
Batıl/ı Öfke ya da 'Sert Zayıflık'
Halil Cibran, Fırtınalar’mda “Biz size saraylar inşa ederiz, siz bize mezarlar kazar
sınız” diye seslendiği Batılı sömürgecilere şu gerçeği haykırmıştı yıllar önce:

"Başlangıçtan beri siz bizim uysal gücümüzle, sert zayıflığınız eşliğinde güreşirsiniz--"
Bugün Müslümanlar, Batı’nm tam da -Cibran’m sözünü ettiği- “sert zayıflığını” 

ele veren “bâtıl öfke”sinin muhatabı durumundalar. İslâm’ın ve Müslümanların 
kendinden emin “uysal gücü” ile karikatür çirkefliğine başvurarak güreşen Batı 
dünyası, yaşamakta olduğu kimlik krizini ve güven bunalımını da Islâm-ötekisi 
üzerinden aşmayı deniyor.

Evet, bugün kimi Batılı oryantalistlerin dillendirdiği türden bir “Müslüman öf
ke” ile değil, tam tersine bir “Batılı öfke” vakıası ile karşı karşıya bulunuyoruz.

Hatırlarsak; 11 Eylülle birlikte koro halinde “İslâmî terör”den söz eden küresel 
güçlere lojistik servis sunan oryantalistler, sosyologlar, yazarlar, Müslüman dünya
nın terör ürettiği ön-kabulünden hareketle bunun sebeplerini, kökenlerini araştır
maya koyulmuşlardı. Bunlardan biri de, yıllardır “Müslüman Öfkenin Kökenleri” 
üzerine makaleler yazan, konferanslar veren İslâm düşmanı Bernard Lewis idi. Le
wis, İtalyan Corriere della Sera gazetesinin 11 Eylül’ün yıldönümünde yayınladığı 
söyleşisinde; İslâm dünyasındaki hıncın, Batı emperyalizmi ve sömürgecilikten de
ğil II. Viyana Kuşatması’ııdan kaynaklandığını söylemişti. Ona göre, “yenilgiyi ka
bullenmeyen İslâm” o gün bugündür, 1683 yenilgisinin rövanşını alma arzusuyla 
yanıp tutuşmaktaydı. (Nilgün Cerrahoğlu, “Venedik’te Din Skandali", Cumhuriyet, 02.09.2002.)

Oysa bugün, yeni bir Viyana Kuşatması korkusu yaşayan, bizzat Avrupa’dır. Ba
tıl/ı ağızlar, demografik ve kültürel anlamda bir İslâmî kuşatmadan söz ederek Müs- 
lümanlara ve İslâm’a öfke kusmaktadırlar. Kelimenin tam anlamıyla; “Öfkeleri 
ağızlarından taşmaktadır; sinelerinde gizledikleri ise dalıa büyüktür.” (3/118) Ül
kelerinde yaşayan bir avuç Müslümanı asimile edemeyen müstağni Avrupa, Islâm- 
fobik duygularla köpürdükçe köpürmelctedir. Hakikat şu ki, küresel Batıl/ı hayat 
tarzının diş geçiremediği tek din İslâm, tek coğrafya İslâm dünyası, tek topluluk 
Müslümanlardır. İşte İslâm’a karşı Batılı öfke buradan kaynaklanmakta, Batı’nm İs
lâm’a tahammülsüzlüğünün temelinde bu yatmaktadır.

Ümran’m kapak dosyasındaki yazılarda ve özellikle Ghali Hassan’dan yaptığımız 
çeviride yer alan bazı anekdotlar bu öfkenin kaynağını anlamamıza yardımcı olmak
tadır: Danimarka Kraliçesi II.Margrethe’in “küresel ve yerel düzeyde İslam’ın meydan 
okumasına” karşı Batıkları harekete geçmeye çağırması... Türkiye’nin AB’ye girişinin 
“Hıristiyan Avrupa’nın Islâmlaştınlması anlamına geldiğini” savunan İtalyan Ba
kan Calderoli’nin Papa Ratzinger’i “yeni Haçlı Seferi”ne daveti... AB Komisyonu es
ki başkanı Bolkestein’in: “Amsterdam’da doğan çocuklara verilen isimler arasında ilk 
sırada Mulıammed adı bulunmaktadır. Bu, Avrupa’nın gelecekteki halini ortaya koy
maktadır.” ifadesi... Bunlara bir de; B.Lewis’in geçen yıl ortaya attığı, “Yüzyıl içinde 
Avrupa İslâmlaşacak” şeklindeki kışkırtıcı tesbiti ile, ünlü İtlayan gazeteci Oriana 
Fallaci’nin -Müslümanları kastederek- “Allah’ın çocukları fareler gibi ürüyor” ifa
desini eklersek, öfkenin kökenlerine inmekte güçlük çekmeyiz, herhalde...

Özetle; azız Peygamberimizi(s.) karalamaya yönelik iğrenç karikatürler üzerin
den İslâm’a öfkelerini kusan Batı’nm sert zayıflığı ile karşı karşıya bulunan Müslü
manlar, Peygamberlerine bağlılıkları, sevgileri ve hassasiyetleri kadar, sağduyuları, 
vakarları ve basiretleri ile de sınandılar ve sınanmaya da devam edecekler. Müslü
manlar bir yandan kararlı ve vakur tepkiler ortaya koyarken bir yandan da “model 
insan” Hz.Peygamber’i daha iyi anlamaya, anlatmaya ve onun güzel örnekliğini ha
yata taşımaya gayret ederek bu tuzakları boşa çıkarmalıdırlar.

Öte yandan, -gündem bölümümüzde ele aldığımız üzre- Batı’da yükselen bu öf
keye paralel olarak yerli işbirlikçilerinin İslâm karşıtlıkları da kronik başörtü-fobi- 
si üzerinden yeniden nüksetmiş bulunuyor. Maalesef, küresel ölçekte İslam’ı dur
durmaya yönelik projeler, her zaman yerel planda birtakım destekçiler bulabiliyor. 
Yaklaşık 200 yıldır, Batı/1 adına milletini hizaya getirmeye çabalayan yaban/cı zihni
yet de, işte böylece “sert zayıflığını” ele veriyor.

“Ve sonunda galip gelecek olan mutlaka Bizim ordumuzdur.’’ (37/173)
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Gündem

ISLÂM KARŞITLIĞINDA İÇ VE DIŞ 
HEGEMONLAR EL ELE

Metin Alpaslan

üslüm anların  güçlü 

İ t ;  olması, küresel hege-

p monyanın önünde en
!i büyük engeld ir. Bu

nedenle, bir yandan "Ilım lı İslam" 

politikaları ile İslam'ı kendilerine 

göre ehlileştirm e operasyonları

na devam ederken, diğer ta ra f

tan M üslüm anlara en hassas 

noktalarından saldırarak tah rik  

ve aşağılama yoluna g itm ekte 

dirler. Kendi kutsallarını tü k e t

miş Batı, bu defa bizim kutsalla

rımıza saldırıyor. İslam'ı te rörize  

ederek b ir umut olmasını önle

mek ve güçsüzleştirm ek is tiyo r

lar. 11 Eylül saldırılarının ardından 

"h a ç lı"  z ih n iye tiy le  İslam ve 

Müslümanları karalama kampan

yasına hız veren ABD, egemenli

ğini güçlend irecek senaryo lar 

devreye sokmaya devam ediyor. 

Müslümanları tah rik  ederek taş

kınlık yapmalarına sebep olmak 

ve sonra da "bakın ben bunlarla  
savaşıyorum" diyerek yeni saldı

rılarına kılıf hazırlamak peşinde

ler. İran'a saldırmadan önce Hı

ristiyan dünyasını bü tün leştire 

rek dayanışmayı a rtırm ak için 

psikolojik olarak hazırlıyorlar.

İçeride  kadın-erkek karışık 

Cuma namazında saf tu tu luyor, 

dışarıda karikatür saldırıları bu 

amaca yönelik olarak tezgahlanı

yor. İslam dünyası b ir anda pimi 

çekilm iş bir bombaya dönüştürü

lüyor. Yakıp yıkan bir İslam gö

rüntüsü bütün dünyaya servis 

ediliyor, şiddet ve İslam aynı fo 

toğ ra f karesinde bir araya g e tir i

liyor. Sonra Trabzon'da m isyo

nerlik yapan bir papaz ö ldürü le

rek d ikka tle r başka yöne kaydırı

lıyor. İç ve dış medya anlaşmış 

gibi bu olaya geniş yer veriyor. 

Yer yerinden oynuyor. İta lya'da 

büyük tö ren le r yapılıyor. Papazın 

aziz ilan edileceği söylen iyor. 

Böylece d inler arasında çatışma 

nok ta la rı o luş tu ra rak  ABD 'n in 

m eden iye tle r çatışması tez ine  

destek veriliyor.

T ü rk iye 'n in  la ikç i çevre le ri 

de, Batı'nın, İslam'ı Türkiye'nin 

hayatından tüm üyle tasfiye etme 

işini kendilerine havale e ttiğ in i 

kavrayamayacak kadar zihinsel

sığlık ve ufuksuz duruşlarıyla Ba- 
tı'ya  gönüllü taşeronluk yapıyor
lar. 28 Şubat ve sonrasında, la ik
liği koruma adına uygulamaya 
konulan bütün icraatlar, aynen 
devam ediyor. Başörtü lü ler halâ 
üniversite lere g irem iyor, 8 yıllık 
eğitim  h içbir değişiklik olmadan 
aynen sürüyor, ilköğretim i b it ir 
meden Kur'an kurslarına gitm ek 
yasak. İlköğretim in beşinci sını
fından sonra çocuklar yaz kursla
rına veya hafta sonu kurslarına 
g idebiliyordu. Ancak Danıştay, 
bunun da anayasanın la iklik ilke
sine aykırı olduğu iddiasıyla ka
nunun ip ta li için Anayasa Mahke- 
mesi'ne başvurdu. İmam Hatip ler 
de dahil hâlâ bütün meslek okul
larının önünde katsayı engeli 
mevcut. Danıştay, meslek lisele
rinde okuyan ve mezun olanların 
açıköğretim  liselerine geçmesine 
imkan sağlayan Milli Eğitim Ba
kanlığı yönetm eliğ in in yü rü tm e
sini durdurdu. Din eğitim in i irtica  
ile özdeşleştird iklerinden dolayı, 
gençliğin dinden uzaklaşması için 
ellerinden ne geliyorsa yapmaya 
devam ediyorlar.

Yasağın Sınırlarını 
Genişletiyorlar

28  Şubat'ın sıcak günlerinde ba
şörtüsü yasağında Türkiye 'y i Tu
nus'a benzetm eye çalışacaklarırg 
be lirtm iş tik . Şimdi Danıştay, okul 
dışında başını ö rten  bir öğre tm e
nin yönetic i olmasını engelleyen 
bir karar verdi. Bayrak Garnizo
nu sahası içinde bulunan anaoku
lunda göreve giden bir bayan öğ
re tm en in  k im liğ inde  başörtü lü  
fo toğ ra f görülmesi üzerine gar
nizon tarafından inceleme başla
tılıyor. İki gün sonra başı açık fo 
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to ğ ra f yapıştırd ığ ı öğretm en 
kim liğ i ile gelmesine rağmen gar
nizon sahasına alınmıyor. Çünkü 
dediklerine göre, "komutan aca
yip çok kızmış"m\ş.

Başörtüsü yasağını önce Çan
kaya'ya, oradan da sokağa yay
ma giriş im leri ile sınırlarını her 
gün geniş letiyorlar. Önce "kam u
sal a lan" dediler, şimdi bunu "so- 
kaksal alanı" eklediler. Bir müd
det sonra bu "evsel alan" olacak. 
Yandaki komşu "çocuğum olum
suz etkileniyor" diye başörtülü 
komşusundan şikayetçi olacak. 
H içbir yasal dayanağı olmayan 
yılla rd ır devam eden başörtüsü 
yasağının dozunun her geçen 
gün biraz daha arttığ ını görüyo
ruz.. B aşö rtü lü le ri ün ive rs ite  
alanlarından kovduk, şimdi bunu 
sokağa yayabiliriz  diye düşünü
yorla r. Kamunun hassasiyetlerini 
d ikkate almayan, ülkenin değer
lerine yabancı bu kişiler, "yasak
layarak ortadan kaldırm a" yön
tem iy le  sorunu çözdüklerini zan 
ediyorlar.

İş, eğitim  ve öğrenim lerinden 
mahrum bırakılan kadınlar, ma
ruz kaldıkları bu zulüm ye tm iyo r
muş gibi, bir de hukukçu kılıklı 
YÖK Başkanı, kadınlık onurunu 
zedeleyici, hakaret içerikli ve kış
kırtıcı b ir tavırla  sa rfe ttiğ i "Ço
cuk, kadınlığından utanarak tür
ban takan öğretmenini görüp, 
acaba annem ayıp mı yapıyor, di
ye sormaya başlar" herzesini yu
m urtluyor. Bugün eğitim  gören 
16 m ilyon çocuğun en az 11-12 
m ilyonunun annesi başörtülüdür. 
Başını örten 20  m ilyonu aşkın 
genç kız ve kadın için bu değer
lendirm eyi yapanlar asıl utanma
sı gerekenlerdir. Sen Kurul Baş
kanı olunca Türkiye de babanın 
ç iftliğ i oluyor öyle mi? "Öğret
men okulda başı açık, pazara çı
kınca türbanlı olamaz"mış.

YÖK ve ün iversite ler hukuka, 
özgürlüklere, herkese kafa tu tu 
yor. Kimseden pervaları yok. Hü
kümet de bugüne kadar a ttığ ı ge
ri adım larla bunlara zafer sar
hoşluğu yaşatıyor. Devletçi iklim 
zem in inde o luş tu ru lan  T ü rk i
ye'nin bugünkü siyasi ve idari ya
pısı, kamu im kanların ın, gücü 
elinde bulunduranların daha da 
güçlenmesi yolunda kullanılma
sıyla, "em ir-kom uta  İlişk is i" iç in
de işleyen bir kışla sistem ini an
dırm aktadır. Cumhurbaşkanı, si
vil ve askeri bürokratlar sürekli 
insanların nasıl yaşayacağı ile il
gili beyanatlar veriyorlar. Ülke

insanı ilkokuldan itibaren bürok
ra tla rın  buyruk la rın ı duymaya 
başlıyor. Türkiye'de özgürlükle
rin önündeki en büyük engel ya r
gı ve askeri bürokrasidir. Diğer 
unsurlar uygulamalarındaki cü
re t ve cesareti buralardan al
maktadırlar.

Bu Sefer de Yargı Darbesi mi?

