart ileri sürebilir mi?) Haşan Aksay da emi
nim şoke olmuştu. ‘Hiç durma, gel’ dedi ve böylece 
İzmir yerine İstanbul’a geldik. Nasib böyleymiş...” 

Zübeyir Ağabey, sorum üzerine devamla; ‘Erba- 
kan Hoca’yla Odalar Birliği ve Bağımsızlar Hare
keti döneminden beri tanışık olduğunu, o yıllarda 
Tevfik Paksu’nun Maraş’tan milletvekili seçilme
si için Urfa’dan bölgeye giderek çalışmaları organi
ze ettiğini, Paksu seçilemese de o seçimde Nec- 
meddin Erbakan’m safında on milletvekilinin da
ha bağımsız olarak parlamentoya girdiğini...’ 
anlatıyor. Milli Çazete’de ise, ilk olarak Ge
nel Yayın Müdürü ve birinci sayfa yazarı ola

rak çalışmaya başladığını, 1976 yılında “köşe yazar
lığına geçtiğini ve bu işi birkaç dönem halinde 
1984’e kadar sürdürdüğünü; aynı yıllarda bir yan
dan da Yeni Devir’e haftalık yazılar yazdığını öğre
niyoruz. Zübeyir Ağabey, sonraki yıllarda Akit Ga
zetesinde de 2002’ye kadar haftalık yazılarını sür
dürecektir...

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Has Odası’nda...

Zübeyin Ağabeyin gazetecilik yıllarında üstad Ne
cip Fazıl’la tanışıklığı bulunduğunu ve Büyük Do- 
ğu’nun bir dönem yayına hazırlanmasını birlikte 
yürüttüklerini okumuştum. Merakımı yenemiyor 
ve bu konuyu da aydınlatmasını istirham ediyorum 
kendisinden. Gözleri parlayarak: “Üstadla gıyabî 
tanışıklığımız hayli eskidir; vicahî tanışıklığımız ise 
daha sonradır” diyerek başlıyor anlatmaya: “1957- 
58’lerdeydi... Urfa’dan üstada bir şiir göndermiş
tim. Üstad, bu şiiri Büyük Doğu’nun okuyucular 
köşesinde yayınlamış ve benim için çok değerli, 
çok iltifatkâr bir cümle kullanmıştı: ‘Seni, manevî 
kanımdan öz evladım olarak selamlıyor ve alnın
dan öpüyorum.’ Gıyabi tanışıklığımız böyle başla
mıştı. Sonra, kendilerini İzmir’e konferans için da
vet etmiştim; böylece vicahen de tanışmış olduk. 
Ankara’da bulunduğum yıllarda ise, üstad Anka
ra’ya geldiğinde, -kendi tabiriyle- onun ‘has oda
sında yer alan kimseler’ olarak mutlaka birlikte 
oluyorduk. Ben Urfa’da iken de, İstanbul’da Milli 
Gazete’de çalıştığım za
manlarda da ilişkimiz 
sürdü. Hatta üstadın ga
zetede yazmasını sağla
maya çalıştım, ama yö
netime kabul ettirenle- 
dim...”
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Tam bu arada, üstatla yaşadığı bir anısını bizim
le paylaşmasını rica ediyorum. Kırmıyor: “Üstadın 
siyasi çizgi olarak nerede durduğunu anlamamıza 
yardımcı olması bakımından iki kısa hatıramı akta
rayım: Sanırım 1965-66’lar... Alparslan Türkeş’in 
üstadı kendi tarafına çekmeye çalıştığı sıralardı... 
Üstadın kendi saflarında yer alması, ülkücü gençli
ği yetiştirmesi vs. için ısrar edip duruyordu. Üstat, 
bir deklarasyon hazırlayıp kamuoyuna ilan etme 
şartıyla böyle bir işe girme eğilimindeydi. Biz ise, 
bir grup yazar-çizer olarak buna sıcak bakmıyorduk. 
Üstad müthiş bir metin hazırladı; bir manifesto ni
teliği taşıyan bu metin yayınlanmadığı için, sonra 
da gündeme gelmedi. Doğrusu, tarihe tanıklık an
lamında ve Üstadın duruşunu kavramak açısından 
bu metnin bulunup yayınlanması lazım... Yine sa
nırım 1975 ya da 1977 seçimleriydi... MSP’nin de 
MHP’nin de parlamentoya girip sonradan MC ko
alisyonu kurdukları dönemler... Ben de bir vesiley
le Ankara’dayım ve üstatla sohbet halindeyiz. Bir 
ara; ‘çocuklar, gelin Necmeddin’e gidelim de teb
rik edelim’ dedi. Necmeddin Erbakan o zaman 
Başbakan Yardımcısı olmuştu. Üstad’a ‘hayır’ diye
bilir miyiz? Kalktık, üç-beş kişi birlikte Başbakanlı
ğa gittik; Özel Kalem’de bekliyoruz. Bir türlü içeri 
alınmıyoruz. Gazeteciler vs. girip çıkıyor, başkaları 
girip çıkıyor, biz bir türlü çağrılmıyoruz. İçimizden 
biri -galiba rahmetli Akif Inan’dı, zira en celadet- 
limiz oydu- ‘üstadım, bırakın, sonra geliriz’, dedi. 
Hep birlikte kalktık, oradan çıktık. Üstad bu sefer, 
‘gelin Hasan’ı (Aksay) bir ziyaret edelim’ dedi. O 
da Devlet Bakanı olmuştu. Tam oraya yönelmiştik 
ki, üstadın oralarda bulunduğunu duyan Türkeş, 
yanında birkaç kişi ile önümüzü kesti: ‘Üstadım! 
Şeref verdiniz, buyurun..’ gibi ifadelerle onu karşı
ladı. Fakat üstad, gayet üstten bir tavırla; ‘biz Ha- 
san’a gidiyoruz!’ dedi ve yürüdü. Türkeş, ‘öyleyse 
dönüşte bekleriz’ diyerek yol verdi. Haşan Ak- 
say’la görüştükten sonra, çıkıp gideriz diye bekler
ken; bu kez Türkeş üstadı adeta bir ordu ile karşıla
dı ve buyur etti. Girdik, sohbet ettik. Türkeş, o 
meşhur teklifini tekrarladı. Tabi, bizim de dirsek 
atmalarımızla üstad yine kabule yanaşmadı...”

O yıllarda Zübeyir Ağabeyin bir süre Büyük  
Doğu’da üstad Necip Fazıl Kısakürek’le birlikte 
çalıştığını biliyordum; bu birlikteliğin nasıl olduğu
nu ve ne kadar sürdüğünü öğreniyorum kendisin
den: “Sanırım” diyor; “Büyük Doğu’nun son döne
miydi... Zaten sonuna kadar da benimle devam et

medi; ben bir problemim sebebiyle Urfa’ya gitmek 
zorunda kaldığımdan, üstad, çalışmalarını Mustafa 
Yazgan’la birlikte sürdürdü...”

Zübeyir Yetik’i derinden etkileyen büyükleri
mizden biri de rahmetli Fethi Gemuhluoğlu Ağa
beydir. Kişiliği, bilgeliği, erdemli duruşu ile o yılla
rın gençliğine yön veren, ufuk çizen Gemuhluoğ- 
lu’nu şöyle tanımlıyor Zübeyir Ağabey: “Sosyal iliş
kileri fevkalâde mükemmel, çok dolu bir insandı. 
Bildiğim kadarıyla, yüksek tahsil yapmamış olması
na rağmen evinde müthiş bir kütüphanesi vardı. 
Tam anlamıyla bir Anadolu bilgesi idi. Dostlukları 
sahici dostluktu.” Ankara’da iken bir grup arkadaş
la onun gece sohbetlerine katılarak bu sohbetler
den çok istifade ettiklerini söyleyen Zübeyir Ağa
bey, Fethi Gemuhluoğlu’nun gençlere burs temin 
ederek, ellerinden tutarak mutlaka dil öğrenmeleri, 
akademik kariyer yapmaları konusunda onları teş
vik ettiğini ve pek çok akademisyen üzerinde eme
ği olduğunu hatırlatıyor. Ama Fethi Ağabeyle bazı 
hususlarda, özellikle tasavvuf konusunda pek yıldız
larının barışmadığını belirtmeyi de ihmal etmiyor.

Böylece Zübeyir Ağabeyin Kur’ân merkezli dü
şünce sisteminin önemli bir boyutunu teşkil eden 
batmî ve diğer yaklaşımlar karşısındaki hassasiyeti
ne geliyoruz.

Zübeyir Yetik’in Deşifre Ettiği 
“Guenoniyen Batınîlik” Yeniden Gündemde

Dörtlükler (şiir, 1960), Aksiyon-Ahlak-Ekonomi 
(1975), Ak Elif (şiir, 1976), İslâm Savaşçısı’na Not
lar (1976 ve 1990), İnsanın Serüveni (1984 ve 
1991), Şeytan (1985), Kabil (1985), Nemrut (1985), 
Firavn (1985), Karun (1985), Samiri (1986), Bel’am 
(1986), Ebu Cehil (1986), Yahudi (1986), însan- 
Hüman (1986), Çağdaş Bilimin Saplantısı (1986), 
İmam Şamil (1986), Ekonomiye Değinmeler (1987), 
İslâm Düşünce Tarihinde Mezhepler (1990), Siyasal 
Katılım (1990), Her Nemrud’a  Bir İbrahim (1990), 
Ekonomi Bir Din midir? (1991) isimli kitaplarının 
yanı sıra “Şamil İslâm Ansiklopedisi” ve “Sosyal Bi
limler Ansiklopedisinde de çeşitli makaleleri olan 
Zübeyir Yetik Ağabey’in son eseri 1992’de yayınla
nan İnsanın Yüceliği ve Quenoniyen Batınîlik, 
bugünlerde özellikle üzerinde konuşulması gereken 
bir kitap. Son zamanlarda ABD ve AB tarafından 
İslâm dünyasına pazarlanmaya çalışılan edilgen, 
omurgasız, teslimiyetçi, batm î İslâm anlayışını
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‘90’lı yılların başında teşhis edip deşifre etmesi ba
kımından hâlâ önemini ve güncelliğini koruyan bu 
kitabın yeniden okunması gerektiğini düşünüyor, 
dinleyicilere ve siz okuyucularıma tavsiye ediyo
rum. Zübeyir Ağabeyin tesbitiyle, insanların iletil- 
miş/vahyî dinlerin sonuncusu olan İslâm’la buluş
masını önlemek için türetilmiş dinlerin piyasaya 
sürüldüğü bir ortamda, dahası ABD’nin BOP çerçe
vesinde “Sûfî İslâm” adıyla Müslümanları ehlileştir
me projelerini uygulamaya koyduğu bir süreçte, 
Müslümanların “Guenoniyen Batınîlik” üzerinde da
ha bir hassas ve müteyakkız olmaları gerektiğini bir 
kez daha hatırlatıyorum.

Bu bağlamda Zübeyir Ağabeyin kanaatlerini al
mak için, kışkırtıcı bir soru soruyorum:

-“Hişam Kabbani, geçen yıl ABD’de katıldığı 
bir toplantıda diyor ki; A B D  Ortadoğu’ya egemen 
olmak istiyorsa, Sufî İslâm’ı desteklemelidir. Zira 
tasavvuf kültürü itaat üretir; başında zalim yöneti
ci olsa da isyan etmemeyi öngörür...’ Sizin sözünü 
ettiğiniz Guenoniyen Batınîlik, Sûfî İslâm mıdır? 
Sizin biyografisini yazdığınız İmam Şamil’le veya 
bir Emir Abdülkadir’le Kabbanî’nin sözünü ettiği 
Sûfî İslâm herhalde aynı şey olmasa gerek?”

Bu sorum üzerine, “elbette aynı şey değil” diye
rek konuyu tavzih ediyor Zübeyir Ağabey: “Alim
lerimizin tanımladığı zühd, takvâ, edeb anlamında
ki tasavvufa itiraz etmenin anlamı yok. Aslında 
bunları ‘tasavvuf diye isimlendirmenin de anlamı 
yok. Bizim karşı çıktığımız, eleştirdiğimiz tasavvuf; 
ta Hindistan’da, Babil’de, eski Mısır’da, Keltler’de.. 
görülen bir anlayışın, ‘insanın tanrılaşması’ diyebi
leceğimiz bir dini inancın sırtına Müslüman kisve
si giydirilerek yaygınlaştırılmış şeklidir. Tarihsel 
süreçte, ne zaman bir nebevî/vahyî diriliş hareketi 
belirmeye başlasa, onu önlemek ya da sulandırıp 
bulandırmak için adına mistisizm, tasavvuf, her- 
metizm denilen bir inanç ve dini anlayışın piyasa
ya sürüldüğünü tesbit etmek, benim için hayli öğ
retici ve ibret verici olmuştur. İşte, İslâmî düşünce
nin, Seyyid Kutub ve Mevdudî gibi âlimlerin de et
kisiyle aslî kaynaklarına -yani Kur’ân ve Sünnete- 
yönelerek yeniden canlandığı, sahici bir dinamizm 
kazandığı 1980’li yıllarda ortalığı birden bire Rene 
Guenon’un sûfî fikirlerinin istih etmeye başlaması 
oldukça manidardır. Bence Guenon, Muhiddin 
Arabi’nin fikirlerini yeniden ihya etme çabasın- 
daydı; sûfî Muhiddin Arabî ise, nebî Muhammed 
Arabi’nin (aleyhissalâtu vesselâm) dinini aslî mec

rasından saptırma hareketiydi. Ben böyle bir tehli
ke karşısında Müslümanları uyarmak amacıyla 
‘Guenoniyen Batınîlik’ kitabını kaleme aldım. 11 
Eylül sonrasında değişen şey ise şu: İslâmî uyanışın 
yükseldiği Müslüman dünyada “Kur’an” diyenlerin 
veya “Kur’ân” demesi muhtemel olanların tepesine 
bombalar yağdırılmaktadır.”

Ve Fikir Savaşçısından Fikir Savaşçılarına Notlar

Zübeyir Yetik’in eskimeyen, İslâm’ı tebliğ etme en
dişesini taşıyan insanlar, davetçiler, ‘savaşçılar’ var 
olduğu sürece de güncelliğini koruyacak olan bir 
diğer kitabı da İslâm Savaşçısına Notlar’dır. İnsanla
rı Allah’a gerçek anlamda kul olmaya çağırma ve 
insanlarla vahiy arasındaki suni engelleri ortadan 
kaldırarak onların kurtuluşlarına vesile olma mis
yonunu üstlenenlerin bu görevi yalnızca Allah’ın 
rızasını tahsil etmek için yapmaları gerektiğini 
öğütleyen kitap; davetçilere -Hz.Peygamber’in bir 
hadisinden hareketle- üç aşamalı bir strateji öner
mektedir: “Halle tebliğ, dille tebliğ, elle tebliğ. 
Ama mutlaka tebliğ.” Davetin yöntemine ilişkin 
olarak ise; “kırmadan, incitmeden, örselemeden, 
hafife almadan, horgörmeden tebliğ” demekte ve 
bu faaliyetin sadece bireysel olarak değil cemaat 
halinde, organize olarak yürütülmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır.

Zübeyir Ağabey, halle, dille, elle tebliği kendi 
şahsında birleştiren; kalemiyle, konferanslarıyla, 
çok yönlü faaliyetleriyle bunu ispatlayan örnek bir 
kişilik olarak bir yandan yazılarıyla hakkı tebliğ 
ederken diğer yandan da sendikacılık çalışmalarıy
la hak ve adalet arama mücadelesini sürdürür. Sa
habeden Abdullah b. Zübeyr’in (r.a) Emevilere 
karşı mücadelesinde Sivereklilerin onu destekledi
ğini söyleyen ve isminin de bu büyük şahsiyete iza
feten verildiğini öğrendiğimiz Zübeyir Ağabey, hak 
ve hukukun önemini belirtme sadedinde Siverek 
ve diğer Anadolu halkının Allah’ın güzel isimle
rinden en çok “Cenab-ı Hak” ismini kullandığına 
dikkat çekiyor.

Kendisini isim sahibi gibi, zulme, haksızlığa, şir
ke karşı Kur’ân’dan ve sahih nebevi gelenekten güç 
alarak mübareze ve münazara ortamlarında hak ara
ma mücadelesi veren, teori ile pratiği birleştiren bir 
eylem adamı ve yılmadan, bıkmadan hakkı savu
nan tavizsiz bir fikir savaşçısı olarak tanıdığımız Zü- 
beyir Yetik Ağabeye hayırlı ömürler diliyor ve yeni 
üretimlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. ■
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E line bir kamera geçirebi
len -hangi teknik düzey
de olursa olsun- rahatlık

la bir kısa film çekme şansı yaka
lar. Öyleyse sizce niçin eline ka
merayı alan kısa film çekmiyor 
ülkemizde? Niçin kısa filmleri
mizin sayısı bunca az? Üstelik 
niçin ülkemizde kısa filmler, bı
rakalım benzer yeterlilikteki ya
bancıların ürünleriyle karşılaş
tırmayı, ülke çapında bile belir
gin bir düzeye ulaşamamakta? 
Niçin bu, dünyanın neredeyse 
en ucuz yaratım ortamlarından 
birinde yeterince söz sahibi ola
mıyoruz? -Dilerseniz biraz daha 
hedef daraltalım- yirminci yüzlı- 
lın son demlerinde dünyanın en 
akılalmaz zulümlerinden birine 
başörtüsü üzerinden maruz ka
lanlar, şurada burada toplantılar 
düzenlemekle böylesi bir vahşeti 
geçiştireceklerine, görüntüyle 
belgeleyerek tarihe maletme so
rumluluğunu niçin kısa film üze
rinden gerçekleştirmiyorlar? N i
çin başörtüsü zulmünün mağdu
ru bir genç, uğradığı gadre dair 
izlenimlerini bir kısa film çerçe
vesinde dile getirmeyi akıl ede
memekte ve gereğinde sesini 
uluslararası ortamlarda duyura

mamakta? Dahası, Türk sinema
sının altın yılları kabul edilen 
1950-80 arasındaki yapımları, 
haklı olarak Türkiye’yi, Türk in
sanını, Türk duyarlılığını yansıt
mamakla itham eden bu ülkenin 
aydınları, aydın adayları niçin 
kameraya el atmaktan bunca 
uzak durmakta?

Öte yandan, oranında ciddi 
tespit ayrılıkları yatan bu insan
lara seslenen gazete ve dergiler
deki yazıların konularına gözat- 
tığımızda, siyasetin ardından te
levizyon ve sinemanın başı çek
tiğini görürsünüz. Ne demeli bu 
duruma?

Demek ki kısa film algımızda 
ciddi bir sorun var. Sanırım so
runun kökeni kısa film dendi
ğinde algılananla birebir ilgili. 
Bir göz atalım:

Ülkemizde ‘kısa film’ dendi
ğinde anlaşılan şey, öz olarak, 
hani şu sinemalarda olağan gös
terime çıkan, ardından da tele
vizyonda yayınlanan, son olarak 
da DVD veya VCD formatında 
piyasaya sürülen ‘normal’, ola
ğan hâliyle 90 dakika civarında 
bir süresi olan ve teknik olarak 
‘uzun metraj’ denen film türü
nün kısası. O kadar!

‘Sade ama çarpıcı bir dil’

Dilerseniz bu tespiti belgeleye
lim: Ankara Ünivestise İletişim 
Fakültesi’nin internet sayfasında 
Zerin Efe imzasıyla yayımlanan 
yazıdan: “Tüm bu türlere kısa de
nilmesinin nedeni süresiyle ilgi
lidir. Kısa filmi uzun metrajdan 
ayıran en belirgin özelliğin za- 
mansal sınırlılık olduğu doğru
dur. Bu zamansal sınırlılık birçok 
farklılığı da beraberinde getir
miştir. Her şeyden önce yönet
men kısa süre içerisinde çok şey 
anlatmak zorundadır. Kısa filmin 
gücü az görüntüyle çok şey anlat- 
masmdadır. Yönetmen anlatmak 
istediği şeyi kısa, açık, sade ama 
çarpıcı bir dille ortaya koymak 
durumundadır. Bunu daha çok 
görüntüler aracılığıyla yapar.” 

Böylesi söylemleri, yani as
lında birşeyler söylüyormuş gibi 
göründüğü hâlde dişe dokunur 
hiçbir tespit barındırmayan soy
dan beylik görüşleri, sağcı-Islâm- 
cı çevrede edebiyat konuları tar
tışılırken kullanılan dilden ta
nırsınız sanırım. Kısa, açık, sade 
ama çarpıcı bir dil’miş... Niçin 
açık? Ne demek açık? Niçin ka
palı değil? Kapalılık neyi kapar? 
Niçin sade? Sade dil neyin zıddı? 
Niçin tercih edilmeli yahut edil
memeli? Tercih edildiğinde ne 
olur; edilmediğinde ne? Hem, 
dilin çarpıcılığı ne demek? Dil 
nasıl çarpar? Dil çarpmanın dı
şında ne yapar? En azından bu 
evrede olsun kimi tespit kırıntı
ları barındırmayan böylesi söy
lemlerin ‘anlam ve önemi’ nedir, 
bu yaşa değin kavrayabilmiş de
ğilim. Geçelim.
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Hâli pürmelâl

Şöyle hızlı bir bakışla bile bizde 
kısa filmin nedense hep amatör
lükle eşdeğer görüldüğü, bu yet
miyormuş gibi işin kendisinin de 
amatörce düşünülüp ele alındığı 
farkedilir. Kasdım, amatörlüğün 
yerini, kavramın karşıtı duru
mundaki profesyonelliğe bırak
ması değil. Tersine kasdım, ama
törlük ile özentinin, baştan- 
savmacılığın ve ‘ben yap
tım oldu’culuğun birbi
rine karıştırılmasının 
doğurduğu akibete 
dair.

Kısa filmin 
yokluğundan, az
lığından, düzeyin
den şikâyette yal
nız değilim. Ne ki 
şikâyet etmenlerinde 
birbirimizden ayrıl
maktayız. Şöyle:

Kimilerine göre “Büyük şir
ketler bir an önce kısa filmi des
teklemeye başlamalı. Yoksa kısa 
film ölecek.” Kimileriyse kısa 
film üzerinden, medyatik ifadey
le, imzasını parlatmaya andiçmiş 
durumda. Öteki kimileriyse, “Kı
sa filme ilgi yok.” derken, haket- 
tiği ilgiyi görmediğini düşündüğü 
filmlerini kastetmekte.

Birçok demek çatısı altında 
birleşen, olmadı; sanal ortamda 
seslerini duyurmayı deneyen ki
mileriyse çok daha ilginç görüş
ler öne sürmekteler. Neymiş 
efendim, kısa film sektörleşme
den varolan başıboşluk sürgit 
devam edermiş. Ona ne şüphe! 
Ama bu yaklaşımı nasıl ciddiye 
alabiliriz ki? Bırakalım kısa filmi, 
ülkemizde sinemanın kendisi 
sektörleşebilmiş mi ki? Üstelik 
sinemanın sektörleşmesi sine

manın hayrına mı?
Aynı zihniyetin başka bir ver

siyonu da, “Devlet el atmazsa”cı- 
lar. Fazla söze hacet var mı? Bu 
görüştekilerin niyeti belli: De
mek ki bu zihniyete Devlet T i
yatroları veya TR T gibi kimi çift
likler yeterli gelmiyor; ayrıca 
Devlet Sanatçısı etiketi taşıyacak 
kısa filmcilere ihtiyaç varmış.
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Bir de, “Bu iş ancak okulla 
olur; hem de bir fakültenin alt 
dalı halinde değil de müstakil 
bir fakülte olarak.” diyenler var. 
Bu görüştekilerin gerekçeleri ve 
kafalarındaki eğitimin türü ve 
düzeyi açık olmazsa da, önerileri 
isabetli. Ama onlara da şunu 
sormak gerek: Sinema, televiz
yon, edebiyat... eğitimi sürünen 
bir ülkede kısa film eğitiminden 
söz etmek, isabet barındırsa da 
abesle iştigal değil mi?

Tabii bir de “Para lâzım, pa
ra!” diye haykıranlar var. Ne di
yelim; belli ki birilerini ikna et
mekte başarılı bu insanlar, ne di
ye ticarete atılmıyorlar ki? Kısa 
film üzerinden kazanacakların
dan daha fazlasını öylelikle cebe 
indireceklerini görmüyorlar mı?

Yaratma kabızlığı

“Belli ki kendiliğinden kısa film
cilerin şikâyetlerinden şikâyetçi
liğe kayan böylesi bir yazının sa
hibi olarak, ülkemizde kısa fil
min bugünkü durumunun sebebi 
nedir?” diye bana bir soru yönel
tilse, cevabım hazır: yaratma ka
bızlığı. Üstelik bu kabızlığa, hiç
bir şifalı ot da iyi gelmez.