A rtık  yargı her şeye müdahale 
etm eye başlam ıştır. Güya T ü rk i
ye'de ku vve tle r ayrılığı prensibi 
var. M eclis kanun ç ıka rıyo r, 

Anayasa Mahkemesi ip ta l edi
yor. Hüküm et kararname çıkarı
yor, Cumhurbaşkanı im zalam ı
yor. Y ürü tm e yönetm elik ç ıkarı
yor, Danıştay ip ta l ediyor. O za

man bu ülkede niçin seçim yapı
lıyor? Niçin Meclis açılıyor, niçin 
hüküm etle r ku ru lu yo r?  Ü lkeyi 
bir avuç atanm ışa tes lim  edelim, 
m em leketi kendi dogm alarıy la  
idare edip g its in le r. İdeo lo jik  
saplantılarla  hareket eden bazı 
hakim ler gereksiz ta rtışm a la ra  
sebep olarak, ü lkenin enerjis in i 
boşa harcamaya devam ed iyo r
lar. Hiç hakları olmadığı halde 
hem halkın nasıl giyineceğine, 
nasıl düşüneceğine karar ve ri
yorla r, hem de yargı kararların ın  
tartışıld ığ ından ş ikayet ed iyo r
lar. Böyle ta rtış ılacak  kara rla r

alırsanız, e lbe tte  halk da bunu 
ta rtış ır. 28  Şubat'ın  e tk in  bir 
generali "iki savcıyla İşi b itir
dik" dem işti. 28  Şubat sürec in 
de yargı m ensuplarının b rifin g 
lere katılarak postm odern dar

beyi des tek lem es i uzun süre 
ta rtış ılm ış tı.

Tartışmalı K ararlar ve Yargıya 
Güven Sorunu

Çok sayıda kanun, CHP ve Cum- 
hurbaşkanı’nın m üracaatları üze
rine Anayasa Mahkemesi'nce ip
tal ediliyor. Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Yargıtay ve yere l mah
kemelerde düşünce ve inanç öz
gürlüğüyle ilg ili davalarda değer
lendirm eler katı la iklik yorumuna 
göre yapıldığı için yaşam ve ifade

Giiya Türkiye'de kuvvetler ayrılığı prensibi var. Meclis kanun çıkarıyor, 
Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Hükümet kararname çıkarıyor, Cumhur
başkanı imzalamıyor. Yürütme yönetmelik çıkarıyor, Danıştay iptal edi
yor. 0  zaman bu ülkede niçin seçim yapılıyor? Niçin Meclis açılıyor, niçin 
hükümetler kuruluyor? Ülkeyi bir avuç atanmışa teslim edelim, memleke
ti kendi dogmalarıyla idare edip gitsinler.
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hürriye tin i zora sokan uygulama
lar yaşanıyor.

Eski Anayasa Mahkemesi 

Başkanı Mustafa Bumin, em ekli

ye ayrılmadan önce yaptığı ko

nuşmada, "başö rtüsü  yasağını 

kaldırmak amacıyla çıkarılacak 

tüm  yasal düzenlemelerin Ana- 

yasa'ya ve la iklik ilkesine aykırı 

olacağım”  öne sürerek yargının 

tutum unu peşinen deklare e tm iş

ti. Yargıtay Başkanı Osman Şirin 

de Meclis'te 312. maddeyle ilg ili 

değişikliklerin görüşülmesi sıra

sında, bu maddeyle ilg ili davalar

da kanun metninin yüzde 5, Yar

gıtay'ın yorumunun ise yüzde 95

oranında e tk ili olduğunu söyle
m işti. Yargının en üst düzey y e t
kililerinden bu ifadeleri bazı da
valarda hukuktan çok başka has
sas iye tle rin  devreye g ird iğ in i 
gösteriyor.

Yargı, kendisini devletin ye ri

ne koymakta, devlete karşı bireyi 

değil, bireye karşı devleti koru

maya çalışmaktadır. Halbuki öz

gürlükçü sistem lerde yargı, ön

celik le  b ireyin haklarını korur. 

Asla kendini devletin hukukunu 

koruyan konumda görem ez. 

Mevzilerini korumak isteyenler, 

yüksek yargıyı kullanarak ideolo

jik  b ir taarruz gerçek leştiriyo r

lar. Mahkemelerin kararlan ile il

g ili ta r tışm a la ra  bakıldığında, 

yargının hukukun değil, b ir azınlı

ğın te rc ih le rin i topluma dayatan 

to ta lite r b ir ideolojinin baskı ara

cı haline ge tirild iğ i kanaati ha

kim. Yargının kamu vicdanında 

kabul görm eyen hukuka aykırı 

yorum ları, siyasi ve ideolojik yak

laşımlarla aldığı kararlar yargıya 

olan güveni zedeliyor. NİteRim 

anke tle rde  yarg ı kurum ların ın  

sürekli olarak geriye gitm esi de 

bu yıpranmanın açık bir göste r

gesidir.

Danıştay'ın başörtüsünü so
kakta da yasaklayan hukuka aykı
rı kararı özel hayata müdahale
dir, keyfi uygulamalara yol aça
caktır. B ir öğretm enin okuldan 
çıktıktan sonra başörtüsü takm a
sına kimsenin engel olamayacağı
nı b ilm eleri gerekir. İnsanların 
tercih hakkını elinden alıp çizgiyi 
bu kadar aşarsanız artık orada 
to ta lite r b ir z ihniyet söz konusu
dur. Karar, inancından dolayı so
kakta başını kapatmak isteyenle
rin haklarını ihlal etmek anlamına 
geliyor. Kararların uygulanma ka
b iliye ti yoktur. Özel hayatlara bu 
kadar müdahale edilirse başkala
rı da d iğerlerin in özel hayatlarına 
karışır. Ülkenin selameti için bu

na izin verilm em elid ir.
Kurum ların başına çö rek le 

nen kişilerin  kişisel düşünce ve 
te rc ih le ri egemen ideolojinin is
teğ ine  dönüşm em elid ir. YÖK 

Başkanı'nın "K ürsüde aç, pazar
da tak kabul edilemez." açıkla
maları da son derece yersizd ir. 
Danıştay'ın ta rtışm a ya  sebep 
olan kararları insan onurunu kırı
cı, inc itic i özellik taşıyor. Kamu 
iktidarını elinde tu tan  ye tk ilile r, 
sahip oldukları ye tk ile ri akıllarına 
estiği gibi kullanamazlar.

Yargı kararları ile yasak oluş-

Yargı, kendisini devletin yerine koymakta, devlete karşı bireyi değil 
bireye karşı devleti korumaya çalışmaktadır. Halbuki özgürlükçü sis
temlerde yargı, öncelikle bireyin haklarını korur. Asla kendini devle
tin hukukunu koruyan konumda göremez. Mevzilerini korumak iste
yenler, yargıyı kullanarak ideolojik bir taarruz gerçekleştiriyorlar.
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turulam az. Temel haklar alanın
da yapılan her düzenlemenin ka
nun ile yapılm ası zorun ludur. 
Mevzuatta hüküm bulunmadığın
dan, Danıştay'ın "başörtüsü ya
sağı" için dayanak yaptığı karar
lar herhangi bir kanuna dayan
mamakta, hukuki b ir metinden 
ziyade, kişisel ve hayali yorum 
lar, ideolojik saplantılar içermek
ted ir.

AİHM ve Avrupa'nın Adaleti

Öte yandan AİHM, başörtüsü ya
sağı ile ilg ili olarak İstanbul'daki 
bazı İmam Hatip okullarında oku
yan öğrenci ve ve lile rin  başvuru
ları ile, İstanbul Üniversitesi İk ti
sat Fakültesi'nde öğretim  üyeliği 
yapan Sevgi Kurtulmuş'un ta le 
bini redde tti. Mahkeme, Leyla 
Şahin davasındaki kararın bir 
emsal olduğu yorum uyla, red ka
rarını o davadadaki hükümlere 
dayandırdı ve Türkiye'de laikliğin 
özel önem ine(!) vurgu yaptı. 
Mahkemenin, bundan böyle ben
zer konudaki başvuruların dava
laşmasına izin verm eyeceği be
lir t iliyo r.

Bu mahkemenin Müslümanlar 
lehine dini bir konuda aldığı bir 
karar yok gibi. İlerleme raporla
rındaki d in le ilg ili bö lüm lerde 
Müslümanların sorunlarıyla ilgili 
bir tek satır olmadığını da b iliyo
ruz. AB yoluyla dini özgürlükleri
mizi alacağız hayali b ir kez daha 
hüsranla b itti. Avrupa'nın genle
rinde bulunan ırkçılık ve İslam fo 
bisi inşallah şimdi daha iyi anla
şılm ıştır. AKP’nin ve bazı Müslü
manların AB’yi tüm  sorunlarım ı
zın tek çözüm adresi olarak gör
mesi hazin bir tra jed i idi. Bu ka
rarlardan ve özellikle karikatür 
krizinden sonra, akıllarını başla
rına alıp kendi değerleri tem elin
de bir dünya inşa etm ek için çalı
şacaklarını üm it ediyoruz.

Despotlara Söyleyecek 
Sözümüz Var!

İç ve dış hegemonlara sesleniy
oruz: Böyle davrandıkça siz kay
bediyorsunuz. Çünkü m illete kar
şı, onun değerlerine karşı sava
şılmaz. Sayenizde Müslümanlar 
bilinçleniyor. Koyun sürüsü gibi 
güdeceğinizi sandığınız Müslü
manlar sizi, ilkel takıntılarınızı, 
ideolojinizi, toplum a yönelik çü
rütm e ve yozlaştırm a faa liye tle 
rin izi yakından görüyor, sizleri 
yakından tanıyor. 28  Şubat'ta bu 
m illete e tm ediğ in izi bırakmadı
nız, sonuçta hiç istem ediğ in iz 
adamlar ezici bir çoğunlukla ik ti
dara geldi. İslam coğrafyasına bir 
bakınız. Nerde baskı ve zulüm 
varsa orada İslami hassasiyetleri 
önceleyen pa rtile r ve guruplar 
ön plana çıkıyor, kendilerine hal
kın teveccühü artıyor.

İş te  HAMAS, İşte M ısır’da

Müslüman Kardeşler. Cezayir’de 
PIS’ın gelişini kanla bastırm ışlar
dı ama artık o metod da fayda e t
m iyor. B irer b irer düşüyor kalele
ri. HAMAS’ın seçim zaferi hepsi
ni kara kara düşündürüyor. "N e r-  
den çıktı bunlar? " d iyorlar. Halid 
Meşal'in Türk iye 'ye  geliş inden 
nasıl da telaşlandılar. ABD ve İs
rail bile bu kadar yaygara kopar
madı. Kuruluşundan bu yana bü
yük katliam lara imza atm ış ço
cuk katili İsrail, Konya semaların
da uçuş ta lim i yaparken sesi çık
mayan "İsra il lob is i’’nin kalem- 
şörleri Prof.Ahmet Davutoğlu'nu 
hedef gösterm eye başladılar. 
HAMAS ile PKK’yı b irb irine karış
tıran İsrail'e, yalakalık yapan üç- 
beş yazar çizer nasıl kıyam et ko
parıyor. Türkiye'nin bölgede in i
s iya tif almasından çok İsra il'i dü
şünen, ABD ve İsrail te tikç iliğ i 
yapan kiralık kalemlere yazıklar 
olsun.
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MİLLETİN YOLUNA 
DÖŞENEN MAYINLAR

Yıldırım Canoğlu

on günlerde b irb ir in i 
destekleyen biri içerde 
d iğeri ise dışarıda iki 
önem li olay meydana 

geldi. İçerdeki, Danıştay 2. daire
sinin kamusal alan tanımlamasını 
iyice genişletip başörtüsünü so
kakta da yasaklayan kararı; dışa
rıdaki ise, Hz.Peygam ber'e(s.) 
hakaret içeren Avrupa merkezli 
karikatür olayıdır. İki olay, b irb i
rinden bağımsız gözükm esine 
rağmen gerçekte b irb iri ile bağ
lantılıd ır ve b irb ir in i tam am la
maktadır. Aynı zihniyetin İslam 
düşmanlığının fa rk lı zaman ve 
mekanlarda tezahür etmesinden 
iba re ttir. Dört yıldır bekletilen bir 
dosyanın zamanlaması dikkat çe
kicidir; muhtevası zamanlamasın
dan çok daha önemlidir. Kamu
oyunun dikkati dışarıya dönükken 
m illetin yolu üzerine çok tehlike li 
mayınlar döşenmiştir. Karikatür 
olayının gölgesinde kalan Danış
tay kararının tartışm aya açılması 
daha yararlı o lacaktır. Bundan 
dolayı bu yazıda ağırlıklı olarak 
Danıştay kararı üzerinde durula
caktır.

Keser döner, sap döner;
Bir gün de hesap döner.

Danıştay'ın Görevi Milletin 
Yoluna Mayın Döşemek mi?

Danıştay kararı, karikatür olayı
na iyi bir zamanlama ile eklem- 
lem niştir. D ikkatler dışarıya dö
nükken Türkiye 'deki Müslüman 
halkın yoluna son derece cü re t
kar bir tarzda çok önemli mayın
lar döşenmiştir.

B ir öğretmenin başörtüsü da
vası, 2001 yılında başlamış ve 
20 0 2  yılında 6. İdari mahkeme
nin öğretmen lehine karar ve r
mesi ile sonuçlanmıştır. Ancak 
Ankara valiliğ i karara Danıştay 
nezdinde 200 2  yılında itiraz  e t
m iştir. Buraya kadar herhangi bir 
ano rm a llik  gö rü lm em ekted ir. 
Anormal olan ve dikkat edilmesi 
gereken nokta, 2002  yılında ya
pılan bir başvurunun 2 0 0 6  yılın
da karikatür rezaletin in olduğu 
ve Müslüman ha lk ların  ayağa 
kalktığı bir dönemde, tam  4  yıl 
sonra, karara bağlanmasıdır. Ka
rarın iki önemli boyutu vardır. Bir 
boyut, doğrudan doğruya Müslü
manların geleceğine dönüktür. 
İkinci boyut, AKP iktidarını yıp

ratm a amaçlıdır. Burada ikinci 
boyut üzerinde durulm ayacaktır.

D anıştay'ın  ve rd iğ i kararın  
olumsuz oluşundan ziyade kara
rın kapsam alanı, dayandırıldığı 
gerekçe ve kullandığı üslup üze
rinde durulması gerekm ektedir:

"Anayasa'nm  başlangıcında, 
'hiçbir düşünce ve görüşün, A ta
türk milliyetçiliği, ilke ve inkılap
larıyla medeniyetçiliği karşısında 
korunma göremeyeceği ve laiklik 
ilkesi gereği kutsal din duyguları
nın devlet işlerine ve politikaya 
kesinlikle karıştırılmayacağı..."

...Anayasa'nm ‘eğitim ve öğ
renim hakkı ve ödevi’ başlıklı 
4 2 /3 . fıkrasına göre de eğitim ve 
öğretim faaliyetinin temel ilkele
rinin, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlılık, laiklik, çağdaşlık ve bi
limsellik olduğu tartışılmazdır. 
Milli Eğitim Temel Yasası'na göre 
de milli eğitimde laiklik esastır ve 
öğretmenler buna uymalıdır. Öğ
reticilerin görünümleri de öğren
ciler üzerinde etki yaratır.

Davacının okul iç inde başı 
açık hizmet verdiği ifade edilse 
de, zaman zaman türbanlı olduğu 
yönünde beyanların da bulundu
ğu, benzer eylem leri nedeniyle iki 
disiplin cezası aldığı, davacının 
yöneticilik yapacağı okulda öğre
nim görenlerin yaşlarının küçük
lüğü nedeniyle mantıksal değer
lendirme ve çıkarım yapma ça
ğından uzak oldukları hususları 
birlikte değerlendirildiğinde, bu
lunduğu ortam içinde ve eğitim- 
öğretimin bir şekilde yansıması
nın oluştuğu dışsal çevrede en iyi 
örnek konumunda olması gere
ken davacının, okula geliş-gidişte 
de olsa söz konusu yasal düzen
lemelerde belirtilen temel ilkele
re aykırı davrandığı sabit oldu
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ğundan, müdürlükten alınıp öğ
retmen olarak atamasında huku
ka, kamu yararı ve hizmet gerek

lerine aykırılık bulunmamakta."1
Yukarıdaki kararı değerlen

dirmeden önce dikkat edilmesi 
gereken bir başka nokta, Danış
tay 'ın  başörtüsüne ilişkin karar
larında, 1984 yılından bu yana, 
22 yıl içerisinde, dozajı g ittikçe  
artan bir yasaklama eğilim inin 
var olmasıdır:

1984: Laikliğe karşı simge:
"Kendi toplum sal çevre le ri

nin baskısına veya gelenek ve 
göreneklerine boyun eğmeyecek 
ölçüde eğitim  gören bazı kızları
mızın ve kadınlarımızın s ırf laik 
cum huriyet ilkelerine karşı çıka
rak dine dayalı b ir devlet düzeni
ni ben im sed ik le rin i be lirtm ek 
amacı ile başlarını ö rttük le ri b i
linm ektedir. Bu kiş iler için başör
tüsü masum bir alışkanlık olmak

tan çıkarak kadın özgürlüğüne ve 
cum huriyetim izin tem el ilke le ri
ne karşı b ir dünya görüşünün 
simgesi haline gelm ektedir."

1987: Başörtüsü ayn-türban  
ayrı:

"Türbanda b ir çeşit başörtü
sü olmakla b irlik te  biçim ve kulla
nış amacı yönünden başörtüsü 
ayrıdır. Başın yüz kısmı dışında 
kalan yerlerin i sımsıkı kapatan 
ve kapatmasına özen gösterilen 
biçim i ile başörtüsü laikliğe aykı
rı b ir ideolojinin simgesi olarak 
ku llanılm aktadır. Türbanda ise 
böyle bağnaz b ir kapalılık görü
nümü bulunmamaktadır. Bu ne
denle disiplin kurulunca başörtü
sünün türban sayılmaması yerin- 
dedir."

1989: Çağdaş kıya fe t değil:
"Başörtüsü; günümüz insanı 

için çağdaş bir k ıya fe t olmadığın
dan anılan yönetm elik kuralı ge
reğince davacının eylemi kınama 
cezasını gerektirm ekted ir."

YÖK başkanı hakarete daha ağır 
tonla bir başka düzeyde 'kadın
lığından utanarak türban takan 
öğretmen' ifadelerini kullana
rak iştirak ediyor. YÖK başkanı 
Teziç'in, kadının açılmasını ka
dın olmanın bir gerek şartı ola
rak gördüğü anlaşılıyor.

1992: Türban da ö rtü  de ya
sak:

"Böylece Anayasa’ya aykırılı
ğı saptanmış olan boyun ve saç
ların başörtüsü ve türbanla kapa
tılması durumu kılık kıyafet ser- 

bestisi dışında tu tu lm ak tad ır"2 
2 0 0 6 : Sokakta da yasak ka

ra rı (Yukarıdaki Danıştay Kararı) 
Görülebileceği gibi Danıştay, 

bir s tra te jiy i adım adım uygula
yarak m ille tin  yolu üzerine her 
seferinde ustaca mayınlar döşe
mektedir.

B irinci Mayın: Kamusal Alan 
Hayatın Her Alanıdır

Danıştay’ ın bu kararından önce 
Kamusal A lan  sadece devlet da
ire le r i o la rak tan ım lanıyordu.

Devlet daire lerinde hizm et su
nanların başörtülü olamayacağı 
ancak hizmet alanların başörtülü 
olabileceği iddia ediliyordu. So
kakta başörtüsüne kimsenin ka
rışmadığı tekrarlanıp  duruyordu.

Daha önce Devlet daireleri 
için tanım lanan kam usal alan  
kavramı, Danıştay'ın bu kararı ile 
gen iş le tile rek  hayatın  tüm üne 
yaygınlaştırılm ıştır.

Gözden kaçmaması gereken 
bir nokta da, Danıştay'ın bu kara
rında yalnız olmayıp YÖK ve CHP 
ile b irlik te  o rtak hareket e tt iğ i
dir. Türkiye'de ilk kez sokağı içe
ren bir kamusal alan tanım lam a
sı, YÖK başkanı Teziç tarafından 
Danıştay kararından çok önce 
yapılm ıştır. YÖK Başkanı, karar
dan sonra düşüncelerini aynı şe
kilde tekrarlayarak karara des
tek verm iştir:

"Teziç: "B ir kör dövüşü içinde 
b ir kapı açmaya çalıştılar. Yargı 
yakaladı” ... "Hukuki açıdan yol 
kesildi. A rtık  hukuku zorlam am a
ları lazım " .

Soru: Peki bu karar kamusal 
alan kavram ını g e n iş le tm iyo r 
mu? Sokakta tü rban takan bir 
kadına müdahale imkanı ya ra tm ı
yor mu?

Teziç: "Hem evet hem de ha
yır. Yolda yürüyorsunuz. Teset- 
tü r lü  b ir kadınsınız. Polis sizi ta 
nımakta güçlük çekiyorum  dediği 
zaman yüzünüzü açmak zorun
dasınız. Sizi tan ım akta  güçlük 
çekiyorum dediği anda orası ka
musallaşır."

Soru: Eviniz olsa bile mi?
Teziç: "E ve t" Ama polis te 

şekkür ederim  deyip g itt ik te n  
sonra yine özel alan o lu r."

Soru: Danıştay, neden sokak
ta taktığı türbana karışıyor?

Teziç: "La ik dem okratik cum 

huriye tte  kamusal hizm et bir k i
şinin tarafsız kim liğ in i yansıtır.
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Dini ve siyasi sembol taşımasını 
engeller."

Soru: Özel hayatında da mı?
Teziç: "Evet. Bir yargıç kür

süde başı açık olup, pazara tür
banlı gidemez. Bu benim inanç

alanım, özgür alanım diyemez. 
Anayasa Mahkemesi başkanımızı 
pazarda türbanlı görmek devleti 
sarsar. Bir öğretmen de okulda 
başı açık, pazara çıkınca türbanlı 
olamaz... Çocuk, kadınlığından 
utanarak türban takan öğretme
nini görüp, acaba annem ayıp mı 
yapıyor, diye sormaya başlar."

Soru: İnanca dayalı değerler 
mi daha kutsal? Yoksa laik de
mokratik cum huriyetin o luştu r
duğu temel ilke ler ve hukuk dü
zeni mi?

Teziç: "Tabii ki, inanca dayalı 
değerler kutsaldır" Onun kadar 
kutsal olan, kamu görevlileri İçin 
kamunun yarattığı hukuk düzeni
dir. Sokaktaki insan 'Benim kamu 
görevlilerim ayrım yapmaz' diye
bilmelidir. Cumhuriyeti içtenlikle 
taşımak gerekiyor."3

CHP genel başkanı Baykal ka
rika tü r rezaleti ile ilg ili yaptığı 
konuşmada, Hollanda'nın derhal 
özür dilemesini yeri göğü in le te 
rek isterken; Danıştay'ın kararı
na başörtülü bayanlara yaptığı 
hakaret için destek vermesi d ik
kat çekicidir. CHP grup başkan 
vekili Kemal Anadol "Danıştay'ın 
karan, siyasete yansıyan bazı 
tartışmalara son veren hukuki bir 
belgedir. Bu kararla tartışmalara

nokta k o n u lm u ş tu rgenel baş
kan yardımcısı Mustafa Özyürek 
ise "kamusal alanı genişleten bir 
karar. Aynı zamanda öğretmen
lerin okula türbanla gelip gitme
sini de aykırı bulan bir karar ,<4

derken tam  bir ik iyüzlülük örneği 
sergilem iş o lm uyorlar mı?

Gerek YÖK başkanının görüş
lerinde ve gerekse Danıştay'ın 
kararında kamusal alan, son de
rece muğlaklaştırılarak isteyenin 
is ted iğ i şekilde kullanabileceği 
b ir kavram haline dönüştü rü l
müştür; İslam'a ve Müslüman'a 
karşı duyulan bir kin ve bir düş
manlık göste ris id ir; örtünm eye 
duyulan bir kin ve ne fre t ifadesi
dir.

ikinci Mayın: Başörtülüler 
Çocuklara Kötü Örnek Olmaktadır

Danıştay kararında ‘Başörtülü bir 
öğretmen küçük çocuklara ba
şörtüsünden dolayı kötü örnek 
olmaktadır' anlamında kullanılan 
ifadeler, bu ülkede başörtüsü ta 
kan ve ülke nüfusunun çoğunlu
ğunu meydana getiren bir kesi
me hakaret etm ek anlamına gel
mektedir. Danıştay'ın kararı ge
ne lleştirilirse , bu, başörtülü an
neler kendi çocukları dahil tüm  
çocuklara kö tü  örnek  olm aktadır 
anlamına gelir. Karar, görüldüğü 
gibi sadece halkla devleti karşı 
karşıya ge tirm iyo r aynı zamanda 
anne ile çocuğu ve başı açık olan
la başı açık olmayanı, iyi örnek

olup olmama bağlamında, karşı 
karşıya ge tirip  kam plaştırıyor.

YÖK başkanı ise hakarete da
ha ağır tonla bir başka düzeyde 
'kadınlığından utanarak türban 
takan öğretmen '  ifadelerin i kul-
U n « > > < « i/  : 4-:.— >ı, v a i /  u - . - -
i ü ü a ı c m  ı ^ u ı  c m  c u ı y u ı . s v r \

kanı Teziç'in, kadının açılmasını 
kadın olmanın bir gerek şartı ola
rak gördüğü anlaşılıyor.

Gerek YÖK Başkanı Teziç ge
rekse Danıştay kararında kullanı
lan ifadelere dikkat edilirse şuur 
altının, b ir kin ve düşmanlık şek
linde dışa vurulduğu görülür.

Bu ülkeyi kanı ve canı ile bes
leyen insanımıza reva görülen bu 
davranışın asıl sebebi nedir? Ba
tı insanının karikatürlerde yap
mak istediği hakareti anlayabili
yoruz çünkü onlar düşman; inanç 
olarak, yaşam tarzı olarak, ta r ih 
sel olarak İslam'a ve Müslüman'a 
düşmanlar, bunda bir anorm allik 
yok. Ya ‘biz de Müslümanız' d i
yen içerdekilerin  bu kin, ne fre t 
ve düşmanlık dolu tu tum  ve dav
ranışlarına ne denmeli? Bunlar 
kimin saflarında ve kime karşı sa
vaşıyorlar? Yoksa hepsi aynı sa
fın insanları mı? Kur'ân'ın ifşa e t
tiğ i insanlar yoksa bu insanlar 
mı?

“ Ey iman edenler, kendiniz
den olmayanı sırdaş edinmeyin. 
Onlar size kötülük ve zarar ver
meye çalışırlar, size zorlu bir sı
kıntı verecek şeyden hoşlanırlar. 
Buğz (ve düşmanlıkları) ağızla
rından dışa vurmuştur, sineleri
nin gizli tuttukları ise, daha bü
yüktür. Size ayetle rim iz i açıkla
dık; belki akıl e rd irirs in iz.

Sizler, işte böylesiniz: onları 
seversiniz, oysa onlar sizi sev
mezler. Siz Kitabın tüm üne ina
nırsınız, onlar sizinle karşılaştık
larında “ inandık'' derler, kendi 
başlarına kaldıklarında ise, size 
karşı olan kin ve öfkelerinden do
layı parmak uçlarını ısırırlar. De

Danıştay kararında ‘Başörtülü bir öğretmen küçük çocuklara başörtüsün
den dolayı kötü örnek olm aktadır' anlamında kullanılan ifadeler, bu ülke
de başörtüsü takan ve ülke nüfusunun çoğunluğunu meydana getiren bir 
kesime hakaret etmek anlamına gelmektedir. Danıştay'ın kararı genelleş
tirilirse, bu, başörtülü anneler kendi çocukları dahil tüm çocuklara kötü 
örnek olm aktadır anlamına gelir.
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ki: "K in ve öfkenizle ölün." Şüp
hesiz Allah, sinelerin özünde sak
lı duranı bilendir.

Size bir iy ilik  dokununca onla
rı tasalandırır, size b ir kötülük 
isabet edince ise onunla sevin ir
ler. Eğer siz sabreder ve sakınır
sanız, onların ‘hileli düzenleri' s i
ze h içbir zarar veremez. Şüphe
siz, Allah, yapmakta olduklarını 
kuşatandır." (3/118-120)

Üçüncü Mayın: Başörtüsü Bir 
Ayırımcılık Sim gesidir

YÖK başkanının ifadelerinde m il
le tin  önüne konulmak istenen bir 
başka mayın da başörtü lü lerin  
salt başörtüsü tak tık la rı için ayı
rım cılık  yapacağı, ta ra fs ız  ve 
adil davranm ayacağıd ır. YÖK 
başkanına göre başı açık bir ba
yan mahkemede başı ö rtük bir 
hakim gördüğünde kendisine 
haksızlık yapılacağı duygusuna 
kapılacağını ve bundan dolayı 
ve rilen  kararın adil olacağına 
inanmayacağını söylem ekted ir. 
Salt giysi adaletin ve tarafsız 
davranmanın bir ölçüsü o luyor
sa, olaya tersinden YÖK başka- 
nının mantığıyla yaklaştığım ız
da, başörtülü bir bayan, başı açık 
b ir hakim in kendisine ayrımcılık 
yapıp hakkında ta ra flı b ir karar 
vereceği ve haksızlık yapacağını 
düşünmelidir. Roller bu şekilde 
yer değiştiğinde ortaya çıkacak 
olan bu tezatlı durum nasıl çözü
me kavuşturu lab ilecektir?  YÖK 
başkanının mantığına göre her 
halükarda mağdur o lan lar var 
o lacaktır, ayırımcılık ve kamp
laşma kaçınılm azdır. Çoğunlu
ğun başörtüsü tak tığ ı b ir ülkede 
başı açık olma niçin, neden ve 
nasıl tarafsızlığ ın b ir ölçüsü o l
m aktadır? Bu k r ite r i kim, hangi 
dayanağa göre ile ri sürebilm ek
ted ir?