Ülkemizde kısa filmin üs
tadı diye ortalıkta dola

nanların iddia ettikleri 
alan hakkındaki söy

lediklerine bir ba
kın, düzeyi şıppa- 
danak tespit eder
siniz. Adam ala
nının anlamını, 
tanımını, benzer

lerinden farkını, vs 
bilmiyor ki. Bir yerde 

soruyorlar “Kısa film 
nedir?” diye. Cevap şu: 

“Bunun iki tanımı var. Biri kı
sa sürede geçmesi. (Düpedüz işi 
süreyle sınırladığının farkında 
değil.) Ee, İkincisi? Yok, evet 
yok! N için yok? Bilmiyor ki 
adam, nasıl anlatacak? “Peki kı
sasıyla uzunun arasındaki fark 
ne?” diye sorulduğunda ne diyor 
dersiniz? “Kısa film zeki olmak 
zorunda, çok zeki olmak zorun
da. Ben buna 30 senenin sonun
da ulaştım.” Peki hani o 30 sene
de ulaşılan zekânın bu cevaptaki 
kırıntısı?

İyi kısa filmin sırrı: 
senaryon olmayacak!

Aynı kısa film üstadı, örneklerle 
kısa filmde senaryonun yokluğu
nun önemini, hatta gerekliliğini 
anlatıyor ve lâfı şuraya getiriyor: 
İyi kısa film mi çekmek istiyor-
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sun? İlk şart şu: Elinde bir senar
yo olmayacak. İnanmadınız mı? 
O hâlde, aralara bir yere yurtdı- 
şında sinema okuduğunu sıkıştır
madan edemeyen, yani “Sizi gidi
ler sizi; beni küçük görmeyin. Ba
kın ne adamım ben!” demeden 
duramayan duayenimizle yapılan 
söyleşiye bakalım: “Meselâ yine 
bir İsveç filmi vardı. Onu örnek 
olarak verebilirim. Gece odada 
bir kız bir şeyler yapıyor. Odada 
radyo var. Radyoda adam bir şey
ler anlatıyor. Kız yemek yapıyor; 
bir şeylerle ilgileniyor. Sonra bir 
bakıyor ki radyo kendini anlatı
yor. Diyor ki radyodaki adam: 
‘Mutfağa girdi, omlet yapıyor, so
yunuyor, şimdi geceliğini giyi
yor’. Kız irite oluyor. Aaaa diyor. 
Gözlendiğini anlıyor. Camdan 
bakıyor, karanlık (zifiri), bir şey 
göremiyor. Gözlendiğini düşün
düğü için panjuru kapatıyor, göz
lemesinler diye. Cama çıkıyor 
panjuru çekmek için. Cam kırılı
yor ve kadın yere düşüyor, yüksek 
de bir yer. Kadın ölüyor ve radyo 
da hâlâ devam ediyor: ‘Şu anda 
camdan düştü ve öldü.’ diye. 
Medyanın bizim hayatımıza ne 
kadar girdiğini, ama ses tonu hep 
aynı, kadın omlet pişirirken an
lattığı ses tonuyla kadının cam
dan düşüp öldüğü anı anlattığı 
ses tonu hep aynı. Bireylerin o 
toplum karşısındaki şeyi falan. 
Bu tür filmler yani. Şimdi bunun 
senaryosunu gördüğün zaman, bi
risi bana bu filmin senaryosunu 
getirdiği zaman diyorsun ki: ‘Bir 
kadın mutfakta iş yapmaktadır. 
Radyo çalmaktadır. Radyosu ça
larken düşer, ölür.’ Bakıyorsun, 
senaryo olarak fazla bir şey ifade 
etmiyor. Yani senaryosu böyle 
daha müphem, daha zayıf olan 
şeylerden daha iyi filmler çıkı

yor.” Aynen böyle.
Şimdi aynı söyleşiden başka 

bir bölüm:
Şöyle bir soru söylüyor röpor

tajcı ve iyi de ediyor: “Avru
pa’da çekilen kısa filmlerle kı
yaslandığında, onların gördüğü 
ama bizim göremediğimiz şey 
ne?” O ana değin zekâdan, şun- 
dan-bundan söz eden adam ne 
derse beğenirsiniz? “Eksik olan 
tek şey teknik. Teknik bilgi ve 
uygulayabilme olanağı, yani tek
nik altyapı bulma olanağı. Bizim 
en büyük sorunumuz bu.” Hani 
şu Yeşilçam vesilesiyle sık sık 
duyduğumuz “Tesis yok aa- 
abi!”nin muadili.

Öyleyse hızla ve kısaca teşhi
si koyalım: Kısa film sıradanlığı, 
ortalamalığı ortadan kaldırır; 
kolayca yaftalatır.

Herkese mavi boncuk

Şimdi kısa film piyasamızla ilgili 
son derece ilginç bir noktaya 
geldik: ülkemizde kısa filmle il
gilendiğini söyleyen, bir vesiley
le bir tanecik bile olsa kısa film 
kotarabilmiş her Türk gencinin 
en az bir ödüle kavuştuğu görü
lür. Sanatın her alanında parsa 
toplayan Türk insanı, nasıl olu
yor da kısa film alanında bunca 
üstün başarılara imza atabiliyor? 
Size de şaşırtıcı gelmiyor mu?. 
Başka bir kültür, sanat, bilim 
alanında yıllarca uğraşmak, ço
ğun bir ödüle kavuşmaya yetme
diği hâlde, birkaç günlük yalap
şap bir emek, nasıl oluyor da da
ima ödüle lâyık bulunabiliyor? 
Bugüne değin yapılmış kısa film 
yarışmalarının tümünün jürisi 
körlerden veya sinema cahille
rinden mi oluşmaktaydı da her 
önlerine gelen ürünü ödüle de

ğer buldular? Yoksa bu işin de al
tında iş mi var?

Evet, var!
Belli ki iyi niyetli bir karar 

ama sonuçları ortada: Sinema
nın s’sinden anlamayanlardan 
örülü bir ‘profesyoneller’ ordu
su... Çünkü ülkemizdeki kısa 
film festival veya yarışmalarına 
katılan her çalışma, özendirmek 
amacıyla bir ödülle tâltif edilir! 
Hâlbuki herkese mavi boncuk 
dağıtmak, bir süre sonra mavi 
boncuğu değersizleştirmektir. 
Sahiden de öyle olmadı mı?

Şimdi soruların hası: Türki
ye’de kısa film var mı? Varlığını 
nasıl ve neyle ölçeriz? Bir yıl bo
yunca çekilen kısa filmlerin sa
yısıyla mı, yoksa o sayının çok 
azını dolduran yapımların yet
kinliğiyle mi?

Bakın bakalım, ülkemizde, 
sayıları neredeyse şiir yazanlar
dan sonra gelen kısa film yönet
menlerinin (üstelik en az bir 
ödüle lâyık görülenler de dahil) 
arasından kaç tanesi uluslararası 
bir başarıya imza atabilmiş? Kaç 
dediniz?

Peki niçin çekilir kısa film? 
Uzununun atlama tahtası mı? 
Kendine güvenme veya kendini 
kanıtlama alanı mı?

Sır sürede mi?

Anımsayacaksınız, denemeyi 
konu kıldığım yazımda, Türk
çe’de bu türe bulunan karşılık
tan kaynaklanan kafa karşıklı- 
ğından söz etmiş ve adından ha
reketle bu türün, deneme-yanıl- 
ma deyiminde geçen eylemle 
uzaktan yakından bir ilişkisinin 
bulunmadığını vurgulamaya ça
lışmıştım. Benzer bir yanılgının 
kısa film kavramında da geçerli-
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lilğini sürrürdüğünü görmekte- 
yiz: Aslında kısalık, yalnızca fil
min süresiyle ilgili olduğu/sınırlı 
kaldığı hâlde, nedense, konuyla 
birinci derecede ilgilenenler de 
tüm kabullerini bu kısalığa 
odaklamış ve bu film türünün iş
levine dair hiç kafa yormamış 
dürümdalar. Doğru, kısa film kı
sadır ama iş burada bitmiyor ki! 
Peki nedir bu film türünün te
mel yapısı, niteliği? Bu kısalık 
kendisine ne tür olanaklar, ne 
çeşit anlatım seçenekleri sun
makta? Bu ve benzeri sorular, en 
iyimser ifadeyle hep muğlakta 
kalmakta.

Sahi nedir kısa film?
Kısa filmde başrol olaydadır; 

uzun metrajdaysa başrolü bilin
diği gibi karakterler üstlenir.

Uzun metraj sohbet eder; bir 
kıyafet balosundaki denli olmasa 
da itinalı bir giysi kuşanılarak gi
dilen bir partide, çevresine topla
dığı meraklılarına tatlı tatlı bir- 
şeyler anlatan hoşsohbet adamla
rın konuşması lezzetinde akar gi
der. Kısa filmse bir yönüyle bir 
yürüyüşte kitleleri galeyana geti
recek bir slogan sivriliğini tüttür
mek, öbür yandan, bir ilânı aşkın 
etkileyiciliğini ve inandırıcılığını 
barındırmak durumunda.

Tekrar etmek durumundayız: 
Kısa filmin, ülkemizde konuyla 
uzaktan yakından ilgili herkesin 
ittifakla beyan ettiği gibi ‘kısa 
süreli film’le uzaktan yakından 
bir alâkası yok aslında. Anlaşıl
ması gereken nokta şu: işin sırrı
nı belirleyen süre değil. Süre se
bep değil, sonuç! Kısa film, uzun 
metraja oranla daha kısa bir sü
renin değil, kendine özgü bir di
lin ve anlatım olanağının adı.

Peki kısa film ile uzun metraj 
arasındaki ilişki, hikâye ile roman

arasındaki ilişkiye benzer mi?
Yapı bakımından konuya ya- 

kınlaşıldığında, çapı gereği ro
manı hikâyeden ayıran en 
önemli yön mimari çaptaki tasa
rım iken, kısa filmin tasarımı bu 
açıdan hikâyeyle benzeşmemek- 
te; tersine, romana yakın düş
mekte. Yeşilçam nasıl (ve niçin) 
32 tekmili birden bir acemi halk 
hikâyesi kıratını aşamamışsa, kı
sa film de aynı gerekçeyle ve ay
nı yönde mevcut ilkelliğini sür
dürmekte.

Destana oranla şiir mi? Bu 
yakıştırmada özneler yer değiş
tirmiş durumda ama. Modem 
destanı öldürmüş, fakat şiiri do
ğurmuştur. O yüzden destan kit
lenin malıdır; zamanın imbiğin
den süzülerek ve evrile evrile ge
lir. Zaten muhatabı da kitledir. 
Şiir ise bireysel, giderek bireyci
dir. İkili bir iletişimi şart koşar: 
özne ile özne arası etkileşim. De
mek ki herşeyin kendiliğin, an
cak bir yere değin ötekine ben- 
zeyebileceğinin getirdiği bir du
rum bu.

Hikâyenin yokluğunun 
sonuçları

Ülkemizde kısa film amatörlerin 
tekeline terkedilmiş durumda. 
Bir an önce tamnmamışlıktan 
sıyrılıp ‘şöhretler karması’nda 
yer almak için çırpınan yeniyet- 
melerin cirit alanı hâline gelmiş 
durumda. (Çok keyfi yargılar mı 
geliyor size söylediklerim? Peki, 
o zaman ben de size henüz gün
demde yerini koruyan Anlat İs
tanbul hezimetini anımsatırım.)

Türk sinemasının hikâye an- 
latamama, meramını bile eline 
yüzüne bulaştırma zaafının temel 
sebebi kısa filmdeki kifayetsizlik...

Çünkü biz “Kısa filmin işlevi 
nedir? Ne işe yarar? Niçin el atı
lır? Kime ne yarar sağlar? Niçin 
ticari şansı yoktur ülkemizde? Dı
şarıda durum ne?” türünden soru
ları kendimize hiç sormadık, so
ranları da kaale almadık.

Uluslararası arenada yetkinli
ğini kabulletmiş (Dikkat! Yalan
cı veya düpedüz siyaset amaçlı şi
şirme şöhretten söz etmiyorum.) 
edebiyatçıların yokluğu, berabe
rinde yetkin sinemacıların, kısa 
filmcilerin yokluğunu da getirir. 
Tersi de geçerli: ancak uluslara
rası arenaya taşman sinemacıla
rın, kısa filmcilerin varlığına ve 
düzeyine bakarak bir ülkenin 
edebiyatından söz edebiliriz. Ni
çin öteki sanatlar değil de özel
likle edebiyat ve sinema? Çünkü 
her ikisinin merkezi müteharriki 
‘hikâye’dir de ondan.

Öyleyse neler yapılmalı?
Kısa film işi amatör bir yakla

şımla amatörlere tahsis edildi ül
kemizde. Bir an önce amatörle
rin ve amatörlüğün elinden kur
tulmalı. Kısa film, üzerinde kafa 
yorulduğunda sonuca ulaşılan 
bir uğraş. Geniş ve gerçek anla
mıyla edebiyatın yoksunluğu, as
lında kısa filmin yoksunluğuna 
zemin hazırlamakta. Demek ki 
sorun kısa filmcileri hayli aşan 
bir boyutta.

İşte o zaman, yani Türk kül
türü sahiden edebiyatçısına ka
vuştuğunda kısa filmcilerine de 
kavuşacak. İşte o gün hikâye an
latmadaki kabızlığımızın da or
tadan kalktığını görebileceğiz. ■

N ot:
Yazıda sözü edilen metinler için adresler: 
http ://ilef.ankara.edu.tr/film /ya- 

zi.php?yad=1878 
http ://ilef.ankara.edu.tr/film /ya- 

zi.php?yad=2749
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PAKİSTANLI EDEBİYAT DOSTU 
MESUT AKHTAR

MUSTAFA MİYASOĞLU

T ürk edebiyatına sevgiyle 
yaklaşan ve kırk iki yıl
dır Türkiye ve Türkçe 

sevdasını hayatının meşgalesi 
yapan Pakistanlı dostumuz Ma- 
sud Akhtar Shaikh’den söz et
mek istiyorum. Onun, Ömer 
Seyfettin’den başlayarak pek 
çok çağdaş Türk yazarından yap
tığı hikâye tercümeleriyle yayına 
hazırladığı kitaplar, Türkiye-Pa- 
kistan dostluğunun unutulmaz 
belgeleridir.

Mektuplarda adını Türkçe 
“Mesut” olarak yazan dostumu
zun gayretleri bir kültür merkezi
nin yapabileceği faaliyetlerden 
az değil. Çeşitli vesilelerle sürek
li olarak Türkiye ve Türk kültü
rü hakkında Pakistan gazetele
rinde yazılar da yazan Mesut Be
ye, bugüne kadar herhangi bir 
kurumdan ödül veya üniversite
lerimizden fahrî doktora unvanı 
verilmemesi gerçekten şaşırtıcı 
bir ihmal...

Bu mizaç ve meşrepte insan
ların ülkemiz için ne büyük ka
zanç olduğunu anlamayan Dışiş
leri yetkilileri, onun edebî çalış
malarıyla dostça alâkalarını ma
alesef şimdiye kadar resmî yol
dan desteklememiştir. Türk
çe’den yaptığı tercümelerin İn
gilizce olanlarının Kültür Ba

kanlığı tarafından kitaplaştırıl- 
ması, yazdığı yazıların İngilizce 
konuşan ülkelerde yayınlanma
sı, bizim için gerçek birer itibar 
vesilesi olabilir.

Pakistan’a gitmeden önce, 
orada daha önce görev yapan 
dostum Rekin Ertem ondan söz 
etmişti. Böylece daha Türki
ye’deyken onun faaliyetlerinden 
haberdar olmuş, gider gitmez de 
kendisiyle görüşmüştüm. Orada
ki en yakın dostumuz Mesut Bey, 
karşılaştığımız problemleri anla
mamızda ve çalışmamızın verim
li olmasında en büyük destekçi
miz oldu. Pakistanlılara Türkçe 
öğretmek göreviyle Islamabad’a 
gittiğimiz için, karşılaştığımız 
meseleler iki yönlüydü. Biri bi
zim Dışişleri Bakanlığı mensup
larından kaynaklanıyordu, diğeri 
de Pakistanlı idarecilerden. İki 
konuda da yardımları oldu.

Usta Mütercim Emekli Albay

Pakistan’ın bağımsızlığından ön
ce, İngiliz işgalinin devam ettiği 
günlerde bir kolej talebesi olan 
Rawalpindili Mesut Bey, arka
daşlarıyla kendi evlerinde bir 
teknik düzen kurarak kendi ma
hallesinin çevresinde radyo ya
yını yaparlar. İngiliz güvenlik

güçleri telâşlanır, epeyce bir za
man araştırdıktan sonra, bunun 
çok teşkilatlı bir casusluk faali
yeti değil, ancak üç beş gencin 
oluşturduğu bir tertibat olduğu
nu öğrenebilirler... Kolejde İngi
liz edebiyatı okuduğu için Mesut 
Bey bu işten kolay kurtulur...

Yıllar sonra bu olayın hikâ
yesini yazan Mesut Bey, koleji 
bitirince gazetecilik tahsiline 
başlar. Üniversiteyi bitirmeden 
Pakistan kurulduğu için orduya 
katılmak maksadıyla açılan sına
va girer, kazanır. Pakistan Ordu- 
su’na ait okullarda başarılı ol
duktan sonra, belki de gençlik 
yıllarının tecrübesine bağlı bir 
kaderle, muhabere sınıfına ayrı
larak orduya katılır. Pakistanlı 
subaylara tanınan yabancı dil 
öğrenme hakkını kullanır ve 
Türkiye’ye gönderilir.

1963 yılında bir grup Pakis
tanlI subayla birlikte resmî mak
satla Türkiye’de Türkçe öğren
meye gelen binbaşı Mesut Bey, 
bunu altı ay gibi kısa bir zaman
da başarır. Üstelik dilimizi bir 
dershanenin dört duvarı arasın
da değil, Anadolu’nun çeşitli 
yerlerini gezerek halktan öğren
meyi tercih etmiş ve bizi tanıya
rak sevmiştir.

Bu program gereği Türkçe 
öğrenmeleri için gönderilen altı 
subaya Pakistanlı âmirleri şöyle 
bir teklifte bulunurlar: İsterseniz 
İstanbul Orduevi’nde kalıp 
okuldaki derslere devam edin, 
isterseniz yol ve otel masrafınızı 
Pakistan Ordusu’nun karşılama
sı şartıyla Türkiye’yi dolaşarak 
Türkçeyi halktan öğrenin... İste
diğinizi seçebilirsiniz, fakat geze
rek kendi kendine Türkçe öğre-
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Mustafa Miyasoğlu -  Mesut Akhtar

necekler, altı ay sonunda yapıla
cak sınavda not alamazlarsa, bü
tün yol masraflarını kendileri 
karşılamak zorundadırlar.

Mesut Bey Anadolu’yu geze
rek ve halkla konuşarak Türkçe 
öğrenmeyi tercih eder, grameri 
de valizinde bulundurduğu ki
taplardan öğrenir. A ltı ayın so
nunda 90’dan fazla not alır... 
Böylece, halkımızı yakından ta
nıyarak dilimizi de öğrenmiş 
olur. Bu geziden en çok unuta
madığı şey şu:

Ürgüp’te, Peri Bacalarını do
laşırken rastladığı kasabalı bir 
çocuğa babasının ne yaptığını 
sorar.

- Babam antika yapıyor, diye 
cevap verir Ürgüplü çocuk.

Bunun bir benzerini biz de 
Taksila’da görmüştük. O bölge
de dolaşan çocukların antik çağa 
ait olduğunu söyledikleri pek 
çok heykeli sattıklarına şahit ol
muştuk. Eskitilen yeni heykel
cikler belli ki, günümüz antika 
yapıcılarının elinden çıkmış, tu

ristik eşya olarak satın alınıp 
dostlara hediye edileceği düşü
nülüyordu. O yüzden de astrono
mik paralar istenen bu türden 
uyduruk antikaların fiyatı, siz is
temem diyerek yürüdükçe beşte 
bire kadar düşüyordu. Bu örneği 
Mesut Beye naklettiğimde, bu 
konuda da kardeş ülke şartlarını 
yaşadığımızı ifade ederek epeyce 
gülüştük...

Önce Türkçe öğrenmek için 
altı ay Türkiye’de kalır, sonra da 
kurmay eğitiminin bir kısmını 
Türkiye’de yapar. Daha sonra da 
resmî görevlerle altı yıla yakın 
Türkiye’de kalan Mesut Bey, bi
zi bir çok aydınımızdan daha iyi 
tanıyan bir insan.

Altı aylık dil öğreniminden 
sonra Pakistan’a dönen Mesut 
Bey, kurmay eğitiminin ilk sını
fını ülkesinde tamamladıktan 
sonra, ikinci sınıf için 1966 yı
lında İstanbul’daki Kara Harb 
Akademisi’ne gönderilir. İki ay
lık stajdan sonra bir yıl süren bu 
eğitim sırasında pek çok arkadaş

edinir. Sınıf arkadaşları arasın
da, daha sonra Genel Kurmay 
Başkanı olan yüzbaşı Hüseyin 
Kıvrıkoğlu da vardır. Bu arka
daşlık sonraki yıllarda iki dostun 
birbirini ziyaretiyle devam eder. 
1972-76 yılları arasında da dört 
yıl Cento’da Pakistan temsilcili
ğinin kurmay başkanı olarak 
Ankara’da bulunur.

Onun kadar bizi seven ve di
limizi iyi bilen Pakistan’daki 
ikinci kişi, Prof. Sabır’dir. îmtiaz 
Begüm  adlı Türkçe Bölümü 
okutmanı ve yeni bölüm başkanı 
hanımefendi de öyle. Daha son
ra bu tür dostluklarda anılacak 
şu isim de var: Mesut Beyin kızı 
A bide Hanım... Yıllardan beri İs- 
lamabad’daki Türk Büyükelçili- 
ği’nin basın sekreteri olarak çalı
şan bu hanım da Türkçe öğre
nen ve yine Büyükelçi sekreteri 
olarak çalışan eşi Gazanfer Beyle 
baba mesleğini ve misyonunu 
devam ettirmektedirler.

Bunların yanında, şimdi rah
metli olan Mesut Beyin eşiyle
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dilimizi bilen öteki kızları ve oğ
lu, bütün Türklere açık olan ev
lerinde hizmet etmişlerdir. Me
sut Beyin mühendis oğlu, bilgi
sayarına Türklerle ilgili prog
ramlar yükleyerek babasının 
eserlerini tamamlamasına yar
dım etmektedir. Büyük kızı Hali
de Hanım  ise, annesinin ölü
münden sonra babasının bakı
mını üstlenerek babasının çalış
ma programını takip ediyor ve 
ona hizmet ediyor. Böylece ev 
sanki bir kültür merkezi gibi hiz
met veriyor.

Rawalpindi’de yayınlanan 
The News gazetesinde çalışan 
Mesut Beyin Shahirıa Maqbul ad
lı kızının babasına yardımları 
çok farklı. Mesut Bey bu gazete
de haftada bir yayınladığı yazıla
rıyla hem ülkesi ve hem de Tür
kiye hakkındaki düşünce ve tes- 
bitlerini açıkladı. Bunlardan 
yaptığı seçmelerden oluşan Ağ
layan Demokrasi veya başka bir 
adla yayınlayacağı kitabı çıktığı 
zaman, iki ülkenin gündemi sa
yılan konular sivil karakterli bir 
asker emeklisinin perspektifin
den yansıtılmış olacak...

Mizah Hikâyelerinden 
Necip Fazıl’m Eserlerine

Dostluğumuz süresince ben ona 
yeni hikâyeciler yanında, o za
mana kadar tanımadığı Mem- 
duh Şevket Esendal, Necip Fa
zıl, Tarık Buğra ve genç hikâye- 
«lerimizi de tanıttım. Bu arada 
Pakistanlı yazarlardan da Türk
çe’ye hikâyeler tercüme etmesi
ne vesile olacak teşviklerde bu
lundum, bazı dergilerle ilişkisini 
sağladım. Böylece çağdaş Pakis
tan edebiyatından örnekler de 
bizde tanıtılmış oldu.

Bunlar hak ve hakikat duy

gusunun bir dostluk çevresinde 
tezâhürüdür. Benim yerimde 
kim olsa aynı şeyi yapar. Bunla
rın, her Türk aydınının yapması 
gereken şeylerden olduğuna ina
nıyorum. Fakat Aziz N esin’le 
dost olduğunu zannettiği yıllar
da, yalnız onun perspektifinden 
Türk edebiyatına bakıyor, sosya
list yazarlardan başkasını tanı
mıyor ve ilgi duymuyordu. Me
selâ Necip Fazıl’la Tarık Buğra gi
bi pek çok dinî ve millî görüşle
re sahip yazarların adlarını ilk 
kez benden duydu...

Necip Fazıl’ın Hikâyelerim ad
lı kitabını hediye ettiğim günün 
sabahı bana telefon etti ve kitap
taki Vasiyet’i okuduğunu, gece 
boyunca sevenlerinden istedikle
rini yaptığını ve akşamdan beri 
okuduğu hikâyelerden bazılarını 
büyük bir hızla İngilizce’ye çevir
diğini söyledi. Türk Filmleri Haf- 
tası’nda seyrettiği Reis Bey adlı 
Necip Fazıl’ın piyesinden uyarla
nan filmi de çok beğendi. Bu fil
min Pakistan sinema ve televiz
yonlarında gösterilmesi için sa
mimi gayretleri oldu.