28 Şubat Postmodern darbe

sürecinde bir üniversitede 'yar
dımcı hizmetler kadrosunda çalı
şan bir telefon memuresi', salt 
başörtülü olduğu için temelli ola
rak işten atılıyor. Danıştay da te 
lefon memuresinin başının örtülü 
olmasını "ideolojik veya siyasi 
amaçlarla kurumların huzur, sü
kûn ve çalışma düzenini bozmak" 
sayıp m em uriyetten atmayı 
onaylıyor! (8. Daire, K: 2 0 0 0 / 

4951)5
Oysa kanun, "boykot, işgal, 

engelleme" gibi eylemleri, "çalış
ma düzenini bozan eylemler" 
olarak kabul ediyor. Danıştay bu 
eylemlerin hiç birini yapmayan 
başörtü lü  mem ureye kademeli 
olarak, kanundaki gibi 'uyarma, 
kınama, aylıktan kesme, kademe 
ilerlemesini durdurm a’ gibi ceza
lar vermeden işine son vermeyi 
hangi yasal çerçeveye o tu rta b ili
yor, bugüne kadar tartışılm ış de
ğildir. Yargının tarafsızlığı başör
tü lü le r için geçerli değil m idir? 
Anlaşılan o ki Danıştay mevcut 
yasalarla çelişen b ir mahkumiyet 
kararını h içbir adalet duygusu ta 

şımadan, hiçbir vicdanı sorum lu
luk duymadan YÖK başkanının 
mantığı ile bakarak onaylamıştır.

Danıştay 12. dairesi Zina su

çundan dolayı işine son verilen 

bir bayan öğretm enin İdari mah

kemece onaylanan kararını boz

ma gerekçesinde, öğre tm en in  

öğrencilere kötü  örnek olup o l

mamasını değil işinde başarılı

olup olmamasını referans alm ış

tır:

"Olayda davacının görevine, 
anılan yasa hükmüne göre son 
verilmiş ise de; davacının göre
vinde başarısızlığının kanıtlana- 
madığı, bu durumun dışındaki ha
lin ise görevine son vermeyi ge
rektirecek ağırlık ve nitelikte bu
lunmaması, ancak disiplin hü
kümlerine göre değerlendirilm esi 
gerektiğ i sonucuna varıldığından 
657 sayılı yasanın 56.maddesi 
hükmüne dayanılarak tesis edi
len işlemde hukuki isabet bulun
mam aktadır”  (12. daire Esas no 
2003/1169 K arar no 2 0 0 5 /
4424)6

iki bayan başörtüsü örttükle
ri için Laikliğe, Atatürk ilke ve 
inkılaplarına, çağdaşlığa ve Ana
yasaya karşı gelmişler(!), kamu 
düzenini bozmuşlar(l) ve kendi 
çocukları dahil olmak üzere tüm 
çocuklara kötü örnek olmuşlar(!) 
ve bunun İçin de görevlerinden 
alınmışlardır. Zina yapan bayan 
öğretmen ise zina yaparak tüm  
sayılanlara uygun davranmış(I)

olduğundan görevine iade edil
miştir.

Görüldüğü gibi d illerinden dü
şürm edikleri yargının bağımsızlı
ğı ve tarafsızlığı ilkeleri p ra tik te  
belli insanlar için geçerlid ir.

Başörtüsünü zinadan çok da
ha tehlikeli kabul eden bir zihni
yetle karşı karşıya kaldığımız 
gerçeğini unutmamalıyız.

İki bayan başörtüsü örttükleri için Laikliğe, Atatürk ilke ve inkılaplarına, 
çağdaşlığa ve Anayasaya karşı gelm işler(!), kamu düzenini bozmuşlar(!) 
ve kendi çocukları dahil olmak üzere tüm çocuklara kötü örnek olmuş- 
la r(!) ve bunun için de görevlerinden alınmışlardır. Zina yapan bayan öğ
retmen ise zina yaparak tüm sayılanlara uygun davranmış(l) olduğundan 
görevine iade edilm iştir.
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Dördüncü Mayın: Kavramsal 
Bazda İhdas Edilen Ruhbanlık

Din ve vicdan hürriye ti, laiklik, 
düşünce ve ifade hürriye ti, de
mokrasi, kamusal alan ve insan
hakları, B atili z ihn iye tin  ihdas

edip kutsadığı kavram la rd ır. 
Uzun yıllar kim i Müslüman zihin
ler, inşa edilen bu kavramların 
gereğini Batılıla rın /B atılılaşm ış 
kafaların yapacağını düşünerek 
kend ile rin i avu tm uş la rd ır. İşin 
pratiğinde bu zihniyet mensupla
rının kendi m enfaatleri için baş
kalarını suçlama, karalama ve 
vurma aracı olarak bu kavram la
rı kendi dışındaki toplum lar için 
kullandıklarını yazık ki görem e
m iş le rd ir. Hz. Peygamber'e(s.) 
hakaret içeren karikatürler, dü
şünce ve ifade özgürlüğü kapsa
mına girm ekte, ama din ve v ic
dan hürriye ti kapsamına g irm e
mektedir. 'Ermeni soykırımı yok
tu r ’ demek düşünce ve ifade öz
gürlüğü kapsamına girm eyip suç 
o lu ş tu ra b ilm e k te d ir. Danıştay 
kararlarında ve YÖK başkanının 
açıklamalarında aynı kavramsal 
çarpıtmayı görmemiz mümkün
dür.

Gerçekten bu zihniyet insan
lığın tarihi birikim olarak uzun 
mücadele sürecinde ikame ettiği 
tüm kavramları çarpıtmak, işine 
geldiği gibi yorumlayıp şekillen
dirmek, anlamlarını kaydırmak ve 
içlerini boşaltmak konusunda 
mahirdir. Belki de genetik yapıla
rının en temel ve ortak özellikle

rinden biridir:
"Sözlerin i bozmaları nedeniy

le, onları lanetledik ve kalplerini 
kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri 
konuldukları yerlerden saptırır
lar. ...içlerinden birazı dışında, 
onlardan sürekli ihanet görür du

rursun. Yine de onları affet, aldı
rış etme. Şüphesiz Allah, iy ilik  
yapanları sever."(5/13)

"Ey Peygamber, kalpleri inan
madığı halde ağızlarıyla «inan
dık» diyenlerle Yahudilerden kü
für içinde çaba harcayanlar seni 
üzmesin. Onlar, yalana kulak tu 
tanlar, sana gelmeyen diğer top
luluk adına kulak tutanlar (haber 
toplayanlar) dır. Onlar, kelimeleri 
yerlerine konulduktan sonra sap
tırırlar, «Size bu verilirse  onu 
alın, o verilm ezse ondan kaçının» 
derler."(5 /41)

Oysa bu kavram ları kendileri 
ihdas e tti, kendileri tanım ladı, 
şimdi de kendileri inkar ediyor. 
İhdas e ttik le ri bu kavram ların ge
reğini yapmayıp kendileri re t edi
yorlar.

Bir başka çarpıtma, yasama, 
yürütme ve yargının birbirinden 
bağımsız üç güç olup olmamasın
da yapılmaktadır. Yasama ve yü
rütm e organları halkın iradesiyle 
oluşan o rgan la rd ır; yargı ise 
atanm ışlardır, halka hesap ver
me zorunluluğu olmayan kurum- 
lardır. Seçilm işlerin önünü kes
mek, onları çalışamaz hale g e tir
mek adeta atanmışların görevi 
o lm uştur. Her nedense atanm ış
lar, kendilerini devlet olarak gör

mekte, halkın tem silc ile rinden  
oluşan yasama ve yürütm enin 
devlet için teh like li olduklarını 
varsaym aktad ır. 1960 yılından 
bugüne g ittikçe  keskinleşen adı 
konmamış bir çatışma söz konu
sudur. Devletin kılcal dam arları
na kadar nüfuz eden bu bürokra
si, CHP hariç tüm  hüküm etleri 
engellemeyi kutsal görev addet
m iştir. Gazeteci yazar Arslan Te- 
kin'in bu konuda dikkat çekici bir 
tesp iti vardır:

"A lpars lan  Türkeş" kitabını 
yazarken, 12 Eylül 1980 öncesin
de gazeteleri de taram ıştım . Sık 
karşılaştığım haberlerinden biri 
de Milliyetçi Cephe ve Adalet 
Partisi hükümetlerinin hemen 
bütün kararlarını Danıştay’ın 
durdurduğuna dair haberlerdi... 
merak ettim CHP dönemlerini de 
taradım; hemen hiç haber yoktu! 
O zamandan bu zamana bir şey 
değişm em iş!"7

Görüldüğü gibi yargı, diğer iki 
güç m erkezini engelleyen, onla
rın da üzerinde olan bir güç hali
ne gelm ektedir. Yargı siyasalaş- 
maktadır. Yargıtay Başkanı Os
man Aslan'ın bu tehlikeye, özel
likle dikkat çekmeye çalışması 
önemlidir:

"Kamuoyunda sıkça tek ra rla 
nan bir söylem var: Kışlaya, oku
la ve camiye siyaset girmesin. Bu 
söylem doğru ama eksik. Siyaset, 
yargıya da girmemeli. Meslek ya
şamım boyunca dikkat e ttim , si
yaset girmesin diye kurum lar sa
yılırken, sadece kışla, cami ve 
okuldan bahsedilir. Yargı siyasal- 
faşmamalı. Siyasallaştırılmak is- 
tenmemeii. Siyasallaşmak, ada
letin temeli olan yargıyı, temelin
den sarsar. Hâkim lerin siyasal 
görüşü e lbe tte  vardır. Olmalıdır. 
Ancak siyasi görüş kesinlikle ka
rara yansım am alıdır."8

Görüldüğü gibi 8 0  yıl boyunca 
ihdas edilen kurumlar, kuruluş 
amacından sapmış veya saptırıl

Atanmışlar, kendilerini devlet olarak görmekte, halkın temsilcilerinden 
oluşan yasama ve yürütmenin devlet için t ehlikeli olduklarını varsaymak
tadır. 1960 yılından bugüne gittikçe keskinleşen adı konmamış bir çatış
ma söz konusudur. Devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz eden bu bürok
rasi, CHP hariç tüm hükümetleri engellemeyi kutsal görev addetmiştir.
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mış halka zulmeden, halkı hor gö
ren, halkın taleplerini tehlikeli sa
yıp hayır diyen ve fakat yabancı
ların isteklerine evet diyen bir ko
numlanma içerisine girmişlerdir. 
Adeta her bir kurum kendisine bir 
kutsallık atfederek Ruhbanlaş- 
mıştır. Ve fakat onun da gereğini 
yapmamaktadır. Tıpkı Ruhbanlığı 
ehli kitabın ihdas edip sonra da 
gereğini yapmaması gibi:

"Türettikleri ruhbanlığı ise, 
biz onlara (uyulması gerekli bir 
yaşama biçimi) yazmadık. Ancak 
Allah'ın rızasını aramak için (tü 
re ttile r) ama buna da gerektiğ i 
gibi uym adılar."(57/27)

Sonuç:
Türkiye Uyanıyor ve Arınıyor

Hz. İbrahim 'le ilgili, kahramanları 
karga ile serçe olan bir kıssa an
la tılır: Hz. İbrahim, kavminin ta 
pındığı putlara karşı çıktığından, 
kavminin refahtan şımarıp azan 
önde gelenleri tarafından yakıla
rak öldürülmesine karar verilir. 
Hz. İbrahim 'in ateşe atıldığını du
yan serçe gagasına bir m ikta r su 
alarak ateşi söndürmeye koşar. 
Bunu gören karga, serçe ile alay 
ederek ne yaptığını sorar. Serçe 
ateşi söndürmek için su taşıdığı
nı ifade edince, ‘senin taşıdığın 
bir damla su ile o ateş söner mi?' 
diye alayını sürdürür karga. ‘B ili
yorum, taşıdığım su ile bu ateş 
sönmez' der serçe. Karga tekra r 
sorar: 'öyleyse neden su taş ıyo r
sun?' Serçenin cevabı te fekkür 
eden akıl ve iman sahipleri için 
ib re t veric id ir: 'Bu olayda safım 
belli olsun, ne tarafta olduğum 
anlaşılsın'.

Serçe bir ders verir karganın 
şahsında tüm insanlara. Zulüm, 
haksızlık ve adaletsizlik karşısın
da tarafsızlık yoktur. Safınızı, ne 
tarafta olduğunuzu ortaya koy
malısınız. Susmak haksızdan ya
na olmak demektir. Bugün yaşa

nanlar karşısında suskun kalan
lar, zu lm eden le rin , haksızlık 
edenlerin, adaletsizlik edenlerin 
saflarında yer aldıklarını unutma
malıdırlar:

“ B ir de onlara deniz kıyısın
daki şehrin uğradığı sonucu) sor. 
Hani onlar cum artesi (yasağını 
ç iğneyerek) haddi aşmışlardı. 
‘Cumartesi günü iş yapma yasa
ğına uyduklarında1, balıkları onla
ra açıktan akın akın geliyor, 'cu
martesi günü iş yapma yasağına 
uymadıklarında' ise, gelm iyorlar
dı. İşte biz, fıska sapmaları dola
yısıyla onları böyle imtihan edi
yorduk.

Onlardan bir toplu luk: «Al
lah'ın kendilerini yıkıma uğrat
mak veya şiddetli bir azaba uğ
ratmak istediği bir kavme ne diye 
öğüt veriyorsunuz?» dediğinde 
«Rabbinize karşı bir özür için ve 
bir ihtimal sakınabilirler, diye» 
dediler.

Kendilerine hatırlatılanı unut
tuklarında ise, biz de kötülükten 
sakındıranları kurtardık. Zulme 
sapanları yaptıkları fısk dolayı

sıyla pek zorlu bir azab ile yaka
layıverdik." (7/163-165)

Gerek D anıştay'ın kararına 
gerekse YÖK Başkanı Teziç'in 
açıklamalarına gelen tepkilerden 
bir çoklarının saflarını belirlediği, 
kimin halkın yanında kimin karşı
sında olduğu açığa çıkmıştır. Ki
min istism arcı, kimin samimi ol
duğu anlaşılm ıştır. Dine ve dinda
ra düşmanlık gösterenlerin şu- 
u ra ltla rı dışsallaşmış, kin ve nef
re tle ri a lenîleşm iştir. Ç ifte stan

dartçılar açığa çıkm aktadır. Her
kes şuuraltındakini dışsallaştır- 
makta ve maskelerini çıkarmak 
zorunda kalmaktadır. İşte bu iyi 
bir gelişme olup gerektiğ i gibi de
ğerlendirilm elid ir.

Bütün bu olaylar, Milletimiz 
için bir şans olup turnusol kağıdı 
görevi görmektedir. Evet Türkiye 
arınmakta ve temizlenmektedir. 
Öyleyse yapılması gereken ilk iş 
bunları teşhir etmek, halkı aydın
latmak ve tavır almasını sağla
maktır.

Tarhan Erdem 'in M illiy e tte  
yayınlanan araştırm asına göre 
'CHP'lilerin yüzde 33'ü başörtü
lüdür'.9 CHP kendi seçmenine 
yapılan b ir hakareti görmezden 
gelerek safını belli e tm iş tir. Ken
di parti yöne tic ile ri tarafından 
hakarete uğrayan CHP'li başör
tü lü seçmenin CHP'ye tav ır ko
yarak partiye destek verm em e
leri için bir çalışma yapılmalıdır. 
Genelde herkesin, özelde başör
tü lü le rin  bu alay ve hakaretler 
karşısında suskun kalmaya hakkı 
yoktur.

"O, size K ita p ta : «Allah'ın 
ayetlerine küfredildiğini ve on
larla alay edildiğini işittiğinizde, 
onlar bir başka söze dalıp-geçin- 
ceye kadar, onlarla oturmayın, 
yoksa siz de onlar gibi olursu
nuz» diye indirdi." (4/140)

Tarihi süreç içerisinde Pey
gam berle rin  iz inden g iden le r 
şeytanın izinden gidenlerce ala
ya alınmış, horlanmış, hakarete 
uğramışlardır. Bu gerçek Müslü- 
manlarca iyi anlaşılıp ona göre

Gerek Danıştay'ın kararına gerekse YÖK Başkanı Teziç'in açıklamalarına 
gelen tepkilerden bir çoklarının saflarını belirlediği, kimin halkın yanın
da kimin karşısında olduğu açığa çıkm ıştır. Kimin istismarcı, kimin sami
mi olduğu anlaşılm ıştır. Dine ve dindara düşmanlık gösterenlerin şuuralt- 
ları dışsallaşmış, kin ve nefretleri alenîleşmiştir.
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sabır ve m etanet içerisinde olun
malıdır. Bu A llah ’ ın bizi açık bir 
imtihanıdır:

"Andolsun, mallarınızla ve 
canlarınızla imtihan edileceksiniz 
ve sizden önce kendilerine kitap 
verilenlerden ve şsrk koşrnsktâ 
olanlardan elbette çok eziyet ve
rici (sözler) işiteceksiniz. Eğer 
sabreder ve sakınırsanız, (bu) 
emirlere olan azim dendir.” 
(3 /I86K 2/14 , 212)

Tarih boyu iman edenlerin de
ğerleri, oyun ve eğlence konusu 
ed ilm iştir. Bundan sonra da edi
n ilecektir. Değerlerim izi oyun ve 
eğlence konusu edinenlerin, on
ları alaya alanların dostlukları, 
arkadaşlıkları ve sırdaşlıkları ye
niden değerlendirilm elid ir:

"Dinlerini bir oyun ve eğlence 
(konusu) edinenleri ve dünya ha
yatı kendilerini mağrur kılanları 
bırak. Onunla (Kur'an'la) ha tırla t 
ki, bir nefis,kendi kazandıklarıyla 
helake düşmesin..." (6 0 /7 0 )

“Ey iman edenler, sizden ön
ce kendilerine kitap verilenler
den dininizi, alay ve oyun (konu
su) edinenleri ve kâfirleri dostlar 
(veliler) edinmeyiniz. Ve eğer 
inanıyorsanız, Allah'tan korkup- 
sakının. Onlar, siz birbirinizi na
maza çağırdığınızda onu alay ve 
oyun (konusu) edinirler. Bu, ger
çekten onların akıl erdirmeyen 
bir topluluk olmalarındandır. 
(5 /57 ,58 )

Danıştay kararının bu şekilde 
kalması, gelecekte Müslümanları 
çok sıkıntıya sokacaktır. Halk çok 
ciddi b ir şekilde kamplaştırılabi- 
lecek; m ille t devletten kopacak
tır. Halkın sabrını te s t etmek için 
halkı kobay olarak kullanmaya 
kalkmak bu ülkeyi, bu m ille ti se
ven hiç kimsenin yapabileceği b ir 
şey değildir.

Bu ülke bizim dir. Dedelerim i
zin kanı bu toprakları beslemiş
tir . Hiç kimse ve hiçbir güç bize 
ikinci sınıf vatandaş muamelesi

yapamaz. Biz halk olarak yoğur
du üfleyerek yeriz. Bu korkaklığı
mızdan değil sabrımızdandır. ‘Sa
bır tes lim iye t değil mücadeledir'. 
Sabrımız, bu ülke insanının yaşa
dığı 100 yıllık zihinsel kirlenme 
surecinden dolayı çjerçeçji çjors“ 
memiş olmasındandır. İnsanımızı 
kaybetm eyi değil kazanmayı he
deflediğim izden dolayıdır.

Çünkü biz; kendisini öldürmek 
isteyen insanlar için 'Ya Rabbi, 
kavmim cahildir, bilmezler, ku
surlarına bakma, hidayet ver'10 
diyen bir peygamberin izinden 
yürüm ekte, onun rehberliğ in i ka
bul etm ekteyiz.

Çünkü biz;
"Ben lanet okumak için değil, 

alemlere rahmet olarak gönderil
dim. Sizden önce bazı insanlar 
tepeden tırnağa kadar testere
lerle kesilmişler, fakat vazifele
rinden dönmemişlerdi. Allah bizi 
de muvaffak edecektir. Bu mem
leketin her tarafında bir deveci 
istediği gibi hareket edecek ve 
Allah korkusundan başka bir kor
ku duymayacaktır."10 
diyen b ir Peygamberin sünnetine 
tab i olmuşlarız.

Başımıza gelenler ve de gele
cek olanlar bizim için bir arınma 
ve bir im tihandır. Bizim başımıza 
gelenler bizden öncekilerin  ve 
özellikle bizzat Hz. Peygamberin 
başına gelm iştir.

Bugün o lan la r bunların bir 
tekrarından başka bir şey değil
dir. Bu nedenle ne abartılmalı ne 
de görm ezlikten gelinm elidir. Ne 
de öfkeye kapılıp başkasının sat
ranç tahtasında piyon olunmalı
dır.

Ta if'te  taşlanan, hakarete uğ
rayan H z.Peygam berin sabır, 
m etanet, A llah'a tes lim iye t ve 
mücadele azim ve kararlılığı içe
ren duası benzer günlerde bizim 
de duamız olsun. Yolumuzu ve 
ruhumuzu aydınlatsın:

“İlahî! Kuvvetimin zaafa uğ

radığını, çaresiz kaldığımı, halk 
nazarında hor görüldüğümü an
cak Sana arz ederim, ancak Sana 
şekva ederim. Ey merhametlile
rin en merhametlisi! Herkesin 
hor görüpte daima bindiği biçare-

n « u u : iı~u-m li. . . . . . . . . .
e c i  s s s r i a y y i  ü ü ü ü

yüzsüz bir düşman eline beni dü
şürmeyecek, hatta hayatının diz
ginlerini eline verdiğin akraba
dan bir dosta bile bırakmayacak 
kadar beni esirgersin. İlahî! Ga
zabına uğramadıysam çektiğim 
mihnetlere, belalara aldırmam. 
Fakat Senin siyanetin bunları 
göstermeyecek kadar geniştir. 
İlahî! Gazabına uğramaktan, rıza- 
sızlığına duçar olmaktan, Senin o 
karanlıkları pırıl pırıl parlatan, 
dünya ve ahirete ait işlerin me- 
dari salahı olan yüzünün nuruna 
sığınırım. İlahî! Sen razı olasıya 
kadar işte affını diliyorum. Her 
kuvvet ve kudret Seninle kaim
dir"11
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bah, 10 .02 .2006
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7- Tekin A., "Halkın Önüne Engel Çı
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Menkul Kurumlar!, Yeni Çağ, 

10.02.2006
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9- Korucu B., ‘Danıştay Kötü Örnek 
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“KOTU ÖRNEK”

Sibel Eraslan*

ğretmen Aytaç Kılınç 

hakkında verilen son 
Danıştay kararıyla ba- 
şörtü yasaklan artık 

sokağa taşınmıştır. Danıştay 2. 

Daire'nin başörtü yasağını soka
ğa taşıyan kararı, Danıştay İdare 

Dava Daireleri Genel Kurulu'nda 
görüşüldükten sonra kesinlik ka

zanacak. Bununla b irlik te  söz ko
nusu Danıştay kararı toplum  üze

rinde geniş infial uyandırdı
Kılınç'ın Danıştay tarafından 

haksız bulunduğu davada aslında 
derin bir kriz in ipuçlarını bulmak 

hiç de zor değil. Zira Aytaç Öğ
retmen 2 8  Şubat dönemindeki 
ağır koşullar altında, hukuksuz 
ve mesnetsiz bir şekilde hakları 
gaspedilmiş bir eğitimci. Aytaç 
K ılınç'ın görev yaptığı Gölbaşı 

Bayrak Garnizonu'ndaki Bayrak 

Anaokulu 'na  yapılan b ir  takım  
baskılar sonucu apar topar gö

revden uzaklaştırıldığı meselesi
nin üzerinde dönen bir dava... 

1994'te, örtü lü  olarak çektird iğ i 
resm iyle  M illi Eğitim  M üdürlü

ğümden aldığı kim lik kartına fo 
to ğ ra f kon tro lü  yapılm azken, 

1998'de fo to  kontro l ve soğuk 
damga uygulaması getirilm iş. Kı- 

lınç, işte bu örtü lü  resmi olan 
kim liğ iy le  2001’de müdür olarak 

atandığı okula girmek istediğinde 

sorun patlak vermiş... Bu arada 
Aytaç Kılınç, zaten başını açarak 
mesleğine devam etme kararı al
mış ve fakat 94'teki örtülü resim 
hala peşini bırakmamış ve onun 

okul dışında aslında örtülü bir ba
yan olduğu şeklinde şüpheleri 
devam ettirmiştir. Zaten İl Milli 
Eğitim  Müdürü de basına verdiği 

demeçlerde aslında A ytaç Öğret
menin disip linsizlik suçu işleme

diğini, kendisine gelen yüksek 

rü tbe li kom utanların telefonları 

üzerine böyle b ir iş yaptıklarını 

açıklamıştır...

Danıştay'ın m ezkur kararın

daki indi yorum lar, her şeyden 

önce toplumsal b ir çatışkı alanı 

doğurm aktadır. Z ira karar; din 

duyguları ile devlete sadakat fik
rini karşı karşıya getiren bir tu 
tum içindedir, “ ...kutsal din duy

gularının devle t iş lerine ve p o lit i

kaya kesinlikle karıştırılm ayaca- 

ğı; her Türk vatandaşının mede

n iye t ve hukuk düzeni iç inde  

onurlu b ir  hayat sürdürm e ve 

m addi ve m anevi varlığını bu 

yönde ge liştirm ek hak ve ye tk is i

ne doğuştan sahip olduğu fikir, 

inanç ve kararıy la anlaşılması, 

sözüne ve ruhuna bu yönlerde de 

saygı gösterilm esi, m utlak b ir sa

dakatle yorumlanıp uygulanması 

gerektiğ im ..." ibaresiy le Danış

tay, Aytaç öğretm en üzerinden 

kutsal din duyguları ile "onurlu  

b ir  hayat sürdürm e"yi bağdaş
maz iki hal olarak ortaya koy
maktadır.

Yine aynı kararda; Anaya- 

sa'nın 130. maddesinde öngörü
len "Çağdaş e ğ itim -ö ğ re tim  

esasları"na dayanan düzenin, "... 

aklın ve gözlemin yön lendird iğ i 
bilim sel çalışmaya katılacak k im 

selerin (öğrencilerin) b ilim sel ge
rekler dışında b ir e tk iy le  karş ı

laşmalarını önlediği..." ifade ed il

m iştir. Eğitim in, "  bilim sel is te m 

le r doğru ltusunda  yapılması, 

dogmalardan ve bilim e ters dü

şen e tk ile rden  uzak tu tu lm a -  

sı..."yla sağlanabilecek bir şey o l

duğu d ile  g e tir ilm iş t ir . Danış
tay'ın bu bağlamda, Aytaç öğret
menin başı örtülü görüntüsü ile 

aslında onun bağlı bulunduğu dini 
yargıladığını görüyoruz. İslam di
ninin doğma ve bilimsel gerçek
lere ters fikirler barındırdığı vur
gusunu okurken, aslında Aytaç 

öğretmenin örtüsünün değil İs
lam dininin yargılandığını açık bir 
dille okuduğumuz Danıştay kara
rı, hukuki kriterlere değil indi yo
rumlara dayalı bir metindir...

Devamla; "...her ne kadar da
vacının okul içerisinde başı açık
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olarak hizm et verdiğini be lirtiyo r

larsa da, zaman zaman okulda, 

okula gelişinde ve okuldan çıkışın

da türbanlı olduğu yolunda beyan

larının da olduğu, ayrıca davacının 

disiplin cezası affı kapsamına g ir

mekle b irlik te  benzer eylem leri 

nedeniyle daha önce almış olduğu 

ik i ayrı disiplin cezasının bulundu

ğu ve yönetici olarak görev yapa

cağı eğitim ve öğretim  kurumun- 

da öğrenim görenlerin yaşlarının 

küçüklüğü itibariy le mantıksal de

ğerlendirme ve çıkarım yapma ça

ğından uzak oldukları hususları 

b irlik te  değerlendirildiğinde; bu

lunduğu ortam  içerisinde ve eği- 
tim -öğretim in b ir şekilde yansı

masının oluştuğu dışsal çevrede 

en iy i örnek konumunda olması 
gereken davacının, okula geliş ve 

gidişleri sırasında da olsa yukarı

da hüküm ve açıklamalarına yer 

verilen yasal düzenlemelerde be

lirtilen  bu tem el ilkelere aykırı

davrandığı sab it olduğundan..." 

şeklindeki ifadeden de Aytaç öğ

retmenin okul dışındaki örtü lü gö

rüntüsünün aslında "kötü  örnek”  

olduğu ifade edilm iştir...

Danıştay'ın verdiği bu karar, 

Türk hukuk tarih ine olduğu kadar 

dünya hukuk ta rih ine de kötü ve 

hukuk dışı bir karar olarak geçe

cek m ahiyettedir.