Pakistan’dan dönüşümden 
sonra defalarca Türkiye’ye gelen 
Mesut Beyle edebiyat dergileri, 
gazeteler ve televizyonlar röpor
tajlar yaptılar. Bununla hem bir 
dostluk köprüsünü geliştirmek, 
hem de kültürel ilgileri yaygın
laştırmak istiyoruz. Mesut Beyin, 
bizim aydınların tanımadığı çağ
daş edebiyatımızın bütününü 
kucaklamaya, sevip anlamaya 
çalışan bakışının ülkemizde de 
yaygınlaşması en büyük temen
nimiz.

Kıbrıs Harekâtı’nın 20. yıl
dönümü vesilesiyle, 1994 yılın
da ülkemize gelen Mesut Bey, 
Necip Fazıl hakkındaki kitabımı 
okuduktan sonra onu daha iyi

tanıdığını söyledi. Reis Bey veya 
Bir Adam Yaratmak adlı piyesini 
İngilizceye çevirmek istediğini 
söyledi, bunun için benden yar
dım istedi. Shakspeare’den daha 
önemli bulduğu Necip Fazılla 
Türkiye’nin kendini dünyaya ta
nıtmak için neden gayret göster
mediğine şaştığını ifade etti.

İkinci gelişi 1997 yılının ilk 
günlerine rastlayan Ramazan 
ayında oldu. Bir şirket temsilci
sinin tercüman rehberi olarak 
bazı görüşmelerde bulunmak 
için İstanbul’a gelmişti. Tabii bir 
akşam bizde iftar ettik ve evi
mizde misafir olarak kalmasını 
istedik. Gerçekten samimi ve 
güzel bir gece yaşadık.

Bu gelişinde, Bir Adam Yarat
mak piyesini İngilizce’ye çevir
meye başladığını öğrendim. Bu
nun bazı bölümlerini getirmişti, 
aslıyla karşılaştırdım. İnanılmaz 
derecede Necip Fazıl’ın Bir 
Adam Yaratmak’taki üslubunu 
kavradığını ve İngilizce ifade et
tiğini gördüm. Bu piyes daha ön
ce Mısırlı bir Türk dostu olan 
Dr. Muhammed Harb tarafından 
benim teşviklerimle Arapçaya 
çevrilmişti. Yine benim teşvikle
rimle Mesut Bey tarafından da 
İngilizce’ye çevrilmesi gerçekten 
sevindiriciydi...

Alnında secde izi olan ve te- 
heccüd namazını gurbette bile 
kılmaya çalışan, edebiyat oku
muş bu emekli muhabere albayı 
ve cumhurbaşkanlığı tercümanı
nın hak, hakikat ve güzellik duy
gusu, bizim yarı aydınlara örnek 
olacak niteliktedir. Bir kısım ay
dınlarımızın yeterince önemse
mediği Necip Fazıl için İngilizce 
bir kitap hazırlığında olması, so
rumsuz davrandığımız değerleri
miz adına sevindiricidir.

1997 O cak ayı Ramazana isa
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bet etmişti. Dönemin Kültür Ba
kanı İsmail Kahraman’ın Atatürk 
Kültür Merkezi’nde düzenlediği 
iftara Mesut Bey de katıldı. Kül
tür Bakanı’na, Türkçe ve İngiliz
ce beş kitaplık proje teklifini el
den takdim etti. Fakat daha son
ra ortaya çıkan siyasi krizden 
ötürü, Kültür Bakanlığı ile Me
sut Bey arasında bu projelerle il
gili bir gelişme olmadı.

2001 yazında, Kıbrıs Hareka- 
tı’nın 17. yıldönümü vesilesiyle 
Türkiye’ye gelen Mesut Bey, bir 
hafta Kıbrıs’ta kaldıktan sonra, 
eski sınıf arkadaşı Genel Kur
may Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğ- 
lu’nun misafiri olarak iki hafta 
İstanbul Orduevi’nde, bir hafta 
da Ankara Orduevi’nde kaldı. 
Kültür Bakanı, Türk Dil Kuru
mu, Türkiye Yazarlar Birliği, 
Edebiyat Fakültesi Urduca Bölü
mü hocaları ile İslâmî Edebiyat 
dergisi mensupları ve pek çok 
gazeteciyle görüştü, mülâkatlar 
verdi. Tercüme ve telif eserlerini 
tanıttı ve böylece Türkiye’de bir 
muhabbet rüzgarı estirdi...

Daha önce üç kitabı için de 
Kültür Bakanlığı’na başvurmuş
tu. Bakanlık yetkilileri uzmanla
ra incelettirdiği kitapların çeviri 
dilini çok beğendikleri için, Kül
tür Bakanı Istemihan T  alay, ger
çekten memnuniyet verici şöyle 
bir şey söylemişti: “Sizin bütün 
kitaplarınızı basmak isteriz!”

Bu söz, gerçekleşemese de 
Mesut Bey için yapılmış büyük 
bir jest oldu. Ancak iki kitabı 
ç ık tı...

Mesut Bey’in Kitapları ve 
Pakistan Hikâyeleri

Mesut Beyin ilk kitabı, Aziz Ne- 
sin’den Urducaya çevirdiği seç
me hikâyelerdir: Temaşa-i Ehl-i

Kerem  (1985) Turkey ke Behta- 
rin Efsane / Türkiye’nin En Güzel 
Hikâyeleri adıyla baskıya hazırla
dığı kitapta, Türk yazarlarından 
Urduca’ya çevirdiği 28 hikâye 
yer alıyor. Yıllardan beri yaptığı 
hikâye tercümelerinin en iyileri
ni topladığı bu kitap, ona göre 
çağdaş Türk hikâyesi hakkında 
doğru ve objektif bilgileri bir 
araya getirmektedir. Bu antoloji
ye, yaşayan en yaşlı ve herkesçe 
ustalığı kabul edilmiş şair, yazar 
ve hikâyeci olan Ahmed Nadeem  
Qasimi’nin  önsöz yazmıştır. Bu 
önsöze göre, kitaptaki isimler 
değiştirilse hikâyelerin Pakis
tan’ı anlattığı rahatlıkla söyle
nebilir.

Mesut Beyin Kültür Bakanlı
ğı yayını olarak iki kitabının 
çıktığını görüyoruz: İlki bakan
lık isteğiyle İsmet Bozdağ’ın yaz
dığı Atatürk’le ilgili bir kitabın 
tercümesi (2002), öteki de Aziz 
Nesin’den İngilizceye çevirdiği 
hikâyeler: Laugh and Lamet / 
Gülmek ve Ağlamak (2003). Tür
kiye’yi tipik yönleriyle anlattığı
nı söylediği Yollar ve İzler adlı 
beşinci romanımı da Roads and 
Footprints adıyla çevirdi ve Kon- 
yalı bir kadınla ailesini anlattığı 
için Konya / Meram Belediyesi 
tarafından bastırıldı (2003). 
Azeri şair Hamit Nutku Aytan’m  
şiirlerinden oluşan Melodious 
Reveries / Ahenkli Dalgınlıklar 
(2004) adlı kitabı da Mesut Bey 
kendi imkânlarıyla yayınladı. 
Bunların ilk üçü İslamabad Türk 
Büyükelçiliği’nde Türk Sefiri 
Kemal Gür’ün himâyesinde ya
pılan bir açık oturumda tanıtıl
dı.

Necip Fazıl’ın Bir Adam Ya
ratmak ve Para adlı piyeslerinin 
İngilizce çevirileri ise, yıllarca 
önce tamamlandığı halde ancak

yakın zamanda, Türk Sefiri Ke
mal Gür’ün desteğiyle basılabi- 
lecektir. Sonra da yıllardır ta
mamlamaya çalıştığı Necip Fa- 
zıl’ı tanıtma kitabı yayınlanacak 
sanıyorum...

Pek çok Türk sanatçısından 
hikâye ve şiir tercüme eden Me
sut Bey, benim teşviklerimle Pa
kistanlI yazar ve şairlerden de 
Türkçe’ye tercümeler yaptı. Me
sut Beyin Türkçe cümlelerde 
yaptığı tasarruflarda, pek çok 
Türk yazarından daha fazla nü
ans bilgisine, dil ve gramer dik
katine sahip olduğunu gördüm. 
Mesut Bey Türk Edebiyatı ve İs
lâmî Edebiyat dergilerinde yayın
lanan Türkçe hikâyelerde bunu 
gerçekleştirdi. Pakistan edebiya
tının bu güzel hikâyeleri de bir 
kitap hacmine ulaştı.

Bunlardan başka, T ürkçe-Ur- 
duca Sözlük ile müşterek kelime 
ve deyimler çalışması gerçekten 
önemli, basacak kurum aranıyor. 
Mesut Beyin Türkiye’nin Erme
ni Meselesi ile ilgili bir kitap ha
zırladığını biliyoruz, bu da Sefir 
beyin himâyesinde yayınlana
cak. Kıbrıs ile ilgili yazılarından 
meydana gelen inside Today 
Turkey and Cyprus kitabı da 
Türkiye derdini anlatmak için 
basılmalıdır.

Mesut Beyin, ikisi Pakis
tan’da Urduca yayınlanmış, ikisi 
Kültür Bakanlığı’nda biri Me
ram Belediyesi, biri de kendisi 
tarafından yayınlanmış altı kita
bı var, ama basıma hazırladığı 10 
kitabı daha bulunuyor. Resmî 
dildeki yazılışıyla Masud Akhtar 
Shaikh ve kızı Halide Hanım 
geçen ay Türkiye’deydi. Kon
ya’da, Ankara’da ve İstanbul’da 
onunla ilgili toplantılar yapıldı; 
emek verenlere teşekkürler. ■
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Ümran dergisinde 2002 
Temmuz sayısından iti
baren bazen aralıklarla 

bazen sürekli olarak yazmaya de
vam ediyorum. Bu dergide ya
yımlanan ilk yazımın ilham kay
naklarından biri Dostoyevski’nin 
“Yeraltından Notlar” ve Yusuf 
Kaplan’m Iskele-Sancak progra
mına katılmasıydı. Kaplan’ın 
karşılaştığı ve katlandığı benim- 
de müşahede edip içimin burkul- 
duğu trajik manzara idi. Daha ön
ce nezaketiyle, samimiyetiyle ve 
gençlere vermiş olduğu önemiyle 
tanıdığım ve irfanıyla bildiğim 
Yusuf Kaplan, Ümran dergisinde 
de kapak yaptığı “Neo-Paganizm: 
Futbol” diye adlandırdığı futbol 
üzerine olan tartışmada alkışlar
la/protestoyla susturulması ol
dukça garibime gitmişti. Konuk
ların bir münevvere karşı tutumu 
olukça ürkütücüydü. Ustad Ce
mil Meriç bu ülkeyi “Düşüncenin 
kuduz köpek gibi kovulduğu” ül
ke diye tasvir ediyor. Düşünce ve 
düşünür bu kez ısırılarak değil 
F.Nietzche’nin gürültü olarak ni
telendirdiği alkışla kovalanıyor
du. Popülizmin, şarlatanlığın, 
pornografinin, eğlencenin bir 
alışkanlık, kültür ve yükselen bir 
değer olarak görüldüğü bu gün
lerde kitaba/bilgiye ve bilgeye 
olan ciddiyetsizlik ve alakasızlık

gerçekten bunaltıcı, ürkütücü ve 
bizi karanlığa ve sapkınlığa götü
recek vahim bir durum. Bu la
kaytlığın ve alakasızlığın bütün 
tahrip edici değerlere karşı dire
nebilecek bir dine/İslam’a sahip 
olan Müslümanlarda görülmesi 
ise etin koktuktan sonra tuzun 
kokma aşamasında olduğu korku
sunu uyandırıyor insan üzerinde. 
Bütün bu olumsuzluklardan ve 
yaşanan bu durumdan hissiyatı
mın etkilenmesi sonucunda der
giye verdiğim yazının başlığı “Ye
raltından İstıraplar” adını taşı
maktaydı. Düşünenin, okuyanın 
itibar görmediği bazen suçlandığı 
bu çorak coğrafyada kendimin de 
yeraltında olduğumu hissettim.

Dostoyevski’nin “Yeraltından 
Notlar" kitabında düşünen insan
ların yeraltına kaydırılmasından 
sonra yer üstenü fare kılıklı in
sanların istila ettiğini vurgular. 
Yılda ortalama kişi başına bir ki
tap bile düşmeyen bu ülkede fikir 
kabızlığının olması muhakkaktır. 
Üniversite yıllarımda “toplu taşı
ma araçlarında kitap okuyorsun 
beni utandırıyorsun” diye ciddi 
ciddi söylenip benimle çarşıya 
gelmek istemeyen üniversiteli ar
kadaşım olduğu aklıma geldikçe 
ülkenin kültür haritasının içler 
acısı vahim durumu gözümün 
önüne gelmektedir. Bu durum

ülke insanlarının bilgiyle ilişkisi- 
zliği-nin göstergesi olarak yorum
lanabilir. Kitabın yerine televiz
yonu, okumanın yerine seyri ika
me eden modern toplum histeri
sini yaşayan toplumumuz bu his
terinin göstergesini toplu taşıma 
araçlarında görünür kılar. Kul
landığımız toplu taşım araçların
da insanların kitap okumak yeri
ne birbirini dikizlediğini/görün
tülediğini müşahede ederiz.

Düşünmek ve okumak ilk 
emire “oku” ayetine muhatap 
olan insanımızın okumak eylemi 
kimi zaman en zahmetli meşguli
yeti kimi zaman boş zamanı öl
dürme fiili olarak görülmüştür. 
Edilgen, yılgın, vurdumduymaz, 
nemelazımcı, tarihin sahnesinde 
figüran olarak bile yer bulamayan 
öznelerden oluşan bir toplumda 
değer olarak görülen anlayışlar ve 
değerli olarak görülen kişiler baş 
tacı edilir. “Eylemsizliğin derin 
uykusunda kendilerinden geçmiş 
aydınlık bekçilerinin önünde ce
halet çapulcularının Bilgi’nin hâ
zinelerini yağma ettiklerini gör
düm.” diye sızlanıyor Lübnanlı 
düşünür Halil Cibran. Düşünen 
ve okuyan insan tipi modern çağ
da aylak ve popülist insan tipinin 
karşısında mağlubiyeti yaşamak
tadır. Okumanın toplu taşıma 
aracında itibar bulmasını bekle
mek, üniversite camiasında itibar 
bulamazken boş bir hayalden iba
rettir. Üniversite öğrencileri bu 
ülkenin üniversitelerinin kütüp
hanesinin çıkış kapısına trafikte 
inek çıkabilir anlamına gelen tra
fik tabelalarını asarken, kantin 
duvarlarına bakıp tren-öküz pa
ganlığını ve diyalektiğini yaşa
maktadır. Sınavlarda sorulan so
ruların içerikten yoksun, özgün
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lük ve kaliteden uzaklığı, ruhtan 
ve analitik düşünceden, okuma 
birikiminden mahrum formatı 
üniversitelerde fotokopi, öğren
ciliği üretmiştir.

Okuma istatistiklerinde ülke
miz ters orantılı bir denklemin 
içerisindedir. 1965’te 5680 kitap 
çeşidi yayımlanırken okuma ora
nı % 27, 1997’de ise 3101 kitap 
çeşidine karşın %3.5’luk bir oku
ma oranı vardır.1 Her yıl açılan 
yeni üniversiteler ve 8 yıllık zo
runlu eğitim varken bu ra
kamlar bir çöküntünün 
alameti olarak görülmeli
dir. On beş milyon öğren
ci, altı yüz bin öğretmen 
bir o kadar üniversite ve 
lise mezunu varken ülkede 
basılan kitap sayısı ve içe
riği oldukça yetersizdir ve 
düşündürücüdür. Televiz
yon seyri ve kahvehanede 
oyun oynamanın yanında 
kitap okumak bir zül, tatsızlık ve 
işkence olarak görülmektedir. Yi 
ne Cemil Meriç gazeteyi ânı an 
lamak ve âna saplanmak, kitab 
derin bir okyanus, dergiyi ise hü 
tefekkürün kalesi olarak görmek 
tedir. Okunan gazetelerde tercih 
ya boyalı gazetelerden ya da bul 
macalı gazetelerden yana kullanı 
lıyor. Kitapta popüler ve vitrin 
kitapların satışları daha fazla ya
pılmaktadır. Dergicilikte ise fikir 
ve düşünce dergileri değil popü 
ler, magazinsel, pornografik der 
giler tercih ediliyor. Dergiciliğ 
ciddi bir uğraş olarak gören bu iş 
sorumluk ve vazife duygusuyk 
yapan dergilerin tirajı ise 3000 
4000 rakamını geçememektedir 
Dergilerin bu durumu derin ok 
yanus olan kitabın kirlenmesine 
hür tefekkür kalesinin yıkılması 
na ramak kaldığını gösteriyor.

Okumamak demek akademis 
yenlerin ve entelektüel tip

adamların pabucunun dama atı
lıp  yerine başka değerlerin ve ki
şilerin ikame edilmesi demektir. 
Nitekim üniversitelere konuk 
olarak çağrılan tiplere bakıldığın
da bunun varlığı ortadadır. Tele- 
vole kültürünün kuşatıcılığı kar
şısında dik durabilecek kurumlar- 
dan olan üniversitelerin ehrama 
taş taşıması oldukça kaygı verici
dir. Görünürlük ve var oluş kay
gılarını üniversitenin adını duyu- 
rabilme telaşesi içinde olan dev

let ve vakıf üniversiteleri de kül
türün ve entelektüellerin ipini 
çekmektedir. Televizyon’un kita
bın yerini alması, tahrip edici 
uyuzlaştırıcı, asalak ve miskinleş
tirici tipin doğmasına kaynaklık 
etmiştir. Birkaç televizyon kanalı 
hariç (TV5, TR T2, NTV gibi) 
televizyon kuruluşları kitabı kit
lelerine hatırlatmamak için adeta 
çırpmıyor. Bireyler kitap ya da 
düşünceyle muhatap edildiğinde 
programlarının düzeyinin anlaşı
lacağı ve ekmeklerinin kesilece
ğine iman etmiş bir zihniyetle 
hareket ediyorlar. Oysa ki tele
vizyon insanların okumasına ve 
düşünce sahip olmasına katkı 
sağlayabilirdi. Televizyonun ica
dından önce “Bilim Ahlakı" eseri
ni yazan Albert Bayet televizyo
nun neler yapabileceğini şu şekil
de anlatır.. “Bugün basını, sine
ması, radyosu (televizyonu) insa
nın aklını geliştiren birer maya

olabilirler ve olmalıydılar. Bir za
man Anatole France bir basım 
evini gezerken “hakkı ve gerçeği 
bütüne yayacak olan kutsal harf
leri” selamlamıştı. Ne yazık ki bu 
kurşun harfler, bütün dünyaya 
yalan, aptallık, kin, hatta ihanet 
taşıdılar. “Kokmuş basın” linetip 
ve rotatif makinelerden faydala
narak, topraklarımız üstünde 
Hitler’in başarısını sağlamaya ça
lıştılar. Paris Soir tipindeki büyük 
gazeteler, ellerindeki yaman 

araçlarla, Münih günle
rinde Fransız halkını uyuş
turup düşünemez hale ge
tirmek istediler. Sinemay
la radyoya gelince, çok za
man, onların düşünce ve 
sanatla alay ettiklerini, 
bütün dünya için bir hay
vanlaşma okulu oldukları
nı görmedik mi? ... Dizgi 
baskı makinelerimiz var, 
radyolarımız, sinemaları- 

mız(televizyonlarımız) var. Bu 
araçları budalalığı, yalan ve iftira 
yayımlama, ayrıcalık ve zorbalık 
eğilimlerini geliştirme, bayağılık
ları besleme, kinleri alevlendir
me yolunda kullandıksa bugüne 
kadar kabahat kimde? Bu güçlü 
araçlara bunların tam tersi işler 
için başvurabilirdik, vurabiliriz 
de.”2

Benim sıkıntım ve üzgünlü
ğüm ise dünyaya söyleyebilecek 
sözleri ve asil bir insan konum- 
landırabilecek imkanlara sahip 
olan mütedeyyin insanların için
de bulunduğu zafiyetler içindir. 
“Sağ okumuyor” diye çığlık atı
yordu gözlerini okumaya ve te
fekküre kurban veren Cemil Me
riç... Üstadın bu çığlığı ya da 
eleştirisine karşılık veremedik. 
Bir dönem okuduysak da bu oku
ma tüketim olmaktan geri kalma
dı. Özellikle 1980 sonrası çeviri
ler ve bunlardan esinlenme ile
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İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA
GÖRSEL İMGELER

ASIM ÖZ

"Evet ulûmunu asnn şebâba öğretelim; 
Mukaddesâta, fakat, çokça ihtircâm edelim."

M. Akif Ersoy

yayımlanan kitaplar bir müddet 
muhatap bulduysa da bu muha- 
taplık hazırlop atıştırılan sonra 
hazımsızlığa yol açacak fast food 
yiyecekler gibiydi. Bu hızlı tüke
timdeki hazımsızlığın görünürlü
ğü düşünsel ve davranışsal yansı
malarını değişim altında her gün 
görmekteyiz. Kesime bir baba şef
katinde davranan Cahit Zarifoğ- 
lu’nun “Bir kitap evi açmak, üni
versite açmaktır.” manasında 
sözleri bir yankı bulmuştu ama bu 
kitapevleri bir müddet sonra ya 
el değiştirdi ya da popüler kültü
rün kurbanı oldular ve onlar da 
yaşanan savrulma sürecinden na
siplendiler. Raflarını vitrin ki
tapları diye nitelendirdiğimiz ki
taplarla süslediler. Şimdi onlar 
“Nasıl Pop-star Olunur?" kitapla
rını satma acizliğine düş-ürül- 
müşlerdir. Bir medeniyet teşek
külünde kollarını sıvayan yayı
nevleri para getirici kitapları ya
yınlayıp fikir kitapları basmaktan 
içtinap ediyorlar. Aydınlar ise 
düşüncelerini medeniyet kaygısı 
ve fikir işçiliği samimiyetini gü
derek değil paranın ve itibarın 
kazanılması telaşesi içinde ka
lemlerini ve kelamlarını kullanı
yorlar. Meriç “kamus namustur” 
diyordu. Her şeyin grileştiği or
tamda kalemin ve kelamın onu
runu korumak zorundayız. Bu ül
kede yapılacak en asil işlerden 
biri okumak ve yazmaktır. Bunun 
onurunu kaybet-tir-meyelim. 
Son olarak bazen arkadaşlarıma 
söylediğim cümleyi burada yine
leme gereği duyuyorum. “Eğer bir 
adam ayağını kütüphaneden kes
mişse, kitabı koltuğundan düşür
müşse fişini çekmiş, tesisatını 
yakmış bir adamdır.” ■

Notlar:
1,2) Türkiye’de Okuma Alışkanlığı, Kül

tür Bakanlığı Yayınları.

Y
irminci yüzyılın başların
dan bu yana eğitim öğre
tim sorunlarının ele alın

dığı ortamlarda ilk akla gelen so
run müfredatın uygulanması açı
sından en işlevsel ve ekonomik 
eğitsel araç olan ders kitapları 
olmuştur. Ders kitaplarının na- 
şıllığından yazarlık biçimine, ba
sımından seçimine kadar çeşitli 
biçimlerde ders kitapları eğitsel 
politik tartışmalara konu olmuş
tur. Örneğin yüzyıl başlarında 
M. Satı Bey devrin Maarif Nazı
rı Emrullah Efendiye şunları 
yazmıştır.