Zira dünya tarih inde, İslam 

kadınlarının giysisi olan te se ttü 

re karşı böylesi b ir ifade hiç bu 

kadar pervasızca dile ge tirilm e

m iştir. Danıştay, muhakeme e t

mesi için önüne gelmiş som ut da

vayı göz önüne almadan, aslında 

İslam Dini'ni yargılamaya kalk

m ıştır ki bu, mahkemenin e lbette 
boyunu aşan bir meseledir. Da

nıştay, d in leri yargılama ve din
ler üzerinden “ iy i"  ve “ kö tü "yü 

belirleme hakkını haiz değildir.

" İy i örnek olamamak" üze

rinden "K ö tü  Örnek" dedikleri

giysi, Allah'ın Emri olan bir g iys i

dir. Allah'ın emrine ‘‘kö tü  örnek" 

demek de açık ve cüre tkar bir 

hakaret anlamındadır.

G eçtiğ im iz  ha fta , S trasbo- 

urçf'dan çıkan Sevgi Kurtulm uş 

kararıyla Danıştay'dan çıkan ka

rarı b ir lik te  okuduğunuzda, iki 

mahkemenin ortaya koyduğu hu

kuki perform ans ne demek is te 

d iğim izi daha açık olarak ortaya 

koyuyor. AİHM, siyasi olmakla 

b irlik te  vereceği karar için hiç o l

mazsa bir beyin cim nastiğ i yap

maya çalışıyor, siyaseten kabul 

etmek istem ediği “ ö tek i"n i hiç 

olmazsa bir takım este tik  ope

rasyonlarla hukuk platform unda 

muhatap olarak kabul ediyor ve 

topu Türkiye 'n in kendi iç muha

keme sistem ine atarak kendini 

kurtarm aya çalışıyor... Ama ya 

Danıştay'a ne demeli? H ristiyan 

gelenekler üzerindeki Avrupa'nın 

bile yapmadığı bir şeyi yapıyor;
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Dünya tarihinde, İslam kadınlarının giysisi olan tesettüre karşı böy- 
lesi bir ifade hiç bu kadar pervasızca dile getirilm em iştir. Danıştay, 
muhakeme etmesi için önüne gelmiş somut davayı göz önüne alma
dan, aslında İslam Dini'ni yargılamaya kalkmıştır ki bu, mahkemenin 
elbette boyunu aşan bir meseledir. Danıştay, dinleri yargılama ve 
dinler üzerinden " iy i"  ve "kötü”yü belirleme hakkını haiz değildir.

kendi yerli, medeni ve geleneksel 
ta rih i içindeki bir yaşama şeklini, 
“ iy i örnek olmamak" üzerinden 
"k ö tü  örnek" ilan ederken, huku
ki bir tartışm aya dahi g irm iyor, 
ufacık bir beyin cim nastiği bile 
yapmadan, h içb ir kanuni-hukuki 
a tıfa  yer verm eks iz in , apaçık 
kupkuru bir bir tav ır sergiliyor...

Danıştay'ın Aytaç öğretmen 
üzerinden hareketle deklare etti
ği şey: bir karar değildir. Ne hu
kuk ne siyaset! Açık bir tavır...

islamı yaşamayı, genç nesille
re "kö tü  örnek" olacağı fikriy le  it 
ham etmeye ne denir? Bu yargıç
lara, bundan sonra kim, nasıl gü
vensin? İşin acı tarafı, bu yargıç
lar, kendi deyim leriyle m ilyonlar
ca "kö tü  örnek" olan kadının ver
gilerinden kesilerek ödenen ma
aşlarıyla "Türk Milleti adına" ka
rar veriyorlar... "Türk Milleti adı
na", millete hakaret ederek var 
olmaya devam eden bu zihniyet, 
halka rağmen halk için ve halk 
aleyhine ahkam kesmeye devam 
ediyor... Bu hukuk mu? Bu adalet 
mi? Sokaklara taşırdığınız örtü 
avcılığı konusunda net bir sonuç 
almak istiyorsanız, örtüyü doğum 
evlerinden itibaren yasaklayın, zi
ra milyonlarca çocuk doğduğu ilk 
andan itibaren kendisine "kötü 
örnek" olan örtülü annesini göre
rek büyüyor. Ne yapacaksınız, ör
tüyü nasıl kazıyacaksınız?

İkna odalarından başlayıp bir 
ülkeyi toptan karantinaya çevi
ren bir süreç.

B iliyorsunuz, AİHM, Leyla 
Şahin davasında, yerel mahke
melerin kendi özel ve özgün şa rt
ları muvacehesinde tem el hak ve 
hürriye tle re  bazı sınırlamalar ge
tirebileceğine dair karar verm iş
ti. Sevgi Kurtulmuş hakkında çı
kan kararda ise bu ç ifte  standar
dı "Devletlerarası bazı uygulama 
farklılıkları, devletlerin beğenme 
payı olarak görülebilir." cümle

siyle okuyoruz. Nedir "devletin 
beğenme payı" veya devletin hak 
ve hü rriye tle r üzerinde kendi be
lirleyeceği marjlarının olduğu fik 
ri ne anlama geliyor?

AİHM kararı aynen şunu söy
lüyor: "Geçmişin ışığında devlet
lere bırakılan beğenme payında 
göz önünde bulundurarak, mah
keme, üzerinde anlaşılmayan 
müdahaleyi, kendi esasına ve he
deflenen amaç çerçevesinde 
açıklamıştır." AİHM'in Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesi ile bağlı 
o lduğunu deklare e tt iğ i kendi 
esası ve hedefi: " insan onuru", 
"insan hak ve hürriyetleri" iken, 
sözkonusu Türkiye ve sözkonusu 
b ir Müslüman olunca, konuyu 
Türkiye tipi demokrasiye tevdi 
etm ektedir...

K arikatür krizinde de benzer 
şeyler yaşandı. Eleştiri ile haka
retin arasında çok ince ve kırıl
gan bir perde var... Espri, adı üs
tünde zekayı te rle ten  bir ruh ha
li anlamındadır. Açıkça söylemek 
gerekirse, espri için eleştirel bir 
zeka gücü gerekir. Fakat haka
ret, tam  tersine, zeka zorlayıcı 
bir perform ans gerektirm ez, ba
yağı ve kaba saba, apaçık kuru ve 
aşikar saldırı anlamındadır...

Yani siz İslam dininden olma
yabilirsin iz, İslam dininin te se t
tü r emri aklınıza yatm ayabilir fa 
lan... Bu konuyu İslam Dinine 
mensup kişilerle  ta rtışab ilir, i le t i

şim içine de g ireb ilirs in iz veya bu 
konuyu ve Müslümanları hiç haz
zetmez ve onlarla h içbir şekilde 
konuşma ilişkisine dahi g irm eye
bilirsiniz... Ama bu size, onların 
inançlarıyla alay etme ve onları 
küçük görme hakkını vermez...

Bu konuda da ç ifte  s tandartlı 
b ir bakışla karşıkarşıyayız:

Mesela Salman Rüşdi’nin 
"Şeytan Ayetleri' adlı romanı için 
dava görülmesine gerek bile gör
meyen AİHM, 2003  yılında Roger 
Garaudy'e "İsrail Politikası'nın 
Kurucu Efsaneleri' adlı eserinden 
dolayı mahkumiyet ve sansür ce
zası verebilm iştir. Salman Rüşdi, 
mezkur kitabında Kuranı Kerim 'e 
ve Resulullah’a (sav) akıl almadık 
hakaretler e ttiğ i halde yargılama 
bile yapılmazken, Garaudy, sade
ce "ho locousf'u  tartışm aya açtı
ğı gerekçesiyle “insanlığa karşı 
suç" ilkesini ihlal e ttiğ i gereğiyle 
suçlu bulunmuştur.

İşte karşımızdaki AİHM ve iş
te karşımızdaki Danıştay...

Başörtü davaları ve karika tür 
olayları, Batının evrensel olarak 
ilan e ttiğ i değer sistem inin bir 
yalandan ibaret olduğunu te s t 
etm emize yarayan iki mühim va
ka... Aslında Avrupa kendi e tik  ve 
hukuk değerleri üzerinden kendi
ni yargıladı bu olaylarda. Ve da
vayı kaybetti!

*  S ibel Eraslan : A vukat, V akit G azetesi y a z a n .
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Başörtüsü Yasağını Sokağa Taşıyan Kararı ile
DANIŞTAY ÇİZMEYİ AŞTI MI?

Reşat Petek*

B
aşörtüsü yasağını so

kağa taşıyan kararı ile 

Danıştay ve yargı ka

rarlarının eleştirilm esi 

gündeme oturdu. Yargı kararları 

e lbette e leştirileb ilir. Hep e leşti

rild i ama Danıştay 2 .Dairesinin 

söz konusu kararı kadar her ke

simden e leştiri ve tepki alanı o l
madı sanırım. Başta TBMM baş

kanı ve üyeleri, başbakan, bakan
lar, bazı basın organları, köşe ya

zarları, bazı öğretim  üyeleri, sen

dikalar, hukukçular ve pek çok si

vil toplum kuruluşu tepkilerin i, 

protestolarını değişik şekilde dile 

ge tird ile r. Danıştay da, yapılan 

e leştirile rin  e leştiri boyutunu aş

tığını ifade eden, bir açıklama ile 

bunlara cevap verdi.

E leştiri ve tepkilerin  içeriği ve 

toplumun büyük bir kesiminden 

gelmiş olması, Danıştay bu kara
rı ile gerçekten çizmeyi aştı mı 

sorusunu akla ge tiriyo r. Önce ge

lişmelere sebep olan olayı öze t

leyelim:

Davacı Aytaç Kılınç'ın, A ltın 

dağ Atam İlköğretim  Okulu'nda

öğretmen olarak görev yapmak

ta iken Gölbaşı Bayrak Anaokulu 

Müdürü olarak atanması nede

niyle 5.7.2001 tarih inde bu okul 
ile ilişiğinin kesildiği, yeni atandı

ğı okulu görmek ve göreve başla

mak üzere aynı gün Gölbaşı Bay
rak Garnizonu'na g ittiğ i, Garni

zondan içeri girmek için buradaki 

görevlilere beyan e ttiğ i k im liğ in
deki resimde türbanlı olduğu için 

içeri alınmadığı, bunun dışında 

başka kim lik tesp iti yapılamadı

ğından müdürlük görevine başla

tılmadığı; durumun Gölbaşı İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne b ild ir il

mesi üzerine İlçe Milli Eğitim Mü- 

dürlüğü'nce davacı hakkında so

ruş tu rm a  açıldığı, so ruştu rm a 

sonucu düzenlenen raporda da

vacı hakkında disiplin yönünden 

aylıktan kesme cezası; idari yön
den ise, yö n e tic ilik  görevin in  

üzerinden alınarak il içerisindeki 

b ir başka yere öğretm en olarak 

görevlendirilm esinin te k lif edild i

ği, bu te k lif uyarınca Ankara Va- 

liliğ i’nin 17.8.2001 günlü, idari iş

lem iyle Gölbaşı Bayrak Anaokulu

Müdürlüğü görevinden alınarak 
Mamak Kıbrıs Köyü İlköğretim  
Okulu'na Çocuk Gelişimi Ö ğret
meni olarak ataması yapılm ıştır.

Davacı, başı açık görev yerine 
gitmesine rağmen, sadece k im li
ğindeki başörtülü fo toğra fı sebe
biyle görev yerine alınmaması 
üzerine başla tılan so ruştu rm a 
sonucu yapılan bu atamanın ip ta 
li için Ankara İdare Mahkemesine 
başvurm uştur.

İdare Mahkemesi 
Davacıyı Haklı Buluyor

Ankara 6. İdare Mahkemesi de, 
davacının ta leb in i yerinde bula
rak, " Gölbaşı Bayrak Garnizo- 
nu'ndaki kapı nöbetçisin in dava
cıyı içeriye almayış sebebinin o 
anda başı kapalı olmasından de
ğil, daha önce almış olduğu k im li
ğ indeki resm inde başının kapalı 
olmasından kaynaklandığı gö rü l
mekte olup, sa lt bu husus sebep 
alınarak davacının yeni atandığı 
müdürlük görevine hiç baş la tıl
madan ö ğ re tm en lik  görevine  
atanmasına ilişkin dava konusu 
işlemde sebep unsuru yönünden 
hukuka uyarlık görü lm ed iğ i' ge
rekçesiyle dava konusu işlemin 
iptaline hükm etm iştir.

Davalı Ankara Valiliğ in in tem 
yizi üzerine dosya Danıştay'a g it
m iştir.

D anıştay, Ankara 6. İdare 
Mahkemesinin hükmünün bozul
masına karar verm iştir. Verm iş
t i r  ama, karar, hukuki olmaktan 
çok, kararı veren hakim lerin k iş i
sel düşüncelerini, ideolojik yakla
şımlarını içeren bir belge mahi
yetin i aldığı için tartışm alara ve 
tepkilere  sebep olm uştur.

Şimdi D anıştay’ ın tepk ile re
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sebep olan gerekçesine bakalım: 
"...her ne kadar davacının  

okul içerisinde başı açık olarak 
h izm et verdiğini be lirtiyo rla rsa  
da, zaman zaman okulda, okula 
gelişinde ve okuldan çıkışında 
türbanlı olduğu yolunda beyanla
rının da olduğu, .... yöne tic i o la
rak görev yapacağı eğ itim  ve öğ
re tim  kurumunda öğrenim  gö
ren lerin  yaşlarının küçüklüğü i t i 
bariyle mantıksal değerlendirme  
ve çıkarım yapma çağından uzak 
oldukları hususları b ir lik te  değer
lendirild iğ inde; bulunduğu ortam  
içe ris inde  ve e ğ itim -öğ re tim in  
b ir  şekilde yansımasının oluştuğu  
dışsal çevrede en iy i örnek konu
munda olması gereken davacının, 
okula geliş ve g id iş leri sırasında 
da olsa yukarıda hüküm ve açık
lamalarına yer verilen yasal dü
zenlemelerde be lirtilen  bu tem el 
ilke lere aykırı davrandığı (başör
tü lü  olduğu) sabit olduğundan,
.....İdare Mahkem esi kararında
hukuki isabet bulunm am aktadır."

Danıştay Özel Hayata Müdahale 
Ederek Kendi Kararları ile de 

Çelişkiye Düşmüştür

Görüldüğü gibi Danıştay, çok açık 
olarak, şüpheye yer vermeyecek 
biçimde, davacı öğretm enin, okul 
dışında, sokakta, okula geliş g i
dişleri sırasında da olsa başını 
örtm esin i, iyi örnek olmaya en
gel, diğer bir deyim le kötü örnek 
olacak bir davranış olarak n ite le
m iştir. Bu karar hukuk adına çok 
vahim bir karardır. Toplumun bir 
kesimine hakaret içeren, başör
tü lü  olanları aşağılayan bir karar
dır. Yüksek Mahkemenin böyle 
b ir karar vermesi, en ha fif deyimi 
ile bir hukuk skandalidir.