“Her türlü ıslahat ve düzen
lemelerin başarıyla sonuçlanma
sı için bunların öncelikle belirli 
bir amacı izleyen ve geniş bir bil
giye dayanan plana uygun olarak 
yapılmış olması gerekir. Bu ge
reklilik, özellikle eğitime ilişkin 
yenilik ve düzenlemelerde son 
derece kesin ve kaçınılmazdır. 
Hemen herkes için açık ve kesin 
olan bu gerçek ne yazık ki şimdi
ye kadar Maarif Nezareti’nizce 
hiç de dikkate alınmamıştır. 
Ders kitapları hakkında karar al
maya ve ders kitaplarını araştır
ma ve seçmeye ancak okulların 
açılışına birkaç hafta hatta gün

kalarak başlanması gibi gecik
meler hiçbir vasıta hazırlanma
dığı halde vilayetlere örnek Rüş
tiye ve Darülmuallimler açılması 
gibi acele işler, hep bu nazarî 
esasın dikkate alınmamasından 
kaynaklanmaktadır.”1

Eğitim programı ile öğrenci 
arasındaki ilişkiyi sağlayan ders 
kitapları en önemli eğitim girdi- 
lerindendir. Ders kitapları çok 
sayıda metinler, masallar, olgu, 
veri içermekle birlikte yetişkin
lerin yada politik iradenin hangi 
doğrulara inandığını ve yarının 
büyüklerine aktarmak istediği 
kural, norm ve davranış örüntü- 
lerine dair açık ve gizli gönder
melerde bulunması hasebiyle as
lında değer yargıların belirgin
leştiği metinleri toplu halde gö
rebilmemize olanak sağlar. “Biri- 
lerinin zorunlu okul çağındaki 
belli bir kuşak için kullanılan 
bütün ders kitaplarını topladığı
nı hayal edelim. Böylece bir top
lumun gelecekte bu toplumda 
birer olgun insan olarak yaşama
ya hazırlamak için kendi çocuk
larına aktarmak istediği ve res
men kabul gören bilgilerin nere
deyse tamamı elimizde olur.”2 
Ders kitaplarının bilgi aktarımı
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kadar değer yargılarının öğretil
mesi ya da dikte edilmesini sağ
layıcı boyutlarının yanında etik 
rol modelleri sunma, yurtseverli
ği aşılama gibi çeşitli işlevleri 
bulunan asimetrik iktidar ilişki
leri ağını kodlayıcı boyutları 
vardır. Bundan dolayı ders ki
tapları eğitim özelinde düşünül
düğünde eğitsel toplumsallaştır
mayı sağladığı araçlardır. Öğret
meyi ve öğrenmeyi kapsayan bu 
süreç “toplumsallaştırılan birey 
ile onu toplumsallaştıran toplum 
(iktidar) arasındaki etkileşimli 
bir süreçtir. Bir başka deyişle, bi
reyler hem toplumsallaştırılırlar; 
hem de kendi kendilerini top
lumsallaştırırlar. Bir grubun veya 
toplumun değerleri, inançları ve 
davranış kodları bireylere aşıla
nır ve tersinden bakıldığında bi
reyler bir toplumsal grubun veya 
toplumun değerlerini, inançları
nı ve davranış kodlarını edinir
ler. Toplumsallaşma sürecinin 
sonucunda bireyler o toplumsal 
grubun veya toplumun kurumsal 
yapılarıyla bütünleşirler.”3 Poli
tik yapının meşruluğunu sağla
mak istendik değer yargılarını 
çeşitli rol modelleri yoluyla tel
kin ve kontrol etmeyi amaçla
yan ders kitaplarını çeşitli yön
leriyle ele alıp, kitapların çeşitli 
açılardan yeterli/yetersiz yönle
rini ortaya koymak ve kimi öne
riler getirmeyi amaçlayan çalış
malar küreselleştirme çokkültür- 
lülük vb. üst siyasal süreçlerle 
daha yoğun bir şekilde gerçek
leştiriliyor. Ders kitaplarının in
celenmesi sırasında konuların 
sunuluşu, yöntemler öğrencinin 
psikososyal gelişim basamakları
na uygunluk, alıştırmaların nite
liği, kullanılan dil ve görsel ye
terlilik gibi boyutlar üzerinde

yoğun olarak duruluyor.4
içimde yaşadığımız çağı be

timlemek için kullanılan kav
ramlardan biri de görsel medya 
çağıdır. Dolayısıyla günümüz ko
şullarında ders kitaplarını irdele
mek, analiz etmek açısından 
görsel tasarıma yoğunlaşmak da
ha da önemli. Metin yoğunluklu 
ders kitaplarının anlatısal sıkıcı
lığını hafifletmek için ders ki
taplarının tasarımında görsel 
imgeye daha çok yer veriliyor. 
Ders kitaplarının görselliği hus- 
sundaki Faik Pingel şöyle diyor: 
“Çocuklarımız televizyon,.video 
ve bilgisayar görüntülerini izle
meye alışkın, yazılı bir metne 
oranla görsel malzemeler dikkat
lerini daha çok etkiliyor. Resim
ler sloganlara benzer ve belleğin 
bir bölümü hatırlaması için 
anahtar işlevi görebilir. Dolayı
sıyla görsel malzemelerin işlevi 
önemli bir konudur.”5

Ülkemiz özelinde düşünüldü
ğünde bugün ders kitaplarının 
çifte şantaj altında toplumun 
değer yargılarını önemli ölçüde 
gizlediğini hatta ötekileştidiğini 
söylemek mümkün. Küreselleş

tirme politikalarının savurucu 
etkisi kadar tarihsel blokun gen
lerine işlemiş ötekileştirme siya
sal ders kitapları üzerinden sür
dürülüyor. Tarihsel blokun arsız 
İslam saldırganlığının medyada
ki örgütlü seslerinden Cumhuri
yet gazetesi ve İslam ve İslami şi
arlar hususundaki tavırları nede
niyle “çekirgelersürüsu’nü andı
ran Eğitim-Sen, ortaöğretimde 
okutulan ders kitaplarında teset
türe uygun değişiklikler yapıldı
ğını gündeme taşıdılar. Dem- 
da’nın dil bağlamında dillendir
diği “Sembolik Fetih Savaşı” ifa
desini ders kitaplarının görsel 
imgesine özellikle de kadın tipo- 
loj ilerine uyguladığımızda ders 
kitapları görselliğinin tekdilliği 
dayatan bir görsel gramere sahip 
olduğunu rahatlıkla söyleyebili
riz.

Türkiye toplumsallığı bağla
mında çağdaşlaşma tartışmaları 
güncelliğini ve hareketini sürek- 
Üleştiren sembolik kavramların 
nirvanası konumundadır. Çağ
daşlaşma problematiği literatür
de, laikleşme, sekülerleşme, asır- 
laşma ve Avrupalı gibi olma vb.

B. E V D E  D E M O K R A S İ
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sözcüklerle ifade edilir.6 Batılı 
büyük analatıların kadın bedeni 
politikalarının Türkiye’de içsel- 
leştirilmesinde ders kitapların
daki görselliğin çok büyük etkisi 
vardır. Öğrenci belleğinde yazılı 
metinden daha kalıcı etkiler 
oluşmasını sağlayan görsel mal
zemeler tesettür konusunda ay- 
dmlanmacı, beyaz kadın tipolo- 
j isinin yaygınlaşmasına hizmet 
etmiştir. Tesettüre ilişkin “derin 
köklere dayanan önyargıları 
güçlendirmiştir.”7 Siyasi iktida
rın ders kitapları üzerindeki mü
dahaleleri sistem tartışmalarının 
yoğunlaştığı zamanlarda daha da 
belirginleşir. Böyle zamanlarda 
ya da süreklileştirilen olağanüstü 
hal durumunda iktidar ders ki
taplarını ya kendisi hazırla yada 
belirlediği ölçütler ekseninde 
meşrutiyetini güçlendirici eğit
sel materyallerin yazımını sağ
lar»

Politik toplumsallaştırıcı et
kileri gözönünde bulunduruldu-

• baba

ğunda ders kitaplarının açıklayı
cı örtük müfredatla belirli bir in
san tasarımının gizlendiği benlik 
teknolojisi olduğu söylenebilir. 
Sadece “Öğrencinin temel ge
reksinimini oluşturan ders konu
larını içeren bir metin”9 değil
dir ders kitapları. Paradigma 
kavramını gündemleştiren Tho- 
mas Kuhn da ders kitaplarının 
bilim içinde üretilen bir tür ide
oloji tanımladığını, bu ideolojiyi 
olağanlaştırdığını ve genç ku
şaklara aktardığını belirtir.10

İlköğretim ve ortaöğretim 
öğrencileri arasında son zaman
larda yapılan bir araşatırmada 
özellikle ilköğretim öğrencileri
nin en çok beğendiği kitap Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisidir.11 
Bu kitapdaki görsellere kadın 
bedeninin temsiliyeti açısından 
bakıldığında ortasınıf çekirdek 
ailenin seküler bedeni olduğu 
görülür. Ait oldukları sosyal or
tamın sosyal gerçekliğini algıla
yıp, yorumlamada ve temsil et

mede ders kitaplarının görselli
ğinin “seçilmiş görsel cehalet” 
olduğu aile tiplerinde, yaşlıları 
simgelendiğinde, caddelerde, 
ulusal bayramlarda hiç tesettürlü 
bir kadına rastlanmaz. Onlar 
“yok” insanlardır. Tam bu nok
tada “körleşme hastalığının her 
yere yayılmışlığımn derin sessiz
liğini” öçlmek için ve tahakkü
mün içselleştiriliğini anlamak 
açısından bir grup öğretmen ya
da öğrenciye boş kağıtlar üzerine 
bir aile yada düğün, bayram gibi 
sosyallikleri temsil edecek bir re
sim çizmelerini istediğimizde 
farkmdalığı silen iktidarın içsel
leştirilmiş tekdilli görsel yazısı
nın tahakkümüyle karşılaşmak 
mümkündür.

Düşünümselliğe (teemmüle) 
dayalı yukarıdan aşağıya inşa po
litikalarının ulus-devlet tekno
lojisi içerisinde eğitime ve eğiti
min en işlevsel aracı ders kitap
larına bazen kaldıramayacakları 
ölçüde anlam yüklemesi “sivil 
din” (resmi ideoloji) oluşturma 
hedefinden kaynaklanır. Sivil 
din ister Fransız sosyolog Gur- 
vitch gibi sadece görünen boyut
larıyla değil derinlemesine kat
larıyla isterse kurumsal ilişkiler 
düzeyinde ele alsın toplumsal 
hafızada tesettüre yer vermez. Bu 
noktada ülkeniz özelinde alaca
karanlık yıllarının ikinci yarısın
dan bu yana çeşitli akademik ya
yınlarda ele alınmaya başlayan 
değişik alanlarda kullanılan ve 
2002’den bu yana da güncel po
litik tartışmalarda kullanılan ka
musal alan kavramı ekseninde 
de ders kitaplarını tartışmak 
mümkün. Eğitim ve öğretim 
hakkı bağlamında dillendirilen 
hizmet üreticisi ve hizmet tüke
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ticisi ayrımının ders kitaplarında 
tam bir çözümsüzlüğü kafa karı- 
şıklığını barındırdığını söyleye
biliriz. Ders kitaplarının tüketi
cisi konumundaki öğrencilerin 
açık çevrelerinin kahir ekseriye
tinin tesettürlü olduğu, dolayı
sıyla ders kitaplarının kamusal 
tarafsızlığının bu nokada iflas et
tiğini gözlemlemek mümkün. 
Çünkü kamusal tarafsızlık bu 
durumda kamusal taraflılığa hat
ta kamusal misyonerliğe dönüşü
yor.

Görsellerin ampirik analizi, 
iktidar yapılarını açığa çıkar
mak, görsellikle inşa edilen sis
tematik dışlayıcılığı farketmek 
açısından gerekli. Ders kitapları
nı aşkın eleştirinin idealize sus
kunluğundan içkin eleştirinin 
praksis ilkesinin dönüştürücü 
konuşkanlığı ile yeniden düşün
mek gerekiyor. Ders kitapları, 
kadın bedeninin temsiliyeti açı
sından Türk Milli Eğitiminin 
yapısal olarak hiç değişmediği
nin”12 göstergesi niteliğinde. 
Eğitim dizgesinin görsel tasarı
mından başlayarak Islami kimli
ğimiz, ahlakımız. Kur’anî değer
lerimiz bağlamında ders kitapla
rını cerh ve tadil edebilecek te
orik ve kurumsal yapılar oluştu
rup bunları kamuoyuyla paylaş
malıyız. Elle gelen düğün 
bayram mı? Bize dair söyleyecek 
hiçbir şeyimizin olmadığının 
değil bilakis bize dair her ne var
sa onu tahrif ve tasfiye ettiğinin 
bilincinde olmalıyız. Başkaları
nın çokkültürlülük, toplumsal 
cinayet, insan hakları vb. dilleri 
üzerinden gerçekleştirdiği ders 
kitapları eleştirisi bizi kendimiz 
kılmaz. ■

Annem in annesi 
anneannem dir.

Teyzem , annem in  
kız kardeşid ir.

Notlar:
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8 
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Babam ın annesi 
babaannem dir.
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DÖRDÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

ALPTEKİN DURSUN OĞLU 
Röportaj: Faruk YILMAZ

-  Kitabınıza isim olarak seçtiğiniz 
“Dördüncü Dünya Savaşı” kav- 
ramsallaştırması kimlerin ve hangi 
merkezlerin ürünü? insanlar, 1. ve 
2.Dünya savaşlarından sonra muh
temel bir 3 .Dünya Savaşını tartışır
ken “4-Dünya Savaşı” da nereden 
çıktı ve ne zaman başladı?

-  “Dördüncü Dünya Savaşı” 
ifadesi ilk kez Michael Ledeen ta
rafından kullanıldı. Ledeen’in ar
dından da, CIA eski başkanı Ja
mes Woolsey bu ifadeyi birkaç de
fa dile getirdi. Michael Ledeen, 
Yeni Muhafazakârların en güçlü 
merkezi olan American Enterprise 
Insitute (AEI) adlı kuruluşun et
kili üyelerinden birisi.

VE ORTA DOĞU
« I P T E K İ #  OUflSUBOSLU

Afrika, Avrupa, Ortadoğu, 
Çin-ABD ilişkileri gibi hususlar ile 
istihbarat ve terörizm gibi konular
da AEI’nin uzmanlarından sayılı
yor. Michael Ledeen, Yeni Muha
fazakârlar arasında Charles Kraut
hammer ve Jeane Kirkpatrick gibi 
“gerçekçiler”e nispetle ABD eski 
Savunma Bakan yardımcısı ve 
Dünya Bankası yeni patronu Paul 
Wolfovitz ve Bush’un Ortadoğu 
danışmanı Eliot Abrams’la birlikte 
Yeni Muhafazakârların “ide
alistleri arasında yer alıyor.

George W. Bush dönemiyle 
birlikte ABD dış politikasının be
lirlenmesinde Yeni Muhafazakâr
ların etkili olduğu biliniyor. Buna 
rağmen, bu ifade sadece Yeni Mu
hafazakârların idealist kesimi içe
risinde yer alan Michael Ledeen 
tarafından kullanılmış olsaydı, bu
nu alışıldık bir Yeni Muhafazakâr 
çılgınlığı olarak görebilirdik. Fa
kat Bu ifade, 1970’ten beri 
ABD’de savunma ve dış politika 
ile ilgili birçok önemli görevde 
bulunan ve CIA başkanlığı da ya
pan J. Woolsey tarafından da kul
lanılınca 11 Eylül sonrası ABD 
pratiğine de bakarak bu ifadeyi 
ciddiye almak durumundayız.

Gerçekten de ilk iki dünya sa
vaşından sonra genel anlamda ka

muoyunda muhtemel bir Üçüncü 
Dünya Savaşı beklentisi varken, 4. 
Dünya Savaşı ifadesi biraz kışkırtı
cı bir “komplo teorisi” olarak gözü
kebiliyor. Fakat bu kavramı ortaya 
atanlar, genel olarak “Soğuk Sa
vaş” diye adlandırılan süreci “3. 
Dünya Savaşı” olarak isimlendiri
yorlar. Soğuk Savaş’m dünyadaki 
iki büyük kutuptan birini tarih 
sahnesinden sildiği düşünüldüğün
de, bu isimlendirmenin çok da ha
yalci olmadığı görülüyor. Yeni 
Muhafazakârlar, 4. Dünya Savaşı 
kavramını 11 Eylül sonrası süreci 
ifade etmek için kullanıyorlar.

-  “Dördüncü Dünya Sava
şanın tarafları kimlerdir1 Yoksa tek 
yanlı bir saldırının muhataplarından 
mı söz etmeliyizEğer öyleyse, bu ne 
türden bir saldırıdır, muhatapları 
kimlerdir ve amaçlan nelerdir?

-  James Woolsey’e göre ABD, 
11 Eylül’den sonra 22 ülkeyle sa
vaş halinde bulunuyor ve Kuzey 
Kore istisna edilecek olursa, 
ABD’nin bu savaşının muhatabı 
olan diğer 21 ülke bütünüyle İs
lam ülkelerinden oluşuyor.

Hatırlanacağı üzere 11 Ey- 
lül’den sonra, ABD eski dışişleri 
bakanı Colin Powell Afganis
tan’la başlatılan askerî saldırının 
yeni bir sürecin başlangıcı olduğu
nu ve bu sürecin çok uzun yıllar 
sürebileceğini belirtmişti. Afga
nistan’dan sonra Irak saldırısı baş
ladı, Ortadoğu’da rejim değişiklik
lerinden söz edildi ve Büyük Orta
doğu Projesi tartışmaya açıldı.

Bir Sırp gencinin Avusturya- 
Macaristan veliahdını öldürmesi, 
nasıl 1. Dünya Savaşı’nın zâhirî 
sebebi idiyse, 11 Eylül de 4- Dün
ya Savaşı’nın zâhirî sebebi oldu. 4- 
Dünya Savaşı ile birlikte “terö-
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rizm” ve “demokratik olmayan 
yönetimler”, öncelikli tehditler 
olarak ortaya kondu. Her iki teh
didin de tanımı ve çerçevesi 
ABD tarafından belirlendi ve 
“insan hakları ihlalleri”, “demok
rasi eksikliği” ve “kitle imha si
lahlan” gibi verili tanımlamalar
la durumdan vazife çıkarılmaya 
başlandı.

Ortaya konan tehditler ve 
tehdide ilişkin veriler, ABD’nin 
güç paylaşımını reddeden politik 
tavrıyla belirlendiği için ortaya 
bir ABD “tek taraflıcılığı” kavra
mı çıktı. Nitekim bu “tek taraflı- 
cılık” Irak işgali öncesinde 
ABD’yi BM Güvenlik Konse- 
yi’nde geleneksel müttefikleri 
olan Avrupalılarla bile karşı kar
şıya getirmişti.

ABD liderliğindeki Batı kam
pı, 3. Dünya Savaşı olarak da ifa
delendirilen Soğuk Savaş’tan ga
lip çıkmıştı; ama 1. ve 2. Dünya 
Savaşları sonrasında galiplerin 
iradesine göre belirlenen dünya 
sistemi, Soğuk Savaş sonrasında 
kurulamamıştı. Soğuk Savaş’m 
ardından şimdiki Bush’un babası 
olan Bush’un, Yeni Dünya Düze
ni diye ifade ettiği düzen aslında 
buna işaret ediyordu.

İlk iki dünya savaşı sonrasın
da hâlihazırda cari olan dünya 
sistemini savaşın galipleri belirle
mişti. 4. Dünya Savaşı, bir bakı
ma ABD’nin Soğuk Savaş sonra
sı dünya sistemini tek başına be
lirleme isteği olarak da okunabi
lir. Kuşkusuz ABD’nin öngördü
ğü dünya sistemi, liberal Batı de
mokrasisi değerlerine dayalı ol
ması bakımından Avrupa ile 
stratejik bir çelişki arz etmiyor. 
Bununla birlikte ABD, yeni dün
ya sistemini belirleme konusun
da, inisiyatifini Soğuk Savaş dö
nemi müttefikleriyle paylaşmayı 
da reddediyor.

Bu savaşın İslam dünyasını il
gilendiren en önemli boyutu, ma
nevî bakımdan liberal demokrasi
ye özgü değerlerin, evrensel bir 
değer olarak kabul ettirilmesi; 
maddî bakımdan ise bölgede bulu
nan enerji kaynaklarının kontrol 
edilmesi olduğu söylenebilir. Yani 
zahirî gerekçeler bir tarafa bırakıl
dığında 4. Dünya Savaşı’nda İslam 
Dünyası ile bu savaşın başlatıcısı 
olan güç arasındaki temel çelişki
yi, İslam dünyasının Batılı liberal 
demokrasi değerlerine göre dönüş
türülmesi ve sahip olduğu yeraltı 
zenginliklerinin kontrol altına 
alınması oluşturuyor.

Sibernetik dünya sistemi ön
görüsü itibariyle, 4. Dünya Sava- 
şı’nı uzun vadede aslında 
ABD’nin geleneksel Batılı müt
tefiklerine karşı taktik savaşı ola
rak da okuyabiliriz. Bununla bir
likte savaşın İslam dünyasını ilgi
lendiren demin işaret ettiğimiz 
boyutları itibariyle, bu savaşı 
stratejik anlamda modernite ile 
İslam’ın savaşı olarak değerlendi
rebiliriz.

-  Kitabınızın son bölümünde 
“sibernetik savaş”tan söz ediyor
sunuz? Bu kavramı biraz açımlar 
mısınız?

-  Meydan Larousse, Yunanca 
“kybemetike” kelimesinden türe

yen sibernetik kelimesini, tekno
lojik, biyolojik, ekonomik, sosyo
lojik sistemlerde kumanda uç ile
tişim süreçlerini incelemeye daya
nan, bir amaca doğru yönlendiril
miş, etki bilimi olarak tarif ediyor.

Sibernetikte “bir amaca yö
nelme” ve amacı gerçekleştirmek 
için bir arada bulunan “karar ve
rici organ’la  “enerji üreten or
ganlar” anahtar kavramlardır.

Bunu, biyoloji alanına giren 
bir örnekle açıklayalım: İnsan 
bedeni düşünüldüğünde beyin 
karar verici, diğer organlar ise 
enerji üretici organlardır. Canlı 
organizmanın belli bir hedefi ger
çekleştirmesi için, enerji üreten 
organların, hareketi sağlayan or
ganların, sistemi besleyen solu
num, sindirim vs. sistemlerinin 
tüm faaliyetleri, kontrol ve karar 
organı olan beynin faaliyeti doğ
rultusunda ve onun için çalışır.

Hatırlanacağı üzere 19. yüzyı
lın son yarısında Friedrich Ratzel 
de, emperyalizmi böylesi bir bi
limsel bir teoriyle açıklamıştı. 
Ratzel, yeterli besine sahip ola
mayan canlıların ortadan kalktı
ğına ilişkin Darvinci doğal selek- 
siyon görüşünü, devletlere uygu
lamakta; “Organismal State The- 
ory” adlı kuramıyla, devletin ha
yatta kalabilmesi için yeni kay
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naklar bulması gerektiğini söyle
mekteydi. Bu kuram, Hitler’e 
“Lebensraum” (hayat alanları) 
teorisini ilham edecek ve NAZİ 
yayılmacılığının temel motivas
yonunu oluşturacaktı.

ABD Hava Kuvvetlerine bağ
lı bir düşünce kuruluşu olan 
RAND’m üyesi olan John Arquil
la da 1993’te Pentagon için “Si
bernetik Savaş Doktrini” araştır
ma projesini geliştirdi. Bu çalış
ması, “Cyberwar is Corning” adıy
la yayınlandı. Sibernetik dünya 
sistemi, özetle ABD’nin dünyada 
karar verici organ, diğer ülkelerin 
ise bu karar verici organın iradesi
ne göre hareket eden ve onun için 
enerji üreten organlar haline geti
rilmesini öngörüyor.

4. Dünya Savaşı, ABD’nin is
tediği şekilde sonuçlanırsa, dün
yaya egemen kılınacak sistemin 
bu olacağı görülüyor.

-  11 Eylül’le başladığı söylenen 
“Dördüncü Dünya Savaşı” süre
ci, Türkiye’yi nasıl etkilemiştir ve 
etkileyecektir?

-  Türkiye, Osmanlı İmparator- 
luğu’nun çöküş döneminden beri

şeklen değişse de nitelik olarak de
ğişmeyen ilginç bir dış politika 
stratejisi izliyor. Bu strateji, sahip 
olunan jeopolitik konumu, küresel 
güçlere pazarlayarak onların vere
ceği rolü oynamaya ve bu şekilde 
de hem içeride hem de bölgede 
varlığını sürdürmeye dayanıyor.

Soğuk Savaş sonrasında Tür
kiye’nin artık bir kanat ülkesi ol
maktan çıkıp, Ortadoğu, Balkan
lar ve Kafkaslarda bir pivot ülke 
haline geldiği R. Chase, E. Hill 
ve P. Kennedy, tarafından yazı
lan ve Foreign Affairs dergisinde 
yayımlanan “Pivotal States and 
US Strategy” adlı makalede 1996 
yılında gündeme getirilmişti. Çe
vik Bir, Genelkurmay 2. başkan
lığı yaptığı dönemde bu ifadeyi 
kelimesi kelimesine kopya ede
rek kullanıyordu.

Türk generallerine 23 Şubat 
1996’da Askerî Eğitim ve İşbirli
ği Anlaşmasını imzalatarak İsra
il’le ilişkileri “stratejik ittifak” 
düzeyine taşıtan motivasyon, işte 
bu jeopolitik konum pazarlama 
stratejisiydi. Türkiye 1. Dünya 
Savaşı’nda bu stratejiyi izlemiş;

ama yanlış ata oynamıştı. 2. 
Dünya Savaşı’nda aynı stratejiyi 
saklı tutarak sonucu görünceye 
kadar bekledi. 3. Dünya Sava- 
şı’nda bu stratejiyi ABD ve NA
TO lehine kullandı. 4- Dünya 
Savaşı’nda da sonuçtan emin gö
rünüyor olsa gerek ki jeopolitik 
konumunu yine Batı’ya pazarlı
yor. Türkiye’nin yaşadığı görece
li gerilimler ise Ankara’nın Was
hington ile Brüksel arasında bek
letilmesinden ve ABD ile AB 
arasındaki taktik çatışmalardan 
kaynaklanıyor.

-  Her hâlükârda “yeni bir du
rum” dan söz ediyoruz■ Bu yeni du
rum karşısında, halkı Müslüman 
ülkeler nasıl bir tavır geliştirmeli?

-  Belki çok kestirme bir ce
vap gibi olacak; ama 4- Dünya sa- 
vaşı’nın hedefleri ve stratejisi göz 
önünde bulundurulduğunda, hal
kı Müslüman ülkelerin yapması 
gereken en önemli şeyin halkla
rını dinlemek olduğu söylenebi
lir. Çünkü İslam, sadece bu ülke
lerin değil, aslında tüm beşeriye
tin, insan olarak kalabilmesinin 
tek dinamiğidir. ■

Yüzyıllık Kuşatma
İbrahim Karagül

Küreselleş(tir)me, sömürgecilik, imparatorluk 
vb. kavramlar yoğun olarak tartışılıyor. Çoğu 
kez gündelik ve medyadik bilincin hipnozu al
tında yaşayan ahali bu kavramalrın ve politi
kaların artyüzüne nüfuz edemiyor. Aydınların 

çoğu da postmoddern kabızlıkla malul; çokkültürcülük, insan hak
ları gibi grup-varlığınıza yabancı kavramların dipsizllğinde debele
niyor. Siyasal basiret kazanmak için önemli kayıtlar, alıntılar sunu
yor Yüzyıllık Kuşatma, ikinci dünya savaşı sonrası gelişmeler, yeni 
kültürel savaş, Müslüman sivil toplum kuruluşları üzerindeki bas
kılar vs. kitabın ana eksenini oluşturuyor. Parayı verenlerin düdük 
çalma hevesine kapıldığı günümüzde Euro-Sol’un oluşumu, Orvvell, 
Sartre, Huxly vb. CIA ile ilişkileri günümüzü anlamlandırmamızı 
sağlıyor. Bu isimler yerine bugün hangilerini koyabiliriz sizce?

Fide yayınları, 2005

Yüzyılın Soykırımı
D. Mehmet Doğan

Dünya dillerin in ingilizce- 
leştlği bir tarihsellikte M üs
lümanların asli kavramlarını 
yasaklamak için yasal ted
birler alınıyor: Cihat, şeha- 
det, intak, firavun vb. keli
meler okullarda kullanılmayacak, Cihat isimli öğ
rencilere yeni isimler bulunacak...

Şaka bir yana Türkiye’de dille oynamak dinle 
oynamak anlamını taşıdı hep. Bu süreci anlamak 
için gerekli bir kitap M. Doğan’ın çalışması. Ama 
yaşayan kelimelere de haksızlık etmemek gereki
yor günümüzde, velev ki bu kelime “öztürkçe ol
sa” bile...
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Mecra ve Genç Öncüler dergisi 
makale-hikaye-deneme yarışması ödül töreni ve

GENÇLİK ŞÖLENİ

MERT EROĞLU

M
ecra dergisinin, Genç 
Öncüler dergisi ile 
birlikte düzenlemiş 

olduğu Gençlik Şöleni dop dolu 
bir program ve hınca hınç katı- 
lımla 27 Nisan tarihinde, Çem- 
berliteş- Fırat Kültür Merke- 
zi’nde gerçekleştirildi.

Sayın Abdullah Yıldız ve 
Metin Önal Mengüşoğlu’nun 
konuşmaları, sinevizyon gösteri- 
mi, Mecra ve Genç Öncüler der- 
gisi makale, hikâye ve deneme 
yarışması ödül töreni, Salıncak 
Çocuk Korosu marş ve ilahileri, 
Mecra dergisi futbol turnuvası 
ödül töreni, Kafkas Halk Oyun
ları Ekibi ve Mehteran Konse
riyle Gençlik Şöleni’nde üç bu
çuk saati aşkın süren bir prog
ram sahneye konuldu.

Program saati geldiğinde, da
ha ilk dakikalardan salonda otu
racak yer kalmamıştı. Salon İs
tanbul dışında, Hakkari, Trab
zon, Samsun, Ankara, Malatya, 
Antalya ve İsparta gibi illerimiz
den de gerçekleşen katılımlarla 
çok kısa zamanda dolmuştu.

Kuran-ı Kerim tivaletiyle 
başlayan programımız, kısa bir 
takdimin ardından sırayı Ümran 
Okulu sinevizyon gösterimine 
bıraktı. 1990’larla birlikte başla
yan yeni süreçte Ümran Oku- 
lu’nun üstlendiği misyon üzerin
de durularak yaşanan kültürel ve 
ahlaki yozlaşma karşısında gös
terilen gayretin ne anlama geldi
ği vurgulandı. Bu anlamda 
Ümran ve dalları olan çocuk 
dergisi Salıncak, liseli gençlik 
dergisi Genç Öncüler, üniversite 
dergisi Mecra ile bütün nesillere 
hitap eden bir söylemin, ufuklu

bir çabanın, özlenen bir dünya
nın adım adım inşası gösterimi
nin imkanları çerçevesinde su
nulmaya çalışıldı.

Gösterimin ardından, Üm
ran Okulu’nun mimarlarından 
Sayın Abdullah Yıldız sahneye 
davet edildi. Abdullah Yıldız, 
gençlere yönelik problemler ve 
bunların karşısında nasıl ayakta 
kalmabileceği üzerine yaptığı 
konuşmasıyla umutsuzluk orta
mında gençlere umut aşıladı. 
“Asyalı Ozan” Metin Önal 
Mengüşoğlu ise gençlik nereye 
gidiyor temalı konuşmasıyla 
gençlere ayrı bir heyecan ve mo

ral verdi.
Konuşmalardan sonra, Salın

cak dergisinin en genç öncüleri 
teker teker sahnede yerlerini al
maya başladı. Ardı arkası kesil
meyen “Salıncak Çocuk Koro
su” profesyonellere taş çıkartır- 
casma disiplinli bir şekilde ilahi 
ve marşlarını söyledi. Müthiş 
tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde 
haftalardır beraber çalışılan ko
romuz yerini geceye bir bakıma 
anlamını veren ödül törenine 
bıraktı. Sonuçlar bir bir açıkla
nırken hayretler içinde kalma
mak imkansızdı. Mecra dergisi 
makale yarışmasında dereceye

Ö ncü K u r'a n  N eslin in  İn şasına  D oğru
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girenler sırasıyla Mehmed Anık, 
Ahmet Şefik Hatipoğlu, Abdul
lah Sabit Tuna olurken, Genç 
Öncüler dergisi hikaye dalında 
Nesibe Şahin, Erva Günay, Esra 
Türkan, deneme dalında ise Se
lin Turgut, Ece Erdal, Rümeysa 
Büyükküpçü ödül almayı hak et
tiler. Ödüller büyük bir heyecan
la bekleyen sahiplerini bulmuş
lardı.

Gecede gösteriler daha bit
memişti. Kafkas Halk Oyunları 
ekibi sahnedeki yerlerini almış
lardı. Ekibin en büyüğünü on- 
oniki yaşındaki “kafkas kartalı” 
kardeşlerimiz oluşturuyordu. Bu 
da izleyiciye ayrı bir haz katmış
tı. Küçük kardeşlerimizin hare
ketli gösterilerinin ardından sıra 
artık finale gelmişti. Gecenin 
nasıl geçtiğini kimse anlamış de
ğildi. Sunucunun müthiş takdim 
ve salonu coşturan performansı 
ile Mehteran ekibi salonun arka 
kapısında belirmişti. Bütün salo
nun alkışları eşliğinde Mehteran 
sahnedeki yerini alıyordu. Gele
neksel kıyafetleriyle müthiş gö
rünüyorlardı. Sanki onlarda sa
lonu dolduran gençler gibi geç
mişten geleceğe koşuyorlardı.

Gençlik Şöleni adına yakışır 
bir şekilde biterken salonu dol
duran onca gencin dudaklarında 
Mecra dergisi ve Genç Öncüler 
terennüm ediliyordu.

A K V - U M R A N  T I P L AN TI LA M /  ABDULLAH SABİT

RMA ve KULTUR VAKF
m

TT
Mahallesinde llm ran Toplantıları se- 
risisinde Örnek ve Önder Hz. Mu- 
hammed (a.s.) başlığı altında bir top
lantı düzenlendi. Şemsettin Özdemir 
ve Abdullah Yıldız’ın konuşmaların
dan sonra A.K.V. Kağıthane Şubesi 
Çocuk Korosu söyledikleri ilahilerle 
programa ayrı b ir renk kattı.

30 Nisan Cumartesi günü “21. 
Yüzyılda Müslümanların Yol Harita
sı" dizi programının konuşmacısı 
Hayri Kırbaşoğlu'ydu. Kırbaşoğlu 
“Yeni Haçlı Seferleri Karşısında Yeni
likçi İslam Düşüncesinin Geleceği” 
başlıklı konuşmasında müslümanla- 
rın geleceğin yol haritasını belirle
mek zorunda olduklarını söyledi.

7 Mayıs Cumartesi günü 21. 
Yüzyılda Müslümanların Yol Haritası 
dizi programlarının bu sezonki final 
programı gerçekleştirildi. Feza Sine
ması Kültür Merkezinde gerçekleşti
rilen programda; Abdurrahman Ars
lan, Ahmet Cemil Ertunç, Metin Önal 
Mengüşoğlu ve Şemseddin Özdemir 
konuşmacı olarak katıldı. 21. Yüzyıl 
Müslümanlarının sorunlarının ortaya 
konulduğu program, genel olarak ak
tarılan çözüm önerileriyle son buldu.

14 Mayıs Cumartesi günü Bağ
cılar Belediyesi Sancaktepe Kültür 
Merkezi’nde, Ümran Toplantılarında

D üzenli aralıklarla devam eden 
Araştırma ve Kültür Vakfı ve 
Ümran Dergisi Toplantıları, 

nisan ve mayıs ayı etkinlikleriyle bu 
sezonun son programlarını gerçek
leştirm iş oldu. Bu sezonda; 21. Yüz
yılda Müslümanların Yol Haritası, 
Sohbet Pınarı ye Geçmişten Geleceğe 
Ko(nu)şanlar program formatları çer
çevesinde her hafta birbirinden de
ğerli misafirler konuk edildi.

Nisan ayının Sohbet Pınariında 
Hz. Peygamber (a.s)’ln örnekliği ve 
önderliği anlatıldı. Programa konuş
macı olarak Yaşar Düzenli, Şemsed
din Özdemir ve Celaleddin Vatandaş 
katıldı.

16 Nisan Cumartesi günü, Bayan 
Seminerlerl’nde, “Değişen Değerler 
ve Yozlaşmalar Karşısında İslami 
Şahsiyet Modelinin inşası” prog
ramlarının sonuncusu gerçekleştiril
di. 4 hafta devam eden programın 
konuşmacısı Fatma Kutluoğlu’ydu. 
Aynı gün Geçmişten Geleceğe 
Ko(nu)şanlar’6a Abdullah Yıldız’ın 
konuğu hayatını mücadelesine ada
mış, dava adamı Zübeyir Yetik’ti. 
Tecrübelerini dinleyicilerle paylaşan 
Zübeyir Yetik, özellikle gençler için 
70’li - 80’li yıllara ışık tuttu.

29 Nisan Cuma günü Sanayi
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\

Albüm  
Şule Yüksel Şenler

♦
Araştırma 1*  Kültür Vakti

yine Hz. Muhammed (a.s) in örnekli
ğinin ve önderliğinin anlatıldığı bir 
program düzenlendi. Şemsettin Özde
m ir’ in yönettiği toplantıya Ahmet Ağı- 
rakça ve Abdullah Yıldız konuşmacı 
olarak katıldı. Ahmet Ağırakça daha 
çok Rasülûllah’ın ahlaki özelliklerin
den bahsederken, Abdullah Yıldız 
O’nun mücadeleci ve lider kişiliğini 
anlattı. Hz. Muhammed (a.s) İn sade
ce tek yönlü ele alınmayıp her yönüy
le anlaşılması ve örnek alınması ge
rektiğinin hatırlatılmasıyla program 
sona erdi.

21 Mayıs Cumartesi günü başör
tü mücadelesinin öncülerinden olan 
ve bir çok gencin hidayetine vesile 
olan Şule Yüksel Şenler Abla, Geç
mişten Geleceğe Ko(rıu)şanlar prog
ramının konuğuydu. Feza Sineması 
Kültür Merkezinde kalabalık bir toplu
luğun katılım ıyla gerçekleştirilen 
programı Fatma Kutluoğlu sundu. Şu
le Yüksel Abla’nın hayatını ve müca
delesini anlatan sinevizyon gösterisi 
ve Araştırma Kültür Vaktı’nın hazırla
dığı albüm büyük beğeni topladı. Şu
le Yüksel Şenler, geçmişten bugüne 
ve yarına “Rabbim Allah’tır” demenin 
gereklerinin ve zorluklarının değişme
diğinin canlı tanıklığını yaptı. ■

"FOTOĞRAFLARLA BAŞÖRTÜSÜ S E R G İS İİD E N  FOTĞRAFLANANLAR...

G eçtiğimiz günlerde Sul- 
tanahmet ve Beyazıt 
meydanı, binlerce in

san başörtüsü yasağını anlatan 
fotoğraf sergisine şahit oldu. Ba
şörtüsüne Özgürlük Girişimi, 
düzenlemiş olduğu “Fotoğraf
larla Başörtüsü Sergisi”yle 5-7 
mayıs tarihleri arasında Sulta
nahmet’te, 12-14 Mayıs tarihle
ri arasında Beyazıt’ta, son yıllar
da Türkiye özelinde yaşanan ba
şörtüsü yasağını ve buna bağlı 
olarak yaşanan insanlık ayıbını 
kamuoyunun zihninde tekrar 
canlandırırken, kimi zaman bi
rey kimi zaman aile olarak, kimi 
zaman ise toplumsal bazda yaşa
nan tarihi sıkıntıları tekrar gün
deme taşıdı.

Başörtüsüne Özgürlük Girişi
mi olarak bu fotoğraf sergilerini 
düzenlemekteki amacımız, ön
celikli olarak yeryüzünde adaleti 
ayakta tutan şahitler olma bilin
cine binaen hakkı savunmak ve 
haktan yana izler bırakmaktı.

Yaşanan hak ile batılın ezelden 
gelen mücadelesinde bizler hak
kı savunmaya ve haktan yana 
tavır koymaya devam edeceğiz. 
Başörtülü genç kızların eğitim 
haklarının sınırlandırması ile 
yaşanan sıkıntılar Allah yolunda 
alınmış onur dereceleri olarak 
okunulmak; karamsarlık, yılgın
lık ve kaybetmişlik psikolojisine 
düşülmemelidir. Yaşananların 
her geçen gün dünyevileşen ve 
modernleşen bir ortamda, yasa
ğa karşı verilen onurlu bir dire
nişin dünyanın göz boyayan ka
riyer, güç ve prestij gibi yalancı 
sembollerinin çok ötesinde ni
hai kazanımlar getireceği unu
tulmamalıdır.

Bu amaca binaen, 1996’dan 
bugüne farklı şehirlerde farklı 
alanlarda yaşanan başörtüsü ya
sağını belgeleyen fotoğraf arşiv
lerini bir seçime tabi tuttuk ve 
yaşanan olayları, mücadeleyi, sı
kıntıları en çarpıcı ve anlaşılır 
şekilde adeta bir film şeridi gibi
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zihinlerde yinelediğini düşündü
ğümüz “Fotoğraflarla Başörtüsü 
Sergisini gerçekleştirdik. Sergi 
esnasında “Başörtüsü A llah’ın 
Emridir” başlığı ile hazırlanan ve 
içinde tesettür ayetlerini barın
dıran kısa bir metni ziyaretçileri
mize dağıttık, ziyaretçilerimizi 
ileriki tarihlerde hayata geçir
meyi düşündüğümüz “Yaşanan
lara Siz de Şahit misiniz?” adlı 
projemiz hakkında bilgilendir
dik Yabancı ziyaretçilerimizi de 
hazırlamış olduğumuz İngilizce 
metinle Türkiye’deki mevcut 
durum hakkında bilgilendirdik.

Türk basınında ve bazı TV  
kanallarında yankı bulan sergi
mizin, yıllardır çekilen acılara 
tercüman olunduğunu düşünüp, 
“Televizyondan duydum ve he
men geldim”, “Yarın da ailemi 
getireceğim”, “Ben de imza at
mak istiyorum, nereye imza ata
yım?”, “Allah yardımcınız -el- 
sun”, “Her zaman destekçiniziz”, 
“Sergi Anadolu’ya da gelecek 
mi?” gibi ifadelerle toplumsal 
duyarlılığın azaldığını düşündü
ğümüz bir dönemde konuyla il
gili hassasiyetlerini ifade eden 
sayısız ziyaretçi oldu.

Kimi yabancı ziyaretçiler, 
“başörtüsü takmak için mi yoksa

çıkartmak için mi mücadele edi
yorsunuz?” diye sorduklarında 
“tabi ki takmak için” cevabını 
verdiğimizde “Burası zaten Müs
lüman bir ülke değil mi? Başör
tüsü nasıl yasak olur? Müslüman 
bir ülkede başörtüsü takmak ya
sak ama haç takmak değil, bu 
nasıl iş?” derken şaşkınlıklarını 
gizleyemediler. Israilli bir ziya
retçi İsrail’de bile başörtüsünün 
serbest olduğunu, Türkiye’nin 
başörtüsünü yasaklamasını an
lamsız bulduğunu söylerken, 
Çin’li bir Müslüman kardeşimiz 
Çin’de yaşayan Müslümanların 
da büyük sıkıntılar çektiğini ve 
bu yüzden bizi çok iyi anladığını 
ve desteklediğini ifade edip, anı 
defterimize insanlık tarihinin 
kültürel hâzinelerinden olan 
Çin alfabesiyle destek mesajları
nı yazdı. Ayrıca, İran, Suudi 
Arabistan, Lübnan gibi farklı İs
lam ülkelerinden gelen kardeşle
rimiz de duydukları rahatsızlıkla
rı dile getirdiler.

Sergi esnasında açık tuttuğu
muz anı defterlerimiz yerli, ya
bancı, emekli, memur, ev hanı
mı, avukat, mühendis, öğrenci, 
yaşlı, genç, köylü, kentli, doğu
lu, batılı, her kesimden farklı in
sanların görüşleriyle doldu taştı.

İfade edilen ve dile getirilen, yü
reklerde hissedilen acının, in
sanlık ayıbı karşısında insanlık 
adına duyulan mahcubiyetin, 
Allah’a verilen sözdeki samimi
yeti kimi zaman tutamamış ol
manın verdiği sıkıntıydı. Anı 
defterlerimizdeki, Türkçe, Arap
ça, Grekçe, İspanyolca, Fransız
ca, Almanca, İngilizce, Çinçe 
gibi farklı dillerden, farklı dine 
mensup ve farklı dünya görüşle
rine sahip insanların destek me
sajları tarihe önemli bir armağan 
oldu. “Completment Con! / Ta
mamen Haksız bir Uygulama!”, 
“Freedom for Everyone/ Herkes 
için Özgürlük”, “Keep Protes- 
ting/Mücadelenize Devam Edin” 
ve dillerine yabancı olduğumuz 
için alfabelerini burada yazama
dığımız bir çok mesaj yasağa 
karşı İslam kültürüne ve Türkiye 
toplumuna uzak kişilerin insani 
duyarlılıklarıyla kaleme aldığı 
görüşler arasındaydı.

Gerçekleşen fotoğraf sergi
mizin razı olunan işler kategori
sine dahil edilmesini umuyor, 
sergiye destek veren tüm ziyaret
çilerimize ve kardeşlerimize te
şekkür ediyor, yapmayı planladı
ğımız diğer hayırlı işlerin heye
canın şimdiden yaşıyoruz... ■

Başörtüsüne Özgürlük Çirişimi
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BEYAZ BULUŞMA: BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK M İTİNGİ I YAHYA GENÇ

Kanayan yaramız... Başörtümüz... 
Onurumuz... Direncimiz...

Bilindiği gibi mayıs ayı “Başörtüsü 
Ayı” olarak ilan edilmiş ve bu çerçeve
de yurdun dört bir yanında onlarca et
kinlik düzenlenmişti. Konferanslar, pa
neller, fotoğraf sergileri, radyo prog
ramları ve yürüyüşler... Dergimizin 
mayıs sayısı da başörtüsü mücadelesi
ni dosya konusu yaparak “Başörtüsü 
Özgür Olmadan Asla!” sloganıyla çık
mıştı. Gördüğümüz o ki sanki çözüme 
kavuşmuşçasına gündemimizden yitir
diğimiz başörtüsü davası tekrar canlılı
ğını kazanıyor.

Etkinlikler kapsamında Endülüs 
Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
“Dünden Bugüne Başörtüsü" paneli dü
zenledi. Panele Endülüs Demeğinden 
eğitimci Ertuğrul Taşlı, Mazlum-Der İs
tanbul Şube Başkanı Avukat Mustafa 
Ercan, Özgür-Der Genel Başkanı Hülya 
Şekerci, Mazlum-Der Kocaeli Kültür 
Komisyonu Başkanı Nigar Gümrükçü- 
oğlu katıldı.

Diğer bir etkinlik Boğaziçi Üniversi
tesi Başörtüsü Komisyonu tarafından 
Araştırma Kültür Vakfı konferans salo
nunda gerçekleştirildi. “Başörtüsü An
lam Dünyası ve Yasaklanma Süreci” 
başlığıyla gerçekleştirilen panele Ab
dullah Yıldız, Ahmet Taşgetiren, Yıldız 
Ramazanoğlu katıldı.

Ankara’da yapılan “Başörtüsüne 
Özgürlük” mitingi son yılların en geniş 
katılımlı mitingiydi. "Beyaz Yürüyüş" 
adıyla İstanbul'dan başlayıp Sivas’tan

Konya’ya, Diyarbakır’dan Van’a kadar 
ulaşan ve yürüyüşün son durağı olarak 
Ankara'daki Kızılay miting meydanına 
getirilen 240 metrelik başörtüsü bayra
ğı gerçekten anlamlıydı. Ülke çapındaki 
birçok demek ve kurumun desteğiyle 
gerçekleşen miting onbinlerin katılı
mıyla başörtüsü konusundaki kararlılı
ğın sergilenmesine vesile oldu.

Başörtüsüne Özgürlük Mitinginin 
amacını ve mesajını, Mazlumder genel 
başkanı Ayhan Bilgen’in yaptığı konuş
madan kısa alıntılarla özetliyoruz:

“Toplumsal mutabakat deniyor. Ka
musal alan nasıl bir yalansa, toplumsal 
mutakabat da yalandır. Bu memleketin 
bir mutakabatı var. Ama Ihlalcllerle uz
laşmak istiyorsanız, İkna edebiliyorsa
nız edin, ikna edemezseniz, sandıkta 
hesabını siz vereceksiniz...

Ortaçağ'da kendi inancını, kendi di
nini binlerine dayatanlar, geri nesiller 
olarak tanımlanıyor. Ancak bu ülkede 
blrllerl, laiklik adına kendi kişisel ter
cihlerini bütün millete dayatmaya çalı
şıyor. Bu, faşizm değilse nedir? Laikliği 
herkes sizin gibi 19.yüzyıl kafasıyla an
lamak zorunda mı? Herkes; 1940’ların 
Almanya'sında İtalya’sında kalmış anla
yışlarla yönetilmesini kabul etmek zo
runda mı?

Bu topraklarda bir dönemler başka
ları da saltanat sürdüler: Hitit heykeli 
diyorlar buna. Onların da halkalarına 
zulmederek, yönetimlerini devam ettire
ceklerini sanıyorlardı. Şimdi sadece ge
yikleri kaldı ortada geyikleri. Başka bir

şey yok. 28 Şubat’ın 1000 yıl devam 
edeceğini söylüyorlar. Hitler faşizmi 5 
yıl devam ettiremedi. Stalln'in Rusya’sı 
yıkıldı. Kafanızı kaldırın bakın Ukray
na’da neler oluyor, Gürcistan’da neler 
oluyor? Eğer halkın değerleriyle kavga 
ederseniz, buzağının altında öküz ara
maya başlarsınız.

Binleri düğmeye basmış,sokağa 
dökülmüş diyorlar. Bu milletin bir tane 
düğmesi var. O da vicdanlarında, yü
reklerinde. Hiç kimse o düğmeye basa
maz. Ama siz kendi halkınızın değerle
riyle kavga ederseniz, bu ülkeyi patlama 
noktasına getirirsiniz.

Bazıları diyor ki sokağa çıkarsanız 
darbe olur. Tam tersine siz sesinizi yük
seltmezseniz siyasete başkaları müdahil 
olurlar.

Bazıları da hükümetin kulağına di
yor ki: “Başörtüsü gerilimi çıkartırsanız 
ekonomik kriz olur". Bizi kimse ekmek 
korkusu ile terbiye etmeye kalkmasın.”