Danıştay bu kararıyla öncelik
le kendi kararları ile çelişkiye 
düşm üştür. Danıştay 12. Dairesi

nin kararına konu olay ise şöyle: 
Bir bayan öğretm en görev yaptı
ğı yerde, evinde kaldığı kişi ile 
evlilik dışı b ir hayat yaşamakta
dır. Okul müdürü ve m illi eğitim  
müdürü tarafından defaatle ikaz 
edilmesine rağmen bu yaşantısı
nı bırakmamıştır. Olayın savcılığa 
intikal etmesi üzerine, öğretm e
nin bu yaşantısının mem uriyetle 
bağdaşmayan bir hareket olması 
sebebiyle görevine son verilm iş
tir . Bayan öğretm en idari işlemin 
ip ta li için idare mahkemesine 
başvurmuş, mahkeme idari işle
mi yerinde görerek davanın red
dine karar verm iş tir. Bakınız bu 
olayda Danıştay, "Olayda davacı
nın görevine, anılan yasa hükmü
ne göre son verilm iş ise de; dava

cının görevinde başarısızlığının 
kanıtlanamadığı, bu durumun dı
şındaki halin ise görevine son 
vermeyi gerektirecek ağırlık ve 
nitelikte bulunmaması" gerekçe
si ile, davacıyı haklı bularak göre
vine iadesine karar verm iştir.

Danıştay'ın değerlendirm esi 
gayet açıktır. Öğretmenin okul dı
şında başını örtmesi, öğretm enlik 
mesleği ve idarecilikle bağdaş
mayan tu tum  ve davranış olarak 
yani 'kö tü  örnek1 kabul edilm ek
te, okul dışında zina hayatı yaşa- 
yanınki ise hoşgörü ile karşılan
maktadır. Türk Ulusu Adına yargı 
yetk is in i kullananların, toplumun 
ahlaki değerlerini, ö rf ve ade tle ri
ni bilmezlikten ve görm ezlikten 
gelmeleri düşünülemez.
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Danıştay'ın Kararı Hukuki 
Dayanaktan Yoksundur

Bu nedenle, Danıştay'ın söz ko
nusu kararı hukuki dayanaktan, 
hukuki gerekçeden yoksundur di
yoruz. Z ira hakim lerin karar ve
rirken nasıl hareket edecekleri 
de yasalarım ızda b e lirt ilm iş tir. 
Hukuk devletinde keyfilik yoktur. 
Hukuk norm ları vardır. Norm lar 
h iyerarşisi vardır. Hakimler yasa 
koyucu değildir. Yasaları m illet 
koyar. Dem okratik toplum larda 
m ille t bu ye tk is in i vekilleri aracı
lığı ile kullanır. Yargı m ercileri 
önlerine gelen davalarda, ‘yerin- 
delik' denetim i yapmaya kalkar
larsa, yasamanın yetk ile rine mü
dahale etm iş olurlar. Yasalara 
uygunluk yönünden yargı görevi 
ifa edilm elidir.

Memurların özel hayatların
daki kılık kıyafetlerine dair, 'iy i 
örnek- kötü örnek' nitelemesinde 
bulunup, ka ra rla rına  gerekçe 
yapması, Danıştay'ın yasama gö
revine soyunmasıdır. Hatta daha 
da ötesi, toplum u kendi ideolojik 
yaklaşımlarına göre dizayn e t
meye yönelik toplum mühendisli
ğidir. Kaldı ki, tem el insan hakla
rı kapsamında mütalaa edilen in
sanların kıya fe tle ri yasama orga
nınca da düzenlenemez. Düzen
lenmeye kalkılırsa orada hukuk 
devletinden söz edilemez.

Medeni Kanunun birinci mad
desinde hakim lerin karar ve rir
ken nasıl hareket edecekleri ya
sa ile be lirlenm iştir.

Madde 1 ■ Kanun, sözüyle ı/e 
özüyle değindiği bütün konularda 
uygulanır.

Kanunda uygulanabilir b ir hü
küm yoksa, hâkim, ö rf ve âdet 
hukukuna göre, bu da yoksa ken
disi kanun koyucu olsaydı nasıl 
b ir kura l koyacak idiyse ona göre 
karar verir.

Hâkim, karar verirken b ilim 
sel görüşlerden ve yargı kararla 
rından yararlanır.

Şimdi bu kanunu da göz
önünde bulundurarak, söz konu
su kararı sorgulayalım;
o Olayımızda, davacının k im li

ğinde başörtülü fotoğrafının 
olması, öncelikle kanunların 
sözünde ve özünde yasaklan
mış mıdır?

• Okula geliş ve gidişlerinde ba
şörtüsü takm ak hangi yasa ile 
yasaklanm ıştır? Ya da özel 
hayatında başörtülü olan bir 
öğretm enin okul müdürü ola
rak a tanam ayacağına dair 
hangi yasa vardır?

• Bu konularda kanunlarda uy
gu lanab ilir açık b ir hüküm 
yoksa, hakim ö rf ve adet hu
kukuna göre hareket etmesi 
gerekmez mi?

• Örf ve adetlerimizde başörtülü 
olmanın ayıp olduğu ya da kötü 
örnek olduğuna d?ir bir kural 
ya da bir kanaat mi vardır?

8 Kanunlarda ve örf-ade t huku
kunda uygulanabilir b ir hü
küm bulamadılarsa, bilimsel 
görüşlere niçin başvurmamış
lardır? Yapılan bütün bilimsel 
anketle rde , top lum um uzun 
yüzde yüze yakın ortak bir 
kanaatle özel hayatta kılık kı
yafete müdahale edilmemesi; 
yüzde sekseninin de başörtü
sünün her alanda serbest ol
ması gerektiğ i yönündeki dü
şünce lerin i n iç in  göz ardı 
ederler?

• En azından özel hayatındaki 
yaşamının, görevle ilişkilendi- 
rilemeyeceği (bu da ta rtış ıla 
b ilir) yönündeki kendi karar
larından habersiz m idirler?

• N orm lar h iye ra rş is i içinde,
üst norm olarak kabul edilen
tem el insan hak ve hü rr iye t
leri Danıştay'ın kararına niçin 
yansımamıştır?

• Kendileri kanun koyucu o l
saydı, insanların özel hayatla
rında da nasıl g iyinecekleri 
hususunda kanun mu çıkara

caklardı ki, kararlan ile özel 
hayattaki kıyafete müdahale 
ediyorlar?
Danıştay'ın kararında bu so

rulara verilebilecek h içbir haklı 
gerekçe bulunmamaktadır.

Danıştay bu kararı ile ayrıl za
manda bölücülük ve ayrımcılık 
yapmaktadır. İnsanların başörtü
lü olanlarını 'kö tü  örnek’ olarak 
niteleme cüreti, Danıştay bu ka
rarı ile çizmeden yukarı mı çıktı 
sorusunu is te r istemez akla ge
tirm iş tir.

Olayı hatırlayalım :
M.Ö. üçüncü yüzyılda Efes'te 

Apel adında bir ressam yaşarmış. 
Bu ressam Büyük İskender'in re 
sim lerin i yapar sergilerm iş. Ser
gilediği resim lerin arkasına bir 
perde çeker perdenin arkasın
dan, sergiyi z iya re t edenlerin gö
rüş ve önerile rin i dinler, te n k itle 
rini dikkate alarak yeni yapacağı 
resim lerde nazara alırm ış. Bir 
gün bir ayakkabıcı, Apel'in "ç iz 
me" resmini incelerken perde ar
kasından dinlemiş. Ayakkabı us
tası çizme ile ilg ili kanaatlerin i 
arkadaşına anlatırken, ayakkabı 
imalatı açısından, dış görüntü, 
bağcıkları, sağlamlığı vs. düşün
celerini beyan e ttik ten  sonra, re 
simde kullanılan renk, ışık, pers
pektif gibi ancak bir ressamın bi
lebileceği detaylara g irip  tenk it 
e ttiğ in i görünce, perdenin arka
sından seslenmiş;

-Efendi, efendi! Çizmeden yu
karı çıkma!

Türk M ille ti Adına karar veren 
Danıştay, kanunda da açıkça be
lirt ild iğ i gibi, hem kanunları hem 
de Türk M ille tin in ö rf ve ade tle ri
ni b ilm ek durum undadır. Aksi 
halde adına karar verdiği m ille t 
dem okratik ve yasal tepkile ri ile, 
çizm eden yukarı çıkm am asını 
hatırla tır.

*  R eşat P etek: A vu kat, E m ekli II C um huriyet 
B aşsavcısı

20 ÜMRAN MART '06



BEKLENEN ADIM

Gürkan Biçen*

A vrupa İnsan Haklan 
Mahkemesinin Dahlab 
kararından sonra Türki
ye Danıştay'ı bu kararın 

sonuç ve etkilerini bir adım ileri 
götürecek bir karara imza attı. 
Her iki dava da başörtüsü kullanan 
anaokulu öğretmenlerinin çevre
sinde şekillendiğinden kararların 
neredeyse birbirinin devamı oldu
ğunu söylemek mümkündür.

Avrupa-Türkiye: Devamlılık İlişkisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Dahlab kararında başörtülü bir ba
yanın bu kıyafetiyle anaokulu öğ
retmenliği yapamayacağını hük
me bağlayan iç hukuk kararının 
Sözleşme kapsamında bir hak ih
lali oluşturmadığını deklare etm iş
ti. Mahkeme, gerekçe olarak; kü
çük yaştaki çocukların anlam dün
yalarının /  algılarının bu kıyafetin 
işaret e ttiğ i karşılığı tespit etme
ye yeterli olamayacağını ve olası 
etkilenmenin onların bilinçli te r
c ih le ri ile gerçekleşmeyeceğini 
gösterm işti.

Türkiye Danıştay'ı ise bir adım 
daha ileri giderek böyle bir baya
nın iş hayatının dışındaki görüntü
sünün de küçük yaştaki çocuklar 
üzerinde bir etki bırakacağını ileri 
sürmüştür. Danıştay’ ın bu etkiyi 
"kötü  örnek" olarak ifade etmesi 
ise kararın gerekçesinin ideolojik 
bir temele dayanmasından kay
naklanmaktadır.

Dahlab kararı ile Danıştay ka
rarının temel farkı Müslüman ba
yanların yaşadıkları ülkelerde gö
rülmektedir. Dahlab kararı kahir 
ekseriyeti Hıristiyanlardan oluşan 
bir ülke olan İsviçre'de yaşayan bir 
Müslüman bayanın çalışma hayatı
na dini inancı ile uyumlu bir halde 
iştiraki talebi üzerine verilmişken, 
Danıştay kararı ülkenin neredeyse 
tamamının Müslüman olduğu bir 
coğrafyada yaşayan Müslüman bir

bayanın kimlik belgesinde yer alan 
fotoğrafının dini inancına uygun ol
masının idari ve hukuki bir mesele 
haline gelmesi sebebiyle verilm iş
tir. Bir başka ifadeyle, Dahlab'ın 
Hıristiyan çocuklar üzerinde İslam 
dinine yönelik bir etki bırakma ih ti
malinin ve bu yolla ailelerin eğitim 
hakkının, dini inançları ifade etme 
/  yaşama hürriyetinin önüne geçi
rildiği bir durum ile dini inançları 
ifade ve yaşama hakkının her halü
karda sınırlandırılmasına yönelik 
bir halin yaşandığı ama biri diğeri
nin devamı olan bir süreç olmuştur 
bu davalar.

Anayasa ve Skolastik Çağa Dönüş

1982 Anayasası, Cum huriyet’ in 
kurucularının ve seküler hayatı 
Anadolu insanına çıkar yol olarak 
gösterenlerin ifade ettik leri, "fik ri 
hür", ""v icdan ı hür" nesillerin 
kendilerini ifade yollarının tümünü 
en başından, Başlangıç kısmında, 
kesmiştir. Bu Anayasa, fikrinizin 
ve vicdanınızın ne kadar "hü r” 
olabileceğini açıkça bildirmiş, bu 
sınırların dışındaki hiçbir fik ir ve 
vicdanın himaye görmeyeceğini 
ilan etm iştir.

Açık bir şekilde ideolojik tavır 
alışını, değiştirilm esi tek lif dahi 
edilemez maddelerinin -ki bunlar 
ferdi ve içtimai zanların ürünüdür

ler- her şeyin mihenk noktası ol
duğunu gördüğümüz bu Anayasa, 
Anadolu insanını Aydınlanma Ça- 
ğı'nın da gerisine, Skolastik Çağ'a 
atmayı denemiş ve bu yolda 
önemli m evziler de ed inm iştir. 
Anadolu insanı bu Anayasa ile bir 
dogmanın esiri haline gelm iştir.

Gerek Danıştay'ın gerekse ida
re mahkemelerinin son yıllarda 
kararlarında sıklıkla z ik re ttik le ri 
Anayasa’nın Başlangıç kısmı ve la
iklik gibi değiştirilmesi te k lif dahi 
edilemeyecek maddeleri dikkatle 
incelendiğinde, seküler algılayışın 
Anadolu insanının dine ilişkin algı
larını bir bütün olarak ele aldığını 
ve dini işaretlerin tümünün siyasi 
sonuçlara sahip olduğunu düşün
düğünü görmekteyiz. Bu düşünce 
ile hareket eden seküler sistemin, 
kendisi dışında yer alan hiçbir dü
şünce ve inanca, hiçbir siyasi ha
rekete hayat hakkı tanımayacağı 
yönündeki deklarasyonuna uygun 
bir tavır sergilemesi yadırganacak 
bir şey olmamalıdır. Zira, bu zaten 
beklenen bir adımdır.

Asıl yadırganacak şey, vergi 
veren, askerlik yapan yani ülkenin 
ve devletin asli kurucuları olan in
sanların siyasi yaklaşımlarını dog
maların baskısından kurtarm ak 
için ciddi bir çaba sarf etmemeleri 
olmalıdır.

( iıiı luııı Hum: A\ ıılmı
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28 ŞUBATTA NEYİN KARİKATÜRÜ 
ÇİZİLMİŞTİ?