■ M;,-.'t ioirtır-,
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BİR BAŞÖRTÜSÜ HİKAYESİ

A.G.

B aşörtüsü takmaya diğerle
rinden geç, özellikle 27 ya
şında başladım. Bu gecik

me, geleneklere göre yaşayan bir 
aile içerisinde yetişmiş olduğum 
için sizleri şaşırtmış olabilir. As
lında babam eskiden beri çocukla
rına Kur’an arapçasını öğretmiş, 
İstanbul’da 15 yıl müezzinlik yap
mış bir insandır. 25 yaşında hacı 
olmuş ve her zaman ‘hacı’ olarak 
tanınmıştır. Başörtüsü takmaktaki 
tereddüdüm aynı zamanda birçoğu 
dindar insanlardan oluşan A l
manya’daki aile çevremde acaip 
karşılanmaktaydı. Zorunlu olan 
(emir olan) başörtüsünü takma 
konusunda direnmemde birçok 
faktörün bir payı oldu. Bir sebep 
ailemle ilgiliydi. Babam Türki
ye’deki rejimin oluşturduğu baskı
yı yaşadı. O ayakta kalmak ya da 
kaosa yol açmamak için bazı çev
relerde nasıl anlayışlı olunacağını 
biliyordu. Bir kadının başörtüsü 
takması gerektiği konusunda ısrar 
ediyordu fakat örtü kariyer için bir 
engel oluşturuyorsa onu çıkarması 
gerektiğini düşünüyordu. Annem 
Islami açıdan değil de örtünün da
ha çok geleneksel yönünü seviyor
du. Şöyle ki, annem kadının ev
lendikten ya da güzellik zamanı 
geçtikten sonra başörtüsü takması 
gerektiğine inanıyordu. Bir diğer 
faktör ise Almanya’daki cehaletin 
insanları, başörtüsünü bir tehdit 
unsuru gibi görür hale getirmesiy
di. Dolayısıyla başörtüsü takan bi
ri okulda alay konusu oluyor, iş

yerlerinde birtakım sorunlar yaşı
yordu ve böylece kolayca dışlanı
yordu. Bundan dolayı ben iş uğru
na başörtüsü çıkartabileceğim fik
ri ile büyüdüm.

Asistanlığıma devam ettiğim 
İngiltere’de başörtüsü takmaya ka
rar verdim. Burada Almanya’da- 
lcinden daha bilinçli aktivitelere 
katıldım. Almanya’da iken pasif 
bir müslümandım, fakat İngilte
re’de kimliğimi daha net bir şekil
de farketmiştim ve bunun sonucu 
olarak daha aktif bir öğrencilik 
hayatım oldu. İnananlarla bir ara
ya geliyor, dini kitap okumaya hız 
veriyor, meseleleri daha uhrevi 
açıdan değerlendiriyordum. Al
manya’da İslamiyet üniversiteler
de pek fazla duyulmadı. Ingilte
re’de İslam’ın verdiği mesaj kam- 
puste açıkça duyuruldu. Başörtüsü 
takmadaki tereddüdümün neden
leri gibi tartışmalara katıldım. Su 
damlaya damlaya taşı deler ya... 
bu misal... Yıllar geçtikçe başka 
şey düşünemedim aksine başörtü
sünü takmak için direndim. Müs
lüman erkekler yanımdan geçer
ken utanıyordum. Yahudilerin 
şapkalarını takmalarını seyrettim, 
bu onların benden daha çok din
lerine bağlı olduklarını gösteriyor
du. Bir gün tüm bu gözlemlerim 
beni mağlup etti ve Allah bana 
başörtüsünü takmam için güç ver
di. Ve bu benim verdiğim en iyi 
karar oldu.

Başörtüsü Allah’ın bir emriy
di. Herkes eşyalarda, hayvanlarda

ve insanlarda güzel olanı sever. 
İnsanoğlu güzelliğe hayrandır. 
Güzel olmayan ya da olan şeyler 
insanların arasını bozabilir. Mese
la benim güzel bir kolyem ya da 
elbisem varsa bir başkasında yok
sa, bunu göstermek kıskançlığa 
neden olabilir ve toplum düzenini 
bozabilir. Bir insanın diğerinden 
daha çekici olması da toplumda 
bozulmaya yol açabilir. Güzel gö
rünmeyen bir kadın hayal kırıklı
ğına uğrayabilir veya diğerinden 
daha iyi görünmediği için onu kıs
kanabilir.

Benzer bir şekilde, bazı erkek
ler kendi eşlerinden daha güzel 
olan bir kadına sahip olmak iste
yebilir. Dolayısıyla toplum içinde 
kadının güzelliği teşhir edilme
meli aksine gizlenmelidir. Neden 
erkekler değil de kadınlar kendi
lerini örtmek zorundadır? Allah 
yaradılışı en iyi bilendir fakat ben 
kadınların güzellikle erkeklerden 
daha ilgili olduklarını düşünüyo
rum. Global aktif kozmetik sana
yileri ve kozmetik cerrahlar er
keklerden mi yoksa kadınlardan 
mı daha çok yararlanıyorlar? Ba
şörtüsü takmanın (bedeni ilgilen
diren kurallar dahil) bunları 
azalttığına fakat çekiciliği orta
dan kaldırmadığına dikkat çekil
melidir. Bir kadın başörtüsüyle de 
güzel görünebilir. Dolayısıyla bir 
kadının Islami kurallarla ilgili 
davranışlara uyması bir zorunlu
luktur. Bunun toplumun her saf
hasında bizim bilemediğimiz 
fonksiyonları olabilir. Esasında 
batı bilimi bunu ortaya koydu fa
kat biz dini olan hiçbir gerçeği as
lında görmek istemediğimiz için 
bunu batı söylese de umursamıyo
ruz. Halbuki yaratan söyledi niçin 
itaat etmiyoruz? O gerçekten azap 
eden olsaydı insanoğluna hiç bir 
zevki tattırmazdı. ■
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İNSANLIK HALİ

FAHREDDİN GÖR

Pendnâme ’den:

Dört şey vardır herkes için iyidir; 
İyilik yapmak,
Aklını başına toplamak,
Sabırlı adamlarla dost olmak, 
Halka saygı göstermek.
Dört şey var ki herkes için kötü
dür;
Haset etmek,
Kendini beğenmek,
Öfkesini yenememek, 
Kıskançlık.

Feridüddin Attar

İ nsanoğlu bu ya! Kimi za
man nefsine uyar vefasızlık 
eder, kimi zaman gurura ka

pılıp başkasını hakir görür. Ba
zen haksızlık eder, hiç üzülmez 
yaptıklarına, bazen pişman olur, 
kahrolur iç dünyasında. Kah gü
ler katılırcasma, kah ağlar zarı 
zarı. Yani sözün kısası bütün 
yaptığımız davranışlar kendi eli
mizle yaptığımız, kendi dilimizle 
söylediklerimizin eseridir. Rezil
lik te ondandır vezirlik te... Bü
tün gülünecek şeyler, davranış
lar arasındaki çelişkilerden doğ
maz mı? Ava giden avlanır misa
li...

Şam’da valilik yapan Muavi- 
ye (r.a.) ile Hz.Ali (r.a.)’nin kar
deşi Ukayl bin Ebi-Talib(r.a.) 
bir sohbet meclisinde oturmuş 
sohbet ediyorlardı. Zaman za
man şakalaşıyorlar, birbirlerini 
iğneliyorlardı. Sohbetin bir ye
rinde Muaviye oturanlara dö
nüp: “Ey Şam halkı, sizler A l
lah’ın Kur’an’ında Tebbet yedâ 
Ebi Leheb’in (Ebu Leheb’in elleri 
kurusun!) buyrulduğunu işittiniz 
mi?

“Evet” dedi dinleyenler.
Muaviye devamla “İşte bu 

Ebû Leheb, Ukayl’ın amcasıdır.” 
Ukayl söz alıp devam etti. “Peki 
yine sizler âyetin devamında 
Hammâ letel hatab diye söylendi
ğini biliyorsunuz değil mi? O ka
dın da Muaviye’nin halasıdır” 
dedi.

Yererken yerilme işte buna 
derler.

Zamanın birinde gözden düşen 
hükümdara yakın birisini zehir
lemişler. Zehirlendiğini anlayan 
adam kalkıp evine gitmek iste
miş. Ayağa kalkıp sendeleyerek 
giden adamın arkasından bağır
mış zehirleten: “Nereye gidiyor
sun!” Adam cevap vermiş: 
“Göndermek istediğin yere”. Ze
hirleten: “Gittiğin yerde babama 
da selam söyle”. Adam: “Gidece
ğim dediysem de cehenneme gi
deceğimi söylemedim ki!” demiş.

Hazır cevaplık, çoğu zaman hem 
dinleyeni hem söyleyeni sonun
da mutlu kılar. İstanbul Kadısı 
olan Molla Hüsrev, günün birin
de mahkemeye giderken onun 
geldiğini görenler saygıyla kal
kıp selam veriyorlardı. Birden

kadıyı karşısında gören şaşkın 
Bektaşi dervişinin ağzından gay
ri ihtiyarî “Zebaniler Başı mı 
geldi?” diye sözler dökülüverdi. 
Bu sözü işiten kadı, dervişi yanı
na çağırttı ve sordu: “Bre arlan
maz adam! Ben Hakk Teala’mn 
emrini icra ederim, sen neden 
bana zebaniler başı dedin” der. 
Derviş: “Ey Kadı hazretleri; Ze
baniler Şeytanın emrini mi yeri
ne getiriyorlar ki, onların yap
tıkları Allah’ın emri değil mi?” 
diye cevap verir.

Yine insanların riyakârlığından 
şikayetle Neyzen Tevfik bunal
dığı bir zamanda evine ziyarete 
gelen bir öğrenciyi bakkala gön
derip bir şeyler aldırmış ve ona 
dönerek sormuş;

-Talebe misin?
-Evet efendim,
-Ne olmak istiyorsun?
-Doktor
“Eyvahlar olsun! Eyvahlar!” 

diye bağırmış: “Oğlum yanlış 
hedef seçmişsin, ortalıkta fazla 
insan yok ki tedavi edesin. Bu 
insan kıtlığında aç kalırsın aç. 
Sen baytar ol oğlum, baytar!” 
demiş.

Kaim sağlıcakla! ■
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ÜMRAN EK

ÇAĞDAŞ FİRAVUN KERİMOV’UN ÖZBEKİSTAN’I

Hazırlayan: Ümran Araştırma Grubu

Özbekistan’ın Andican şehrinde yaşanan olaylar bütün dünyanın dikkatini bu bölgeye çekmiş, aca
ba yeni bir kadife devrim mi geliyor sorusu dillendirilmeye başlamıştı. A ncak ne olduysa kısa bir sü
reliğine gündemde kalan Özbekistan’daki ayaklanmalar, sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi gündem
den kayboldu. A caba ne oldu da önceki devrimlerde boy boy fotoğraflar yayınlayıp, konuya geniş 
yer ayıran dünya medyası ve ülkemiz medyası Özbekistan Jşonusunda sadece birkaç yüzeysel haber 
vermekle yetindi. Bu durumda ‘masum olmayan küresel medyanın aksine, bölgedeki olayları yeni
den gözden geçirmemiz gerekiyor. A caba medyanın bu sessizliğinin altında bölgedeki beklenen dev
rimin ‘rengi’ mi yatıyor...

Görünen o ki Özbekistan’daki muhtemel devriminin rengi öncekilerinin aksine sarı veya turun

cu tonlarından çok ‘yeşili andırıyor. Bunu zaman içinde göreceğiz■ A ncak öncesinde bölgeyle ilgili 
genel bir malumata sahip olmalıyız. Son zamanların hareketli topraklarını sizler için araştırdık...

ÖZBEKİSTAN

Orta A sya 'd a k i esk i b ir  S o vye tle r B irliğ i C u m huri
y e ti. 27 m ily o n lu k  n ü fu su y la  bö lgen in  en  ka la b a 
lık  ü lkes i. N ü fu su n u n  % 80 ’in i Ö zbekle r o lu ş tu ru 
yo r. R u s la rv e  T ac ik le r, n ü fu su n  yü z d e  10 'unu, Ka
za k la r ise y ü z d e  3 ’ü n ü  o lu ş tu ru y o r.

Ü lke d ü n y a  p a m u k  ü re tim in d e  ik inc i sırada ve  
a ltın  ü re tim in d e  d ö rd ü n cü  sırada b u lu n u y o r. De
n ize kıyısı o lm a y a n  ü lke , sah ip  o ld u ğ u  doğalgaz 
ve p e tro l re z e rv le r iy le  d ü n ya n ın  en zeng in  ü lk e le 
ri arasında y e r  a lıyo r. A n ca k  pazar e k o n o m is in e  
geç iş te  b ü y ü k  s ık ın tı ya şa ya n  ve ha lk ın  d e v le t ta 
ra fından b ü y ü k  b ir  z u lm e  m aruz  ka ld ığ ı ü lke d e  
a y lık  o rta la m a  ü c re t 30 d o la r c iva rında. Ü lken in  
en y o k s u l k e s im i n ü fu su n  yü z d e  88 'in i o lu ş tu ra n  
S ünnî M ü s lü m a n la r. Rus k ö k e n li Ö zbek le r ise z e n 
g in azınlığı o lu ş tu ru y o r.

Ö zbek is tan  1991'd e  bağım sızlığını ka za n m a 
sından beri İs lam  K e rim o v  ta ra fın d a n  y ö n e til iy o r . 
SSCB da ğ ıld ık ta n  sonra , K e rim o v ’un  1991'de  seç i
le re k  b a şka n lık  k o ltu ğ u n a  o tu rm a s ın d a n  be ri ü l

ke  ad il seç im  y ü z ü  g ö rm ü ş  değ il. En k a yd a d e ğ e r 
ik i m u h a le fe t p a rtis i Erk ve  Birlik. 1993 'ten  be ri y a 
saklı. ik i p a rti 11 y ıl sonra  a n ca k  2003 ’te  kong re  
y a p a b ilm iş . Erk’in lide ri M u h a m m e d  Salih, 1993 'te  
T ü rk iy e  ile  baş layan  sü rg ü n  ha ya tın ı 1999’dan 
sonra  da N o rveç ’te  sü rd ü rü y o r.

ABD’n in  'teröre karşı savaş'ında VV ash ing ton ’ın 
ya n ın d a  y e r  a lan d ik ta tö r  K e rim o v  Ö zb e k is ta n ’ın 
im ka n la rın ı sonu n a  ka d a r A m e r ik a 'n ın  h iz m e tin e  
su n m u ş  d u ru m d a . Ü lkede  A fg a n is ta n  o p e ra s y o n 
larında ö n e m li ro l o y n a y a n  b ü y ü k  b ir  üs b u lu n u 
yo r.

S e m e rk a n t ve  Buhara ş e h ir le ri 2.500 y ıld a n  
b e ri sayısız uygarlığa  ev sa h ip liğ i ya p m ış  ve İs la
m iy e t ’in O rta A s y a ’d a k i ö n e m li ilim  m e rke z i o la 
ra k  an ılm ış tır. (Sahih-i B u h a rfn in  m ü e llif i İmam-ı 
Buharî de  Buhara 'lıd ır.) S e m e rk a n t ve B u h a ra ’dan 
sonra  ü lk e n in  üçün cü  b ü y ü k  şe h ri o lan  Andican, 
İs lâm î h a ssa s iye tiy le  ön p lana çıkar. Son z a m a n 
la rda  ya şanan  o la y la rı a n la m la n d ıra b ilm e k  için 
A n d ic a n ’ı ve A n d ic a n ’ın da iç in d e  b u lu n d u ğ u  Fer- 
gana Vadis in i, ta n ım a m ız  g e re k m e k te .
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KERİMOV VE YÖNETİMİ

Ö zbekis tan  d e v le t başkan ı d ik ta tö r  I. K e r im o v ’un 
özgeçm işi h ü k ü m e tin  idares i ko n u su n d a  e p e y  
ışık tu ta c a k  n ite lik te . Aşırı m a k a m  tu tk u n u  o lan  
K e rim o v  SSCB za m a n ın d a  K o m ü n is t Partis i içe r i
s inde  ya va ş  ya va ş  y ü k s e ld i, i lk  önce  Ö zbek Ba
ka n la r K u ru lu ’nda y e r  a ld ı ve  1989’da Ö zbek K o
m ü n is t P artis i’n in  lid e rliğ in e  g e tir ild i. M o sko va 'n ın  
en gü ve n d iğ i p a rti ü y e le r in d e n  b ir is iyd i. G orba- 
ç o v ’un g la sn o s t ve  p e re s tro ika s ı ke n d is i iç in  h iç  
de  im re n ile c e k  ve  fa yd a lı p ro g ra m  de ğ ild i, esk i 
han ta l baskıcı k o m ü n is t re jim  d e n e n m iş  ve  ka b u l 
e d ilm iş  b ir y ö n e t im  ta rz ıyd ı ve  m ü d a fa a  e d ilm e s i 
g e re k iyo rd u . S o vy e tle r B irliğ i'n in  ge leceğ i k o n u 
sunda ya p ıla n  M a rt 1991 re fe re n d u m u n d a  Ö zbek 
ha lk ına  te lk in d e  b u lu n a ra k  S o vy e tle r ’siz b ir  d ü n 
ya n ın  fe la k e t o lacağın ı a n la ttı ve re fe re n d u m d a  
h a lk  SSCB'nin de va m ın ı ezici b ir  ço ğ u n lu k la  k a b u l 
e tti. Sadece b irk a ç  a y  sonra  M o sko va ’d a k i a ğ u s 
to s  d a rbe  g ir iş im in d e n  sonra  S o vye tle r B ir liğ i'n in  
dağılm ası ka ç ın ılm a z  o lu n ca  da Ö zbek is tan  b a 
ğım sızlığını ilan  e d e c e k ti ve ta b ii bu  ko n u d a  da 
ö n d e r K e rim o v 'u n  tâ  ke n d is i o ldu .

Aslında Ö zbek is tan  d e d iğ im iz  zam an  ne b ü 
y ü k  ş e h ir le rd e n  b a h s e tm e k  g e rek ir, ne e tn ik  y a 
p ıla r ve  k a b ile le rd e n , ne  de  İk tisa d î s ık ın tıla r ve  s i
ya s î p o lit ika la rd a n . B u g ü n kü  re jim  ve  y ö n e t im i

K e rim o v  ile  e şa n la m lı o la ra k  a lg ıla m a k  la
zım dır. Ü lke n in  d ö r t  b ir  y a n ı d e m ir  p e rd e le r
le ö r tü lm e m iş t ir  a m a  c u m h u rb a ş k a n ın ın  
d e v  p o s te r le r in i en ücra  kö şe le rd e  g ö rm e k  
m ü m k ü n . G erek şe h ir le rd e k i b ü y ü k  a p a r t
m a n la rın  te p e s in d e  g e re kse  k ö y  y o lla rın ın  
e tra fın d a  K e rim o v  h a lk ın a  ö n d e r lik  eder. Öz
b e k  ha lk ı h e r y e rd e  söz le rin i, c ü m le le r in i 
o k u y o r. K e rim o v ’un yazd ığ ı b ir  d ü z in e  ka d a r 
k ita p  ü n iv e rs ite le rd e  de rs  k ita b ı o la ra k  zo 
ru n lu  o la ra k  o k u tu lu r  ve  s ınav la rda  başarısız 
o la n la r m e zu n  o lam az . Ö zbek is tan 'da  tü m  
e ğ itim  ve  ile tiş im  K e r im o v ’un e lin d e  ve  k e n 
d is in i y ü c e ltm e k te . N erede  ise m e g a lo m a n  
dü ze y in e  e rişen  l id e r l ik  vu rg u su  da ha lk ı 
bezd iren  b ir  unsur.

K e rim o v  h iç b ir  ş e k ild e  b ir  s iyasi ra k ib in  
o rta ya  ç ıkm asına  iz in  v e rm iy o r. B u nun  en 
b e lirg in  ö rn e k le r in d e n  b ir i b ö lg e  v a lile r iy le  
ilg ilid ir. Ne ka d a r başarılı o lu rsa  o lsun la r, ki 
bu  K e rim o v  iç in  b ir  te h d it  u n su ru d u r, h e r v a 
li b irka ç  sene  sonra  iş in d e n  a lın ır ve  y e r in e  
y e n is i ta y in  o lu r. H içb ir şahsın b ir  b ö lg e d e  
s iv r ilm e s in e  iz in  ve rilm e z .

K e rim ov, ik tid a rı e le ş tire n  İs lâ m î a k ım la 
ra 'terörist' m u a m e le s i y a p a rk e n  b u n la ra  se t 

ç e k m e k  iç in  'ita a tk â r ' su fîzm e  des te ğ i e s irg e m i
yo r. N a kş ibend îliğ in  çıkış y e r i B u h a ra ’nın s te r ilize  
e d ilm iş  ha lde  y e n id e n  s u fîz m in  m e rk e z i o lm a s ın 
dan yana . 1991'de B u h a ra ’d a k i Lenin Caddesi'ne, 
N akş ibend îliğ in  k u ru c u s u  Bahâeddin Nakşiben
d î’n in  adını ve rd i. B u ra d a k i M îr-A rap  M edrese - 
s i'n d e k i d in  e ğ it im i de  K e rim o v  tira n lığ ın a  ha le l 
g e tirm e y e c e k  ş e k ild e  iş liyo r. 'Radikallere m e y le 
den  anında k e n d in i kapı ö n ü n d e  b u lu y o r.

Ö zbekis tan , O rta A sya ’n ın  lid e rliğ in i e le  g e ç ir
m e  m ü ca d e le s in d e  y ü z y ılla rd ır  K a za k is ta n ’la ç e k i
ş iyo r. Ö zb e k is ta n ’ın d in î ve  e tn ik  aç ıdan hassas b ir 
bö lg e d e  b u lu n m a s ı n e d e n iy le  K e rim ov , en  b ü y ü k  
d ü şm an ı o la ra k  'aşırı d in c ile r i' g ö rd ü ğ ü n ü  s ö y lü 
yo r. İs lam 'a  karşı m ü c a d e le s in i y ü rü tü rk e n , başka 
ne d e n le rle  ve ya  a m a ç la rla  re jim e  karşı ç ıkan la rı 
da h e d e f a lıy o r ve  ağ ır baskı po litika s ın ı ü lk e  ça 
pında h is s e ttir iy o r. O k a d a r k i, çe ş itli u lus la ra ras ı 
ku ru lu ş la r, Ö zbek is tan 'ı o n b in le rc e  k iş iy i h a p ish a 
ne le rd e  tu tm a k la , çe ş itli işke nce  y ö n te m le r in e  
ba şvu rm a k la  ve  te m e l insan h a k la rın ı ih la l e t 
m e k le  su ç lu yo rla r.

Ö zbek is tan  h a lk ın d a  K e rim o v  y ö n e t im in e  k a r
şı d e rin  b ir k in  var. H a lk ın  e lin d e n  ne  va r ne  y o k 
sa a lan  K e rim ov, ü lk e n in  b ü tü n  z e n g in liğ in i ke n d i 
çevres ine  ve  ya rd a k ç ıla rın a  peşkeş ç e k m iş  d u 
ru m d a . Ö rneğin fa b rika la ra , GSM ş irk e tle r in e , se
y a h a t acen ta la rına , gece k u lü p le r in e , p e tro l ve
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gaz ş irk e tle r in e , te k s t il fa b rika la rın a  sah ip  Keri- 
m o v ’un  b ü y ü k  kızı G ülnara K e rim ova  g ib i. Keri- 
m o v 'u n  bu z u lm ü  h a lk ın  İs lâm î d e ğe rle re  daha 
fazla sah ip  ç ıkm asına  ned e n  o lm uş.

Küresel Diktatorya Kerimov’u Destekliyor

K e rim o v  z u lm ü n ü n  a rkas ında  ise b izza t ABD ve  
In g ilte re  g ib i ü lk e le r  b u lu n m a k ta d ır. Bunun en 
b ü y ü k  şah id i İn g ilte re ’n in  ö n cek i T aşken t B ü yü 
ke lç is i Craig M u rra y ’dır. M u rra y ’ın T a şke n t’te n  
m e rke ze  çe k ilm e s i başlıbaşına b ir  ska n d a ld ir ve  
d ik ta tö r  re jim  ile  h â m fle ri arasında m a h re m  iliş k i
le ri d e ş ifre  e tm iş tir . Ö zbek is tan  d e v le ti ABD ve  In
g ilte re 'n in  A fg an is tan  işga lind e  en b ü y ü k  o rta ğ ıy 
dı. R e jim in i a y a k ta  tu tm a n ın  karşılığ ı o la ra k  
ABD’y e  d ev  b ir a ske rî üs ve  başka lo jis t ik  d e s te k 
le r ve rd i. T e röre  karsı m ü ca d e le d e  (!) en ön sa fha 
da y e r  a lan  Ö zbek is tan  d a h ilî d e m o k ra tik le ş m e  
h a re k e tle r in i he r zam an  İs lâ m î te rö rü n  ba şka ld ırı
sı o la ra k  n ite le d i ve  eşleri, çocuk la rı, baba lan  h a 
p is te  o lan  zavallı ka d ın la rı/ço cu k la rı b ile  ABD’y e  
te rö r is t  o la ra k  pazarlad ı. M ü tte fik le r in e  b u n u  
in a n d ırm a ya  çaba g ö s te rd i. Böylece sü re k li ta k d ir  
a lm a y ı b ild i, ş im d i ABD’n in  Orta A sya ’dak i en b ü 
y ü k  askeri üssü Ö zb e k is ta n ’da. Sadece askeri üs
sü m ü? Gizli cezaev ine  va rana  ka d a r W a sh in g to n  
Ö zb e k is ta n ’ı is ted iğ i g ib i ku lla n ıyo r. Petrol ve  d o - 
ğa lgaz ka yn a k la rı ile  b o ru  h a ttı p ro je le ri bu rada n  
k o n tro l a ltın d a  tu tu lu y o r...

Cenk Kalesi’ni hatırlayanınız var mı? ABD-Ingi- 
liz öze l t im le r i ve  R aşit D o s tu m 'u n  güç le ri ta ra fın 
dan 600 m ü s lü m a n  genc in  nasıl k a tle d ild iğ in i. Ço
ğu Ö zbek ve  U ygu r o lan  bu  k iş ile r, es ir a lın d ık ta n  
sonra  K e rim o v ’un ta le p le r i d o ğ ru ltu su n d a  k a tle 
d ild i. B ü tün  dü n ya  te le v iz y o n  e k ran la rında  s e y 
re tti. Y ine  ş ib irg a n  Cezaevi’nde  ö ld ü rü lü p  M ezar-ı 
Ş erif d ışında kazılan to p lu  m ezarla ra  g ö m ü le n  Öz
b e k  g e n ç le ri de, K e rim o v ’un  eseriyd i. Fergana Va- 
d is i’nden  bes lenen  s ilah lı m u h a le fe ti A m e rika  ve 
İn g ilte re  ile  b ir lik te , ke n d i öze l t im le r in i de  g ö n d e 
re re k  acım asızca k ıy ım a  uğ ra ttı.

11 E y lü l’den  bu ya n a  Bush y ö n e tim in in , neo- 
con 'la rın , In g ilte re ’n in  ve İs ra il’in “ te rö r le  m ü c a d e 
le c e  en iy i m ü tte f ik i o lan , Ö zbek is tan ’ı ABD’n in  
M ü s lü m a n  ü lk e le rd e n  kaçırd ığ ı gen ç le r iç in  iş ke n 
ce m e rk e z in e  dönüşen , g ü cü n ü  k a y b e tm e k  ü ze 
re y k e n  ABD ve In g ilte re ’n in  a ske rî ve  s iyasî d e s te 
ğ iy le  y e n id e n  d ir i lt ile n  ve İs la m ’la m ü ca d e le  iç in  
ka h ra m a n la ş tırıla n  bu adam , b e k le n d iğ i g ib i, ş im 
d ile rd e  y e n id e n  k ıy ım a , k a tlia m a  başladı. Aç ık  
o lan  A m e r ik a  ve R usya 'n ın  o r ta k  görüşe  sah ip  o l
d u k la rı n o k ta ; sadece Ö zbekis tan  lid e rin i kapsa
m ıyo r. A yn ı zam anda  m u h a le fe tin  ö ze llik le  İs lâm î

ORTAASYANIN MERKEZİ: FERGANA VADİSİ

Orta Asya'daki İslam'ın politik ve kültürel merkezi 
olan Fergana Vadisi, Stalin tarafından böl ve fethet 
mekanizması ile günümüzdeki sınırlar boyunca bul
maca gibi üç ülkeye bölünmüştür. Bu ülkeler Özbe
kistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dır Bunda amaç d in 
sel, etnik ve kültürel dayanışmaları kırmak, Müslü
man ve Türk halkları çatışacak şekilde gruplara ayı
rarak karşı kimliklerin gelişim ini sağlamaktır. Bu ya
pılırken yeni uluslar ekonomik olarak kendine tek 
başına yetersiz olacak şekilde, sınır sorunları içeren 
problemli azınlıklar olarak oluşturulmuş ve tek başı
na bağımsız olamayacak şekilde tasarlanmıştır. Ne
ticede baskılarla uzun sure yönetilebilm iştir.

Fergana vadisi yakın bölgenin su kaynağı duru
mundadır. Zengin tarım sahaları vardır ve çok yoğun 
nüfusa sahiptir. Fergana vadisinde Tacikistan, Öz
bekistan’da bulunan tarihi Buhara’yı talep ederken, 
Türkmenistan Özbekistan’da bulunan Kiva’yı ve Öz
bekistan ise Kırgızistan’daki Osh şehrini istemekte
dir. Diğer taraftan Kazakistan, Özbekistan’ın başken
ti Taşkent üzerinde talepleri vardır. Özbekistan ise 
diğer ülkelerden vadiyi istemektedir. Özbekistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarını mayınlamıştır. 
Özbekistan 2000 yılındaki Özbekistan İslâmî Hare
keti (IMU) saldırılarından sonra Tacikistan ve Kırgı
zistan’ı havadan bombalamıştır. Kırgızistan da Taci
kistan sınırlarını mayınlamıştır. Fergana Vadisi sı
nırları kıvrık ve boşluklu olduğu için korunması zor
dur.

Özbekistan üç güç odağına bölünmüştür: Se- 
merkant, Taşkent ve Fergana Vadisi. Vadideki en ka
labalık ve sanayileşmiş şehir Andican’dır. Üç ülkey
le sınırı olan ve bölgedeki İslâmî grupların kalesi 
durumundaki Fergana Vadisi’nde yer alan yaklaşık 
340 bin nüfuslu Andican kenti son zamanlarda iyice 
gün yüzüne çıkan isyanın başladığı mekan duru
mundadır. Özbekistan’ın üçüncü büyük kenti olan 
Andican İslâmî kimliğinden ötürü Kerimov yöneti
miyle bir türlü barışamıyor.
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ke s im in  y ö n e t im i e le  g e ç irm e le r in i e n g e lle m e k  
de y e r  a lıyo r; k i bu  hal h e m  R usya 'n ın  h e m  de 
A m e rik a 'n ın  m e n fa a tle r in e  te rs  d ü ş m e k te . C um 
h u rb aşkan ı K e rim o v  da A m e r ik a  ve  R usya ’nın ta 
v ır la rın d a n  a ldığı m esa j ü ze rin e  İs lâ m î uyanışın  
m e rke z i A n d ic a n ’a g iden  b ü tü n  y o lla rı, c iva r d e v 
le tle r le  sın ırla rı ka p a ttı, b ü tü n  ş e h ir le rd e  g ü v e n lik  
ö n le m le r in i a rtırd ı, tü m  ş e h ir le rd e  b in le rce  is tih 
b a ra t ve po lis  g ö re v lile ri y a y d ı k i, o rd u  ta n k la r  ve 
zırh lı a raç la rla  s ilah lıla rı kuşa ts ın . Her ta ra fta n  
y ü z le rc e  k iş in in  ö lm es i iç in  a te ş le r açıldı. Bu ha lde  
Ö zbek lid e ri K e rim o v  çıkarak, b ü tü n  o la y la rd a n  İs
lâ m î Ö zg ü rlü k  Partis i'n i s o ru m lu  tu t tu ,  g ö s te r ic ile 
rin  ü ze rin e  a teş  açılm asın ı e m re tt iğ in i ise re d d e t
ti. T a ş k e n t'te k i İsrail B ü yü k e lç iliğ i'n e  y ö n e lik  in t i
ha r sa ld ırısın ın  e n g e lle n d iğ i y ö n ü n d e k i h abe rle r, 
dışa y ö n e lik  b ir  m a n ip ü la s y o n d a n  başka b ir  şey  
değ il. Zira in t ih a r  ko m a n d o s u  idd ias ıy la  ö ld ü rü le n  
k iş in in , e lin d e  ka las taş ıya n  b ir  in şa a t işçisi o ld u 
ğu gö rgü  ta n ık la rı ta ra fın d a n  ifa d e  ed ild i.

Kerimov 3 Bin Camii Kapattı

M ü s lü m a n  Ö zbek is tan  S ite s i'n d e  y a y ın la n a n  ra p o 
ra göre , Ö zbek is tan 'da  5000 c a m iin  3000'i ka p a tıl
dı. Bazıları kü tü p h a n e ye , bazıları k lin iğe , bazıları 
d epoya , bazıları ise loca la ra  d ö n ü ş tü rü ld ü . D in î 
id a re le re  ta b î  ve h ü k ü m e te  b o y u n  eğm iş  c a m ile 
rin  sayısı ise 1600'ü g e çm iyo r. G eçm işte  c a m ile r
de  d e v a m  eden  K u r’an e z b e r le m e  h a lka la rı ka p a 
tıld ı. İnsan hak la rı ö rg ü tle r i, Ö zbek is tan  y ö n e t im i

n in  'te rö r is t ' e t ik e t in i M ü s lü m a n la ra  y a p ış tıra ra k , 
M ü s lü m a n la ra  y ö n e lik  iş ke n ce le r in i hak lı g ö s te r
m e y e  ça lış tığ ına işa re t e d iyo rla r. Ö rg ü tü n  y a y ın la 
dığı 319 sayfa lık , ‘Devlet Düşmanı oluşturmak; Öz
bekistan’da Dinî Zulüm’ is im li ra p o rd a  M ü s lü m a n 
ların  tu tu k la n m a la rı, işke n ce le r g ö rm e le r i yan ıs ıra  
d in î ib a d e tle r in i y e r in e  g e tirm e le r in in  y a s a k la n 
ması, Batı ü lk e le r in d e  b ile  M ü s lü m a n la ra  ta n ın a n  
hak la rın , Ö zbek is tan  M ü s lü m a n la rın a  ta n ın m a 
m ası ko n u  e d iliyo r.

H ü kü m e t, M ü s lü m a n  a lim le r i, ö ğ re n c ile ri, İs lâ
m î h a re k e t lid e r le r in i tu tu k lu y o r  ve  o n la ra  İnsanî 
o lm a y a n  m u a m e le le rd e  b u lu n u y o r. 1992 y ılın d a  
baş layan  tu tu k la m a la r , en son T a ş k e n t'te  m e y d a 
na ge len  p a tla m a la rla  a rtış  g ö s te rm iş ti. 1999 y ı lın 
da T a ş k e n t'te  K e rim o v 'u  h e d e f a lan  s u ik a s t g ir iş i
m in d e  50 k iş i ö lm ü ş , K e rim o v  sa ld ırıdan  Ö zbek is 
ta n  İs lâ m î H a re k e ti’ni ÖİH’y i s o ru m lu  tu tm u ş tu . 
M u h a le fe t ise, h ü k ü m e ti tu tu k la m a la r ı a r t ırm a k  
iç in  T a şke n t p a tla m a la rın ı h usus î d ü z e n le m e k le  
suç lam ıştı G özaltına a lınan  '4 b in  fâ il ’ k e n d ile r in i 
d e m ir  p a rm a k lık la rın  a rd ınd a  b u ld u . Ö zbek  y a rg ı
sı h e r zan lıy ı üç d a k ika  m a h k e m e  e tm e  lû tfu n d a  
b u lu n m u ş  bu  davada  h a re k e tin  lid e ri Cuma Na- 
mangani ile  Tahir Yoldaş idam a  m a h k û m  e d ilir 
ken, b u n la rla  işb ir liğ i ya p tığ ı idd ia  e d ile re k  g ıya 
b ında ya rg ıla n a n  M u h a m m e d  Salih ile  E k re m île r 
g ru b u n u n  lid e ri Ekrem Yoldaşev 15 ’şe r y ıl ceza a l
m ıştı.

ÖZBEKİSTAN MUHALEFETİNİN LİDERİ: MUHAMMED SALİH

Muhammed Salih, 1949’da Harezm eyaletinde doğdu. 
1966'da liseyi bitirdi; 1968-1970’de Sovyet Ordusunda 
askerlik görevine çağrıldı. Askerliğini Çekoslovakya’da 
yapan Muhammed Salih, burada meşhur 'Prag Baharı'nın 
şahidi oldu. 1970’de askerlikten terhis oldu. 1975’de 
Taşkent Devlet Üniversitesinden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında şiir ve tercüme denemeleri yap
tı. 1975-85 yıllarında 7 ş iir kitabı yayınlandı. Özbek şi
irinde Metoforistik Akım’ denilen yeni bir ekolun mimarı 
olan Muhammed Salih kısa sürede Sovyet aydınlarının 
tanıdığı bir isim oldu.

Özbek gençleri üzerindeki etkisi, tercüme, şiir ve ma
kalelerinin toplumda yankı uyandırması, ona bazı tavizler 
verilmesini sağladı. 1985’den başlayarak o kendi makale

lerinde her cepheden Özbek halkının dertlerini'gündeme 
getirmeye başladı.

Millî, edebi, sosyal, siyasi, iktisadi konularda yazdığı 
makaleleriyle komünist rejime karşı tam bir problem ol
du. 1985 Ocak ayında kaleme aldığı, ‘Politbüro’ya Mek
tup’ bütün SSCB’de büyük etki yarattı. Bu sosyal depres
yon ve rejime karşı problem oluşturan hali, kendisinin 
yetkili kurumlar tarafından sorguya çekilmesine ve bunun 
sonunda da siyasete atılmasıyla sonuçlandı.

Mayıs 1988’de Özbekistan Yazarlar Birliği Genel Sek
reterliğine seçildi. Aynı yılın Haziram’nda o Moskova'da 
SSCB Yazarlar Birliği Kurultayında, yüksek minberden ilk 
olarak Sovyetler Birliğine sert eleştiriler getirdi. Arkasın
dan Moskova’nın arzusuyla Komünist Partisi üyeliğine
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ÖZBEKİSTAN’DAKİ İSLÂMÎ HAREKETLER

K e rim o v 'u n  ik tid a rı p a y la şm a d a k i aşırı k ıskançlığ ı 
m u h a le fe ti ra d ik a lle ş tir irk e n , doğan  b oş luğu  İslâ
m î y a p ıla n m a la r d o ld u ru y o r. 15 y ı l lık  baskıcı b ir 
re jim d e n  doğan  b u  boş luğu Ö zbek is tan 'ın  güç lü  
m ü tte f ik le r i Rusya ve  ABD’n in  kayg ıla rın ı a rtırıyo r. 
ABD ve  Rusya, K e rim o v  y ö n e t im in in  s o n u n u n  g e l
m es i ha lin d e  İs lam 'a  y o lu n  açılacağından end işe  
e d iyo r.

K erim ov, SSCB’de bile dinin izlerinin silineme- 
diği Fergana V a d is i’ n d e k i İs lâm î y a p ıla n m a d a n  
ç o k  k o rk u y o r. Ö zbek is tan ’da z in d a n la r, ağzına k a 
d a r M ü s lü m a n  d ire n işç ile rle  do lu . R akam  en  az 60 
b in  o la ra k  v e riliy o r. D ik ta tö r I. K e rim ov , ha lk ın  
ü ze rin e  Kızılordu artığ ı a ske rî b ir lik le r i g ö n d e r iyo r. 
L o jis tik  ve e ğ itim  d e s te ğ in i ise re sm e n  İsrail ü s t
lend i. İsrail, h e m  s ilâh  hem  de  k o m u ta  d ü z e y in d e  
Ö zbek iç iş le rine  g irm iş  d u ru m da ...Ö zbe k is tan 'da  
z indan la r, ağzına k a d a r M ü s lü m a n  d ire n işç ile rle  
do lu . R akam  en az 60 b in  o la ra k  v e riliy o r. A n ca k  
daha  ö n e m lis i, d ire n iş in  h a lk  a rasında z e m in  b u l
ması...

Halkı İs lâm î uyanışa  te ş v ik  eden  A n d ica n  İm a 
m ı ve  A lim i Şeyh Abdul Veli Mirzayov, Nemnegan 
İmamı Abdul Ahad Kari gib i a lim le r, A lla h ’ın d in in i 
te b liğ  edip, d in î v e c ib e le rin i y e r in e  g e tirm e k , e h l- 
i s ü n n e t ve ce m a a tte n  başka b ir  y o l b i lm e m e k 
ten , insan ları saf Is lâm  te rb iy e s iy le  e ğ itm e k te n  
başka b ir  suça sah ip  değ ille r. H ü k ü m e tin  kara  lis
te s in e  g iren  b ü tü n  b ilin ç li M ü s lü m a n la r b o z g u n 

c u lu k  veya  anayasa d ü ze n in e  karşı h a d d i aşm a 
su ç la rıy la  tu tu k la n ıy o r la r .  V e ya  d e v le te  karşı 
a ya k la n m a  ç ıka rm a  b a h a n e le r iy le . N e ticede  g e 
çen ağır m a h k e m e le rin  a rd ınd an  tu tu k lu la r  20 y ı
lı b u la n  hap is  cezalarına ça rp tır ılıy o r la r. D ev le tin  
d in d a r saydığı ve  h e d e f o la ra k  se ç tiğ i k iş ile rin  
ö ze llik le ri a rasında evde  nam az k ılm a la rı ve  sakal 
b ırakm a la rı y e r  a lıyor.

Bö lgede adı en ço k  d u y u la n  y a p ı Hizb-ut Tah
rir. Bu ö rg ü t, barışçıl y o lla r la  tü m  Orta A sya 'y ı 
kapsayacak  b ir İs lam  d e v le ti k u ru lm a s ı iç in  çaba 
harcadığın ı sö y lü yo r. Hizb-ut Tahrir, C um h u rb a ş 
kanı K e rim o v 'd a n  m uazzam  b ir  baskı g ö rü y o r. Ör
g ü tü n  üyes i ya  da üyesi o ld u ğ u  id d ia  e d ile n  b in 
le rce  kişi hap is te .

Başka b ir  ö rg ü t Özbekistan İslâmî Hareketi de 
Hizb-ut Tahrir’le ayn ı idea li pay la ş ıyo r. A m a  y ö n 
te m le r i s ilah lı m ü ca d e le ye  b a şvu ru lm a s ın ı da içe
riyo r. A fg an is tan  savaşına ka tılm ış  o la n  Cuma Na- 
mangani ile  Tahir Yoldaş, K e rim o v ’u s ilah lı m ü ca 
d e le y le  d e v irm e k  için Özbekistan İslâmî Hareke- 
ti’ni (ÖİH) ku ru p , Pakistan ve  A fg a n is ta n ’d a k i üs- 

- le rde  m ü c a h it e ğ itm e y e  başladı. G eçm işte  Tali- 
b a n ’la y a k ın  ilişk ile ri b u lu n a n  Ö zb e k is ta n  İs lâm î 
H a re ke ti’n in  gücü A fg a n is ta n ’d a k i re jim in  d e v r il
m es inden  sonra  azaldı.

A n d ic a n ’dak i o la y la rla  adı iy ic e  d u y u la n  g rup  
ise Ekremîler. E krem île r Fergana v a d is in d e  ö z e llik 
le e ğ itim li g e n ç le r üze rinde  b ü y ü k  e tk ile r i o lan 
p o p ü le r b ir  g rup . Ç evre le rinde  d ü rü s t lü k le r iy le  ta 
n ınan bu k iş ile r ayn ı zam anda  İs lâ m î h a y a tla rın -

davet edildi. Bu daveti reddetti. 1989 da üç yazar arkada
şıyla Birlik Hareketini, 1990’da da Erk i (Özgürlükçü De
mokratik Partisini) kurmuştur. Aynı yıl milletvekili oldu 
ve Erk Partisinin hazırladığı Bağımsızlık Deklarasyonu 
parlamentoda kabul edildi.

1991'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Komünist 
Parti yöneticisi İslam Kerimov’a karşı adaydı, ilk resmi 
açıklamalara göre oyların %31 ‘ini daha sonraki resmi 
açıklamalara göre oyların %12.7‘stni almıştır.(l)

1992’de kendisine ve partisine karşı baskılar arttı, if
tira kampanyalarıyla; kendisi ve parti üyeleri tekrar tekrar 
tutuklanıp, hapis cezasına çarptırıldılar. Partinin gazetele
ri kapatılırken, Muhammed Salih'in mal varlığına el ko
nuldu.

1993'de Özbekistan'ı terk edip, Kazakistan üzerinden 
Azerbaycan'a oradan da İstanbul’a geldi. Muhammed Sa
lih’in Türkiye’ye geldiğini haber alan o dönemin Cumhur-

başkanı Turgut özal, verdiği randevu gününde, yani 17 
Nisanda öldü.(l) 1994’de Türkiye'ye yapılan baskılar so
nucu Türkiye’yi terk edip, Almanya’ya gitti. 1996'da tekrar 
Türkiye’ye döndü. 1998’de yine Kerimov’un baskısı ile 
Bulgaristan’a sürüldü. Daha sonra Romanya’ya geçti. 
1999'da seçimlerden az önce Taşkent’in merkezinde ar
tarda patlayan bombalarla 16 kişinin ölümünden sorum
lu tutuldu. Aynı yıl siyasî mülteci olarak Norveç’e yerleş
ti. 0 zamandan beridir de partisini Norveç'ten yönetiyor. 
2002 yılında Çek Cumhuriyetine ziyareti sırasında tekrar 
tutuklandı ve tekrar serbest bırakılıp Norveç’e gitti.

Özbekistan’daki rejime karşı liderlerder biri olan Mu
hammed Salih’e şu güne kadar bir çok suikast girişimi 
olmuştur. Ama bugün o hala mücadelesini sürdürmekte
dir. Muhammed Salih ülkedeki isyanla alakası olmamak
la birlikte yaşananları "demokratik devrim başladı" diye 
değerlendirmiştir.
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daki ö rn e k lik le r i ve  e k o n o m ik  o la ra k  başarıla rıy la  
h a lk ta n  b ü y ü k  te ve ccü h  to p la m ış tır . İs lâm î in a 
n ış tak i “ze k a t"  e m rin i h a lk  a rasında  y a y g ın la ş tıra 
ca k  şe k ild e  ça lışm a la r y a p a n  g rup , fa k ir  ve  y a rd ı
m a m u h ta ç  insan la ra  y a rd ım  e d e b ilm e k  iç in  e k o 
n o m ik  sev iyes i iy i o lan  in sa n la rla  o rg a n ize li o la 
ra k  ça lıştıla r. Ö rgü t 1992 y ılın d a  Y im o n g a  Yul 
(İnancın Yo lu) k ita b ın ın  ya za rı g e n ç  m a te m a tik  
ö ğ re tm e n i Ekrem  Y o ldaşev  ta ra fın d a n  k u ru ld u . 
Y o ldaşev 1999 'dan be ri tu tu k lu .  E krem île r, s iya 
s e tte n  daha ço k  sosya l da ya n ışm a  g ib i ko n u la rla  
uğraşan ve esn a f a rasında tu tu la n  b ir  o luşum ... 
A n d ic a n ’da a ya k la n a n  E k re m île r’in  daha  ç o k  T ü r
k iy e ’d e k i "ılım lı İs lam " o la ra k  n ite le n e n  ke s im  g i
b i o ld u k la rı b e lir t iliy o r.

MÜSLÜMANLARA YAPILAN ZULMÜN BOYUTLARI

im za la nan  sözde “te rö r ” an laşm ası d o ğ ru ltu s u n d a  
Ö zbek is t ih b a ra t ö rg ü tü  ü y e le r in in  T ü rk iy e ’de eğ i
t ilm e s i başta  o lm a k  üzere  d ik ta tö r  K e rim o v  y ö n e 
t im in e  A naso l-M  h ü k ü m e ti za m a n ın d a  b irç o k  k o 
nuda  c idd i d e s te k le r ve rild i. A n d ican  şe h rin d e k i 
k ıyam ı b a s tırm a k ta  ku lla n ıla n  aske ri a raç la rda  
T ü rk  m a ka m la rın ca  Ö zbek is tan a  h e d iy e  ed ilen  
araçlardı...

K e rim o v ’un ya p tığ ı z u lm ü n  b o y u tla rın ı, şeh id  
ed ilen  insan sayısını b ilm e k  o ld u k ç a  zor. A n ca k  
o rta d a  o lan  o n b in le rc e  m ü s lü m a n  Ö zbek y ö n e t i
m in in  ağır z u lm ü  a ltında . K e rim o v 'u n  M ü s lü m a n - 
lara uygu lad ığ ı ve  (insan H akla rı İz lem e  Ö rgütü) 
HRW ’n in  ro p a ru n d a  y e r  a lan  iş ke n ce le rd e n  b irka ç  
ö r n e k :

1- imam Obidhon Nazarov’un kad ın  ya k ın la rı 
ve  ya rd ım cıs ı im a m  Tulkun Ergashev’in eşi g ö za l
tına  a lındı. N azarov ’un e rk e k  ya k ın la rı u y d u rm a  
suç lam a la rda  b u lu n u lm a k  s u re tiy le  hapse a tıld ı
lar. Im a m 'ın  en genç  ka rdeş i A b d u lm a lik  Nazarov, 
K a ra ka lp a kys ta n ’d a k i d in î s u ç lu la r iç in  haz ırlan 
m ış h a p ishaneye  ge ri d ö n m e m e k  üzere  g ö n d e r il
di. A kraba la rı, 16 Ş u b a tta k i b o m b a la m a  o la y ın 
dan sonra tu tu k la n a n la r  ve  işke nce  e d ile n le r  a ra 
sında ism in e  ras tlad ıla r. En az ından ik i baba, o ğ u l
ları ile  ilg ili su ç la m a la r y ü z ü n d e n  ha p se d ild ile r. Bu 
iç iş leri bakan ın ın  sö y le d iğ i g ib i ‘Baba la r da ceza
la nd ırılacak ’ p o litika s ı çe re ve s in d e  h ü k ü m e tin  u y 
guladığı to p lu m  ceza la n d ırm a  p o litika s ın ın  b ir  
parçası...

2- İs lâm î fu n d a m e n ta liz m  su ç lam asıy la  a ranan 
ik i genc in  babası Azim Khodjaev, K a ra ka lp a kys - 
ta n ’da tu tu k la n d ı ve  hap se d ild i. O nun cesedi 14 
T e m m u z ’da a iles ine  ve rild i, c e s e tte  t ırn a k  sö km e  
de dah il çe ş itli işke nce  iz le ri vardı.

3- A n d ic a n ’d a k i H a lk  H a re ke ti B irliğ i ad lı s iyasi

m u h a le fe t in  l id e r le r in d e n  Jurakhon Azimov’a 
T e m m u z  2000 ’de hap ishane  y e tk il i le r i ta ra fın d a n  
ö le s iye  işkence  yap ıld ı. A z im o v , 5 M ay ıs 'ta  g e r
çe k le ş tir ile n  m a h k e m e d e  “d e v le t k a rş ıtı” fa a liy e t
le ri ile  ilg ili ta m a m e n  u y d u rm a  d e lille re  d a ya n ıla 
ra k  16 y ı l hapse m a h k û m  e d ild i. A z im o v ’un a ilesi 
ce sed in i K a raka lp a kys ta n  C ezaevi'nden  ç ık a rtı l
d ık ta n  sonra  g ö rdü  ve y ü z ü n ü n  ya rıs ı ta n ın m a y a 
ca k  h a lde  idi ve  vü cu d u  c id d i d a rb e  ve  k e s ik le rle  
d o lu y d u . Y e tk ilile r  ö lü m  se b e b i o la ra k  ka lp  k r iz i
n i g ö s te rd ile r . Bu h a p is h a n e d e k i g ö re v li le r  
1999'da on la rca  k iş iy i işke nce  e d e re k  ö ld ü rd ü le r.

4- D iğer b ir  işkence  so n u cu  ö lü m le  ilg ili şok  
ed ic i o la y  göza ltında  ö le n  Furkhat Usmanov’un 
ce se d in in  g ö rü n tü le n m e s iy le  o rta y a  ç ık tı.T üm  v ü 
c u d u n d a  işke nce den  k a y n a k la n a n  c idd i ç ü rü k le r 
vard ı. R esm i ö lü m  se beb i k a lp  k r iz iyd i. 42 y a ş ın 
da k i U sm ano v  ö lü m ü n d e n  sadece  11 gün  önce 
H iz b -u t T ah rir b roşü rü  b u lu n d u rm a k  suçundan  
g ö za ltın a  a lınm ıştı. A yn ı ş e k ild e k i d iğ e r g ö za ltında  
ö lü m le r  de  T a şke n t’te  g enç  b ir  H iz b -u t T a h rir ü y e 
s in in  ö lü m ü  ve  d iğ e r ik i M ü s lü m a n ın  Fergana Va- 
d is i’n d e k i ö lü m ü y d ü , im a m  Kab il M u ra d o v ’un ce 
sed i g ö za ltında  yaşadığ ı o la y la rın  g ö s te rg e s iyd i. 
Kaburga la rı k ırık tı, d iş le ri k ırılm ış tı ve  h e r ta ra fı 
ç ü rü k le r  içe ris indeyd i. Y e tk il i le r in  ö lü m  se b ö b i il
g ili a ç ık lam a la rı in a n d ırıc ılık ta n  uzak tı, önce  ra n 
zasından  d ü ş tü ğ ü n ü  s ö y le d ile r, daha  sonra  da d i
ğe r m a h k û m la rın  o nu  ö le s iye  d ö v d ü ğ ü n ü  s ö y le 
d iler."...

5- Geçen ay la rda  Is lâm i ça lışm a la r ya p tık la rı 
iç in  göza ltın a  a lınan Muzaffer Avazov ve  Husnid- 
din Alimov adlı ik i M ü s lü m a n  g e n c in  ce se tle ri a i
le le r in e  te s lim  e d ilm iş ti. Bu ik i g e nc in  k a y n a r su 
y a  a tılm a la rı sonucu  v ü c u tla r ın d a  %  60-70 o ra n ın 
da y a n ık  o lu ş tuğu , A va zo v ’u n  başının a rkas ında  
b ü y ü k  b ir  ya ra n ın  b u lu n d u ğ u  ve  v ü c u d u n u n  b ir 
ç o k  bö lg e s in d e  de d a rp  so n u cu  e z ik le r in  g ö rü ld ü 
ğü, el ve  a y a k  tırn a k la rın ın  y e r in d e n  s ö k ü lm ü ş  o l
d u ğ u  te s b it  ed ild i.

T ü rk  D ünyası insan H akla rı D erneğ i Başkanı 
A b d u lla h  Buksur, başta  Batı o lm a k  üzere  tü m  
d ü n y a y ı Ö zbek is tan ’d a k i v a h ş e ti göz y u m m a k la  
su ç lu yo r. Ö zb ek is tan ’d a k i v a h ş e tin  k a tlia m la r la  sı
nırlı o lm ad ığ ın ı b e lir te n  Buksur, “ insan la r, e ş le rin in  
gözü  ö n ü n d e  so yu la ra k  te c a v ü z  e d ilm e k te d ir ."  d i
yo r.

90 SONRASI SÜREÇ

Ü lke y i b u g ü n le re  g e tire n  o la y la r  z in c iri, as lında 
bağım sız lığ ın  e lde  e d ild iğ i 1991 ’le re  k a d a r uzanı
y o r. Bağım sızlığın a rd ınd an  d e v le t başkanı seç ilen  
K e rim o v , ik tid a rın ın  daha  i lk  y ılla rın d a  m u h a le fe ti
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ta s fiy e  e tm iş , Erk Partisi v e  B irlik  H a lk  H areke ti g i
b i s iyasi m u h a le fe t p a rt ile r in in  lid e rle r in i ü lk e y i 
te r k  e tm e y e  m e cb u r b ırakm ış tı.

1996 y ılında  A fg a n is ta n 'd a  o rta y a  çıkan ve  Ta- 
liban h a re k e tiy le  işb ir liğ i ha lin d e  fa a liy e t gös te ren  
Özbekistan İslâmî Hareketi, K e rim o v ’a, o to r ite r  
y ö n e t im in e  k ılıf o la ra k  ç o k  iy i b ir  fırsa t sağladı. 
Ö zb e k is ta n ’da şeria tç ı b ir  y ö n e t im  ku ru lm a s ın ı is
te y e n  bu  g ru b u n  Ö zbek is tan  içe ris inde  y ü rü ttü ğ ü  
fa a liy e tle re  karşı b ü y ü k  b ir  m ü ca d e le  baş la tan  
K e rim o v , bu ta r ih te n  itib a re n , ke n d is in e  karşı y ü 
rü tü le n  he r tü r lü  m u h a le fe ti k ö k te n d in c ilik le  su ç 
lam a ya  başladı, ik tid a rın ın  o n u n cu  y ılına  g e lin d i
ğ inde  K erim ov, sansürün , insan hak la rı ih la lle r i
nin, düzm e ce  m a h k e m e le r in  ve  işke nce n in  g ü n 
lü k  h a ya tın  sıradan b ir  parçası ha line  d ö n ü ş tü ğ ü  
b ir po lis  d e v le ti o lu ş tu rm u ş tu . Ü lke ha p ish a n e le 
rinde  7000’i aşkın s iyasa l m a h k u m  vardı. M u h a lif
le r b ird e n b ire  o rta d a n  k a y b o lm a k ta y d ıla r. Gözal
tın d a  veya  hap is te  ö lü m  o la y la rı sıradan b ir  hal 
a lm ış  d u ru m d a yd ı.

K e rim o v 'a  gö re  e k o n o m ik  g e lişm e  g e rçe k le ş 
m e d e n  d e m o k ra s iy e  geç ilem ez, s iyasi a landa  re 
fo rm la r uyg u la n a m a zd ı. D o layısıy la  y ö n e t im in in  
baş langıc ından itib a re n , e k o n o m in in  h e r a lan ında  
d e v le tin  k o n tro lü n ü  ön p lâna  ç ıkaran b ir  m o d e l 
uygu lad ı. Sonuç ta m  b ir başarısız lık  o ldu . H alkın 
re fah  d üzey i S o vy e tle r B irliğ i d ö n e m in d e k in d e n  
de  g e riye  g itm iş t i.  2000 ’li y ılla rın  başlangıcında 
Ö zbek halkı, k işi başına 30 d o la rlık  a y lık  g e lir  se 
v iye s iy le , fa k ir lik , işs iz lik  ve  se fa le t ba tağ ına  sap
lanm ış  d u ru m d a yd ı. M ilyo n la rca  Özbek, başta  Ka
za k is ta n  ve  R usya o lm a k  üzere, dış ü lk e le rd e  y a 
şam  savaşı v e rm e k te y d i. Aslında 27 m ily o n lu k  
g enç  nü fusu , y ıld a  5 m ily o n  to n a  u laşan p a m u k  
ü re tim i, d ü n y a n ın  i lk  on sırasına g iren  a ltın  ü re t i
m i ve zeng in  doğa lgaz  ka yn a k la rıy la  Ö zbekis tan , 
ka yn a k la rın ın  d o ğ ru  ku lla n ılm a s ı ve  g e lir le r in in  
ad il pay laş ım ı d u ru m u n d a  ç o k  b ü y ü k  b ir  g e lişm e  
g ö s te re b ilird i.

11 Eylül’den Kadife Devrimlere!

11 Eylül o lay ı sonrasında  A m e rika 'n ın  A fg an is 
ta n ’a m ü d a h a le s i K e rim o v  y ö n e tim i iç in  b ü y ü k  
b ir  şans o ldu . T e rö re  karşı o r ta k  m ü ca d e le  şe m s i
yes i a ltın d a  ABD ile  a yn ı sa fta  y e r  a lan  K e rim ov , 
ü lk e n in  g ü n e y in d e k i Hanabad ş e h rin d e  ABD’y e  
b ir  hava üssü ve rd i. 2500 p e rsone lin  g ö re v  y a p tı 
ğı bu  üssün tahs is  e d ilm e s in in  karşılığı, d e m ir  
y u m ru k la  y ü rü t tü ğ ü  y ö n e tim  şe k lin e  göz y u m u l
m ası ve  c id d i b o y u tta  e k o n o m ik  y a rd ım  sa ğ lan 
m ası o la ca k tı. A r tık  ABD için K e rim ov, Büyük Orta
doğu Projesi’yle o rta y a  k o n u la n  “d e m o k ra t ik le ş 

m e n in  d e s te k le n m e s i"  idd iasın ın  aks ine , b ir l ik te  
ça lış ılab ilir d ik ta tö r le r  z in c ir in in  b ir ha lkası h a lin e  
g e lm iş ti. Bu arada A fg a n is ta n ’d a k i Ta llban  k a m p 
la rıy la  b ir l ik te  Ö zbek is tan  İs lâ m î H a reke ti k a m p la 
rı da y o k  e d ilm iş , bö y le ce  K e rim o v  y ö n e t im i d iş li 
b ir  m u h a lif  ra k ip te n  k u rtu lm u ş tu . A yrıca  söz k o 
nusu  ö rg ü t ABD’n in  m üca d e le  ed ilm e s i g e re k e n  
te rö r  ö rg ü tle r i lis te s in e  de a lınm ıştı.

Halk İsyanı öğrendi

K e rim o v ’un te rö r  s iyase ti, 2003 ’te n  b e ri ya şanan  
‘ka d ife  d e v r im le r le ’ zora g ird i. 2000 y ılın d a  Sırbis
ta n 'la  baş layıp  daha sonra G ürcistan, U kra yn a  ve  
K ırg ız is tan 'la  d e va m  eden  kadife devrimler Ö zbek 
y ö n e tim in in  a la rm a  geçm es ine  se b e p  o lm u ş tu . 
G ürcistan ö rn e ğ in d e  Soros ve b e n ze ri Batı k a y 
nak lı va k ıfla rın  oynadığ ı ro lü  g ö ren  K e rim ov , G ür
c is tan  d e v r im in d e n  kısa b ir  süre sonra, Soros Vak- 
f l'n ın  Ö zbek is tan  b ö lü m ü n ü  ka p a ttı ve  b e n ze ri s i
v il to p lu m  ö rg ü tle r in i yo ğ u n  k o n tro l a ltın a  aldı. 
Kad ife  d e v r im le r in  b ir  d iğ e r ö n e m li parçası o lan  
m u h a le fe tin  seç im e  ka tılm ası, s e ç im le rin  u lu s la 
rarası d e n e tim le re  açılm ası g ib i ko n u la ra  karşı 
s tra te jile r  g e liş tire n  K e rim o v  y ö n e t im i,  2004 yılı 
so n u n d a  ya p ıla n  p a rla m e n to  s e ç im le rin e  h iç b ir  
m u h a le fe t p a rtis in in  ka tılm as ına  iz in  v e rm e d i. 
2005 y ılı M art'ında , ko m şu  K ırg ız is tan ’da g e rçe k le 
şen h a lk  ayak lanm ası, K e rim o v  y ö n e t im in i faz la 
sıyla raha ts ız  e tti. Ö zbek is tan 'da  d a  b ir  d e v rim  
o la b ile ce ğ i ih tim a li, içe rid e k i bask ın ın  daha da a r
tırılm as ına  sebep  o ldu . A n ca k  ç e v re  ü lk e le rd e k i 
o la y la r s ıradan Ö zbekle re  b ile  s iv il ita a ts iz liğ i aşı
ladı. M esela Haziran 2004 ’te  işadam ı B ahadır Çori- 
yev , K e rim o v ’un is tifası iç in  g ö s te r i p la n lıyo rd u  
am a daha m e yd a n a  in m e d e n  e v in d e n  a lın ıp  Taş
k e n t ’te n  sü rü ld ü . Başarsaydı bu, s ıradan insan la 
rın i lk  p ro te s to su  o lacaktı. Kasım  2004 ’te  k ü ç ü k  
tücca ra  lisans zo ru n lu lu ğ u  g e tir ilin c e  K o ka n d ’da 6 
b in esn a f ayak land ı. K e rim o v  o n la ra  ‘Siz İslam cı 
te rö r is ts in iz ’ d iy e m e d i ve isyana neden  o lan  u y 
g u la m a y ı askıya aldı. Bu, s iv il ita a ts iz liğ in  ilk  za fe 
riyd i. Geçen ş u b a tta  halkı y in e  K e r im o v ’un y ü z ü 
nü k ız a rttı! T iflis ’te n  'G österi y a p ıp  b u n u  b ir  de 
d ü n ya  â le m e  gös te rirsen  is te d iğ in i a lırs ın ’ tü y o s u 
nu ka p a n  K ibra ili 50 ç iftç i, T a ş k e n t'te  e y le m  ya p ıp  
Kazak-Ö zbek sın ırında insansız  b ö lg e y i g e n iş le t
m e  adına y ık ıla n  e v le rin e  k a rş ılık  ta z m in a t sözü 
a lm a y ı başardı.

SON OLAYLAR

Haziran 2004 ’te  E krem îye  g ru b u  ü y e le r i o la ra k  
sö y le n e n  23 işadam ı tu tu tk la n m ış tı .  T u tu tu k la n a n
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bu  23 k iş i 1999 y ılın d a n  itib a re n  b ö lg e d e  k u rd u k 
ları tica r i k u ru lu ş la r  aracılığ ıyla , ka zand ık la rı para 
ile  cam i y a p tır ıy o r, o ku l y a p tır ıy o r  ve  gen iş  çaplı 
b ir  y a rd ım  o rg a n iza syo n u  y ü rü tü y o r la rd ı. Keri
m o v ’un a ç lık ta n  ve  z u lü m d e n  k ırıp  geç ird iğ i in 
san la ra  d e s te k  o lm a y a  ça lış ıyor, işsiz liğe ve  fa k ir 
liğe  karşı m ü ca d e le  e tm e y i am a ç lıyo rla rd ı.

Ö zb e k is ta n ’ın d o ğ u su n d a k i A n d ica n  k e n ti, M a
yıs  ay ın ın  baş la rında  ü lke d e  b e n ze ri g ö rü lm e m iş  
b ir  p ro te s to  g ö s te ris in e  sahne  o ld u . İs lâ m î hassa
s iye tle re  saygı g ö s te r ilm e s in i is te d iğ i iç in  ya rg ıla 
nan bu  23 g e nc in  a ile le ri ta ra fın d a n , y a k la ş ık  100 
g ü n d ü r p ro te s to  gös te ris i d ü z e n le n iy o rd u . Başlan
gıç ta  sayıla rı az o lan  k it le  m a h k e m e  k a ra r a şa m a 
sına y a k la ş tıkç a  b ü y ü d ü , ka tılım c ıla ra  v e rile n  des
te k  a rttı. Sıradan b ir  g ö s te ri de ğ ild i bu. K a tılım c ı
ların çoğu, m a h k e m e y e  ç ıkarılan  g e n ç le rin  anne  
babaları, ço cu k la rı y a  da ka rd e ş le riyd i. T u tu k lu  23 
m ü s lü m a n ın  a n n e le r in d e n  b iri, 26 ya ş ın d a k i o ğ lu 
nun  b ir  ka h ve h a n e  iş le ttiğ in i, b ir  g ün  işe g itt iğ in i, 
a n ca k  ge ri g e lm e d iğ in i a n la tıyo r. “ İyi b ir  insan, iy i 
b ir  M ü s lü m a n d ır. Ne suç iş led iğ in i b ir  tü r lü  a n la 
y a m ıy o ru m " d iy o r. Uzun sü re d ir d e v a m  eden  
m a h k e m e y i son ç ıkan  o la y la rd a n  önce  b ir  gaze 
te c i şö y le  y o r u m lu y o r : “Gençler, İs lâ m î b ir  g ru b a  
üye  o lm a k la  suç la n ıyo r. Dava dosya la rı bu y ö n ü y 
le, Ö zb e k is ta n ’d a k i y ü z le rce s in e  ço k  b e n z iyo r. Bu 
davayı fa rk lı k ılan , a ile le rin  te p k is i. Son d e rece  iy i 
a v u k a tla r  tu tm u ş la r . O ğulla rına iftira  a tm a k la  suç
lad ık la rı b ir  g a z e te y i dava e tm e y e  k a d a r v a rd ır
m ış la r işi. Y e tk il i le r in  te p k is in i ç e k m e m e y e  de 
aşırı özen g ö s te r iy o rla r. Her gün  g ö s te ri sonrası, 
sessizce e v le r in e  g itm e d e n  önce  to p la n d ık la rı a la 
nı te m iz liy o r la r  ö rn e ğ in ."

Görgü ta n ık la rı, A n d ica n 'd a k i h a p ish a n e y i 15 
araçla basan s ilah lı b ir  g ru b u n , g a rd iy a n la rd a n  b a 
zılarını ö ld ü rü p  4 b in  m a h k u m u  se rb e s t b ıra k tığ ı
nı ak ta rd ı. H ap ishane  baskın ın ı g e rç e k le ş tire n le r in  
e rken  s a a tle rd e  d e  a s k e rî b ir  b ir liğ e  sa ld ırd ığ ı ve  
500 a ske rin  k a ç a ra k  çe v re d e k i e v le re  sığındığı b il
d ir iliyo r. Ö zb e k is ta n  M illî H aber A jansı ta ra fın d a n  
ve rile n  ha b e rd e , “aşın dinci silahlı isyancıların" 
k e n ti e le  g e ç irm e k  is ted iğ i; an ca k  g ü v e n lik  k u v 
v e tle r in in  bu  sa ld ırıy ı p ü s k ü rttü ğ ü  idd ia  ed ild i. 
Görgü ta n ık la rı, g ü v e n lik  güç le ri a te ş  aç tığ ında  
ço k  sayıda k iş in in  m e y d a n ın  ya k ın la rın d a  b u lu 
nan o ku la  kaç tığ ın ı, a n c a k  içeri g ire m e d e n  v u ru l
d u ğ u n u  a n la ttı. Bir g e n ç , "Bizi ta v ş a n la r g ib i a v la - 
dılar...Durum  çok  kö tü . M asum  in sa n la r ö ldü rü ldü .

T erö ris t g ö rü n tü sü  ve rm e k  için ö ld ü rd ü k le r i s iv ille 
rin  y a n la rın a  s ila h la r  k o y d u la r"  dedi. Başka b ir  ta 
n ığın ifades i ise ş ö y le : "... K e n t m e y d a n ın d a  to p la 
nan  ve K e r im o v ’u g ö rü şm e ye  çağ ıran  800 k iş ilik  
to p lu lu k , a ile le rle  o lu p  b ite n i g ö rm e y e  g e le n le rd e n  
oluşuyordu. 0 s ırada  a ske rle r ge ld i, ka la b a lığ ın  
üze rine  a teş  aç tıla r, insan la r, ‘A te ş  e tm e y in ' d iy e  
b a ğ ırıyo rd u  a m a  d u rm a d ıla r. M eyd a n ın  ya k ın ın d a  
çoğu çocuk 350 k a d a r k işi to p la n m ış tı. Özel kuv
vetler o n la rın  üze rine  de a teş açtı. En k o rk u n c u  da  
yo ld a  ya ra lı y a ta n la ra  ya k la ş ıp  b aş la rından  v u r
m a la rıyd ı.”

H apishane bask ın ında  4 b in  m a h k u m la  b ir l ik 
te  s e rb e s t b ırak ılan  23 işa d am ından  b iri o lan  Ab- 
dülbasid Egomov, h ü k ü m e ti d e v irm e y i is te m e d ik 
le rin i sadece e k o n o m ik  ö z g ü rlü k  ta le p  e t t ik le r in i 
k a y d e tti. Egom ov, o rd u n u n  k e n d ile r in e  baskın  
d ü ze n le m e s i ih t im a lin e  karşı ise, “Ş im d i ya şa d ığ ı
m ız  g ib i y a ş a m a k  y e r in e  ö lm e y e  hazırız" ş e k lin d e  
ko n u ş tu . D u ru m u n  c id d iy e t i ü ze rin e  Ö zbek y e tk i 
lile r, ü lk e d e k i BBC ve  CNN dah il tü m  y a b a n c ı te le 
v izyo n  ka n a lla rın ın  ya y ın la rın ı ke se rke n , ABD d e s 
te k li R adio L ib e rty ’n in  fre ka n s la rın ı ka rış tırıc ı d a l
ga la r ya y ıld ı.

SONUÇ

Yeni Büyük Oyun kapsamında Orta Asya’nın 
kontrolü için Özbekistan’ın özellikle Fergana Vadi
sinin kontrolü çok önemidir, ç ü n k ü  b ö lge  Rus
y a ’nın e tk is in  aza ltılm as ı, Ç in’in b ö lg e y e  g ir iş in in  
e n g e lle n m e s i ile  e n e rji ka y n a k la rın a  u la şm asın ın  
ö n ü n ü n  kes ilm es i, A fg a n is ta n  ve  İra n 'ın  k o n tro l 
e d ilm e s i ve  m e rk e z e  b a ğ la n m a m ış  ö n e m li b ir  
“ b o ş lu k ” a lan ın  k o n tro lü  aç ıs ından ç o k  h a y a tid ir . 
B unun la  b ir l ik te  G ürc is tan, U kra yna  ve  K ırg ız is tan  
d a rb e le r in d e n  sonra  Özbekistan’da ABD destekli 
darbe yapabilmesi oldukça zordur. Çünkü Ferga
na vadisinde İslâmî grupların varlığı nedeniyle bu 
güçlerle sürekli savaşan Kerimov’un devrilmesi 
büyük bir kaos getirebilecektir.

Ö zb e k is ta n 'd a k i o la y la r  bas tırılsa  v e  K e rim o v  
ş im d ilik  k o ltu ğ u n u  ku rta rs a  da, Ö zb e k is ta n  d ö n ü 
şü o lm a y a n  b ir  d e ğ iş im  s ü re c in e  g irm iş tir .  Bundan 
böyle Kerimov’un müslüman halka yönelik çok 
daha ağır bir politika izleyeceği tahmin edilmek
tedir. Son o la y la rd a  ö len  b in  k iş i b u n d a n  s o n ra k i 
g id işa tın  ip  uç la rın ı v e rm e k te d ir .  ■
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