Yusuf Armağan

“Dünya bir hapishane ve Danimarka da onun en kötü yerlerinden biri.” 
Danimarka Prensi Hamlet

E ylem ler yapıldı, yazılar 

yazıldı, konsolosluklara 

siyah çelenkler bırakıl

dı, p anka rtla r açıldı, 

mukabil ka rika tü rle r çizildi, mail 
kutularımıza ve cep te le fon ları

mıza boykot etm emiz gereken 

ürünlerin hangisi olduğuna dair 

onlarca b ild iri döküldü, kimi rad

yo lar Efendim iz'in anısına daha 

bir gür sesle ezg ile r/ilah ile r ya

yınladılar, sözler söylendi, slo

ganlar atıldı, gözyaşları aktı, du

aya kalkıldı, Kur'an-ı Kerim nüs

haları postaya verild i, protesto 

m ailleri için adresler yayınlandı, 

çocuklarım ıza Efendim iz yeni 

baştan an la tılm aya  başlandı. 

Tüm bunların içerisinde en çok 

önemsediğim eylem, Diyarbakırlı 

Müslümanların b ir araya gelerek 

ulusal unsurların ön plana çıkarıl

maya çalışıldığı b ir dönemde, as

lında hangi çatının kendileri için 

b ir le ş tir ic i unsur olduğunu on 

b inler halinde tüm  dünyaya hay

kırmaları oldu. Üstelik bu eylem

lerin hemen hepsi eylem lerine 

sebebiyet teşkil eden karika tü r

leri görmemiş insanlarca yürü

tüldü.

Yığınla komplo teoris i ü re tile 

b ilir bu konuda. Mesela; Türki

ye'nin Avrupa B irliğ i'ne karşı e li

nin zayıfladığı kaygısıyla elini 

güçlendirm ek için ka rika tü rle ri 

İKÖ zirvesinde gündeme taşıdığı 

ve buna tepk i gös te rilm es in i 

öğütlem iş olabilir. İslam ülkele

rinde meydana gelecek hareket

lilik le r ağabey rolünü kendisine 

biçen Türk iye 'n in  a rabu lucu lu

ğuyla engellenir. Böylece mevcut 
iktidarın öteden beri dillendirdiği 

batı dünyası ile İslam dünyası 

arasında bir köprü olma iddiası 

da pekişmiş olur. Aslında Başba

kanımız Recep Tayyip Erdoğan 

bu s ta rtı, karikatürlerin  ilk ya

yımlandığı tarih le rde  Danimarka 

Başbakanı Anders Fogh Rasmus- 

sen ile yaptığı görüşmesi sonun

da düzenlenen ortak basın to p 

lantısında verm eyi planlamış an

cak hiç hesapta olmayan bir Roj 

Tv meselesi patlak verince bütün 

hesaplar suya düşüverm işti. Ni

tekim  dün itiba riy le  AB dönem 

başkanlığını yü rü ten  A v u s tu r

ya 'n ın  D ışişleri Bakanı Ursula

Plassnik Türkiye'den arabulucu
luk talebinde bulundu. Bu uluorta 
üretebileceğim iz komplo te o rile 

rinden sadece birisi. Büyük O rta
doğu Projesinin pratize edilmesi 
için böylesi b ir eylem ler zincirine 

ihtiyaç vardı da denebilir mesela. 
Bu hazırlıkların çok önceden ya

pıldığı söy leneb ilir. Düğmeye 

basma işinin Danimarka'daki bir 
gazeteye verild iğ in i söylemek de 

mümkün. Danimarka Kraliçesi II. 
M argrethe’in 15 Nisan 2 0 0 5  ta r i

hinde, Müslümanların a rtık çok 
olmaya başladıklarını ifade etm e

si ile bu te tik le y ic i karikatürlerin  
çizilmesine zemin hazırlanmış da 

o lab ilir pekala. Sorabileceğiniz 
onlarca soruyla bu komplo te o r i
lerinin b irb iri ardınca sıralanması 

için öyle aman aman bir çabaya 
da gerek olmadığı kanaatinde

yim. Doğru yada yanlış, bunların 
hepsini bir kenara koyarak kuru

yorum  cüm le lerim i. Paranoyak 
olmanın alemi yok.

Kim ne derse desin bir yanda 

b irile ri değerlerim izi karikatürize 
etmeye çabalarken bir yanda in

sanımız bu o lay la r karşısında, 
tüm  unutturm a çabalarına rağ

men hala hafızalarının bir köşe
sinde, kalplerin in bir ucunda ya

şa ttık la rı değerle rin in  hatırına 
seslerini yükse ltiyorlar. Ben bu

nu önemsiyorum. "Düğmeye kim 
basm ış" a da ir hangi tü rden  

komplo te o rile ri ü re tilirse  ü re til
sin ben bu tavrı doğru buluyo
rum. Değerlerine dair varlığın 

farkına varan b ir insan için yeni 
bir imkan kapısı da aralanıyor ka

naatimce.. bunca zamandır gözü
müze karika tü rle rin i sokup duran 

"iç im izdeki k a rik a tü r is t le r i"  ve 
"m uhteşem  ka rika tü rle rin i" gör
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me imkanına dair kapı. Bu karika- 
tü rize  etme çabaları yeni b ir şey 

değil. Öteden bu yana bu toprak
ların insanlarının değerle rine  

karşı yapıla gelenleri a lt alta sı

raladığınızda bu anlayışı görebil
meniz müm kündür. S iyasilerin  

bir dönem "yarasa la r" atıflarıyla 

nasıl bir karikatür resm ettik le ri
ni, yılla rd ır bu ülkede kendilerine 

köşeler bahşedilmiş köşe yazar

larının, çizerlerin  Müslüman in
sanları nasıl karikatürize e ttik le 

rini, okulda başı açık görev yapan 

bir öğretmenin okul dışında başı
nı örtm esini sakıncalı bulan Da

nıştay'ın, "kamusal alan" kavra

mını sokağa taşıyarak değerleri

mizi ka rika tü rleş tirm e  yolunda 
nasıl bir ilke imza attığını, te le 

v izyon ekranlarına sözüm ona 

hoca sıfatıyla çıkarılan insanlar 
eliyle, horoz dövüşü seansların

da b ir orucun, b ir kurbanın nasıl 

k a rika tü rle ş tir ild iğ in i, doğruları 
en beklenmedik zamanda ve me

kanda dile getiren i "m eczup" di

ye niteleyerek nasıl karikatürleş
tird ik le rin i sanırım burada detay- 

landırmaya gerek yoktur.

Ali Bulaç'ın 1 3 /0 2 /2 0 0 6  ta 
rih li Zaman Gazetesi'ndeki köşe

sinde ifadelendirdiği şu cüm lele

rin kayda değer olduğunu düşü
nüyorum :

"İs lam iyet, modern dünyada 

H ıristiyanlık gibi marjinal, özel ve 

görece bir din olmayı reddediyor. 
Bu, modern dünyadan rahatsızlık 

duyan her toplum sal kesim ve 

her insan çeşidinin kızgınlığını, 

muhalefetini İs lam iyet'le  veya İs
lam iyet üzerinden ifade etmesi 

gibi küresel bir muhalefet dilinin 

gelişmesine ve e lbe tte  dinin güç

lenmesine yol açıyor.
Modern sistem ve onunla b ir

likte küresel ö lçekte gelişmekte 

olan bir tahakküm ideolojisi bun

dan derin b ir şekilde rahatsızlık 
duym aktadır."

Batı’da/m odern dünya tahak
kümünü dünya üzerinde egemen 
kılma arzusundaki hakim para
digmada var olan böylesi b ir ra
hatsızlığı yanıbaşımızda yer alan 
kimi kanaat önderlerinde de gör
mek mümkündür. Zaten 28 Şu- 
bat'ı da başka b ir şeyle izah e t
meye çalışmak havanda dövülen 
su mesabesinde kalacaktır.

Bugünlerde İslam'dan rahat
sız olanların "topyekün savaş”  
çığlıklarının tıpa tıp aynısını, he
men yanıbaşımızda duymadık mı 
yakın zamanda? 28 Şubat'ın  
1000 yıl sürebileceğini ifadelen- 
direnler, Haçlı seferlerin in bun
dan 1000 yıl öncesindeki manta- 
litey le  süregeldiğini bilerek mi bu 
cümleyi kurm uşlardır? Bu onla
rın hesab ıd ır/tuzağ ıd ır. (Onlar 
tuzak kurdular, Allah da tuzak 
kurdu.Ve Allah, tuzak kuranların 
en hayırlısıdır. Al-i İm ran-54)

Bu hadiselerin  hemen 
hepsi ak olanı ve kara olanı 
o rtaya  çıkarmaya yarıyor.
Gün gelecek bu mahallenin 
çocukları mevcut yapının, Ke
mal Alemdaroğlu, Vural Savaş, 
Kemal Gürüz, Nur Serter, Zekeri- 
ya Beyaz, Ferhan Şensoy, Erdo
ğan Teziç, Bekir Coşkun ya da ne 
b iley im  ney m arkalı m a lla rı
n ı/ü rün lerin i satın almamayı da 
öğrenecekler. Ümidim var., na
sılsa bir gün "içim izdeki ka
rika tü ris tle rin " kumaşla
rının ne olduğunun ve 
dışarıdakiler ile ne ka
dar da aynı çizgide 
y ü r ü d ü k le r in in  
fa rkına  v a rı
lacak.

Karikatürlere gelince... Ne ilk 
bunlar ne de son olacak. O hayat
tayken O'nu insanların gözünde 
karika türleş tirm eye çalışanların 
soyudur bugün ifade özgürlüğü, 
basın özgürlüğü, sanat, adı a ltın
da bu bozguncu luk yükünü 
omuzlayanlar. (Kendilerine ülke
de bozgunculuk çıkarmayın de
nildiği zaman, "B iz sadece dü
zeltm eye ta lib iz "  derle r. Yoo! 
Onlar var ya onlar, bozgunculuk 
yapanların ta kendilerid ir, fakat 
bunun farkında bile değille r." Ba- 
kara/11-12)Neden mi? Basit; çün
kü Peygam ber aram ızda! Ve 
Peygamber aramızda oldukça 
değerle rim iz  ka rika tü rize  
edilmeye devam edile
ce k tir. Bu 
böy  le - 
dir...
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HAMAS İKTİDARI VE
FİLİSTİN’İN GELECEĞİ

Mustafa Eğilli

ilistin 'de 25 Ocak parla-

F mento seçimlerinden bü
yük zaferle çıkan Hamas, 
bir taraftan hükümet kur

ma çalışmalarına hız verirken öte 
yandan yoğun bir diplomasi atağı 
başlattı. Hamaslı yetkililerin açık
lamalarına ve icraatlarına bakıldı
ğında iktidara hazır oldukları anla
şılıyor. İsrail ve m ütte fik lerin in  
ise, Hamas iktidarına hazırlıksız 
yakalandıkları panik içinde sergi
ledikleri davranışlarda ortaya çıkı
yor.

Terör örgütü diye yaftalanan 
Filistin İslami Direniş Hareketi Ha- 
mas’ın demokratik seçimlerle ik ti
dara gelmesi, aşılması güç bir çık
mazı da beraberinde getirm iştir. 
Sanılanın aksine söz konusu çık
maz, Hamas'tan daha ziyade İsra
il ve ABD’yi müşkül duruma sok
muştur. Her şeyden önce ABD, 
Büyük Ortadoğu Projesi ile bölge
de hararetle gündemleştirdiği de
mokrasi söylemi açısından yaman 
bir çelişkiye düşmüştür. İşgalin ar
dından Irak'ta ortaya çıkması kuv
vetle muhtemel olan İslamcı hükü
metin ardından, bu kez Filistin'de 
hem de silahlı İslamcı bir örgütün 
iktidar olması, Washington yöneti
minin görmek isteyeceği en son 
kâbus olsa gerek. İsrail ve ABD 
için bir diğer çıkmaz da bundan

sonra Hamas idaresindeki Filistin 
Yönetim i'yle nasıl diyalog gelişti
receğidir.

Hamaslı ye tk ilile r kendilerin
den emin; sükûnet içinde, azim ve 
kararlılıkla yollarına devam edi
yorlar. Hamas'ı yakından tanıma
yanlar, kuşku ve endişe içindeler: 
Acaba Hamas iktidarda bir deği
şim yaşayacak mı? Müslümanların 
hatta tüm ezilen halkların umudu 
ve övüncü olan direnişten vazge
çecekler mi? ABD'nin "ılım lı İs
lam" söylemine denk bir noktaya 
gelecekler mi? Her şeyden önem
lisi gayrı meşru bir zeminde kuru
lan S iyonist İsrail devletin i en 
azından 1948 sınırları içinde tanı
yacaklar mı? Zihinlerde bu tarz 
sorular dolaşıyor ve Hamas'ın se
çim başarısına ihtiyatlı iyim serlik
le yaklaşılıyor. İktidarın dönüştü
rücü özelliği tabiî ki vardır. Ancak 
Filistin'de iktidar olmak diğer ül
kelerle kıyaslanmayacak derece
de farklılık arz ediyor. Zira orada 
ortamı sıcak tutan ve alabildiğine 
gerginleştiren İsrail faktörü büyük 
rol oynamaktadır. Sıcak mücade
lenin sürdüğü böylesine bir a t
mosfer Hamas’ın çizgisini koru
masına yardımcı olacaktır.

İktidarda yıpranması muhte
mel olmakla birlikte Hamas'ın te 
mel ilke ve stratejilerinden ödün

vermesi beklenmemektedir. Ha
mas liderleri müteaddit defa bunu 
tey it eden açıklamalarda bulundu
lar. Hamas'ın geri adım atmayaca
ğını İsrail-ABD İkilisi de çok iyi bil
mektedir. Son olarak Halid Me- 
şal’ in Türkiye ziyareti esnasında 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ara
cılığıyla Hamas'tan talep edilen İs
rail'i tanıması, şiddete son verme
si ve müzakere masasına oturm a
sı gibi istekleri, Hamas'ın karşıla
ması mümkün değildir, işgal, gasp 
ve katliam lar üzere bir o ldub ittiy
le kurulan ırkçı İsrail'i tanımak, 
Hamas’ ın kendi varlık nedenini in
kâr anlamına gelecektir. Sınırları 
dahi belirgin olmayan ve BM ka
rarlarıyla işgalci durumda bulunan 
bir devleti Hamas neden tanısın? 
Hamas’a İsrail’ i tanıması yönünde 
baskı uygulayanlar, te lk in le rde  
bulunanlar, asıl Filistin halkını ta 
nıması ve onun iradesine saygı 
göstermesi için İsrail’e baskı yap
malıdırlar. Yine Hamas’ın Siyonist 
işgale karşı meşru direnişe son 
vermesinin mevzu bahis olmadığı
nı Hamaslı ye tk ilile r ifade etmek
tedir; işgal sürdüğü müddetçe di
reniş de devam edecektir. İsrail’ le 
müzakere masasına oturmaya ge
lince, A ra fa t’ın yaşadığı tecrübe
leri göz önünde bulunduran Ha
mas tarafı, buna da pek sıcak bak
mamaktadır.

Hamas, Halid Meşal gibi üst 
düzey yetkililerin  ağzından İsrail’ i 
tanımayacakları, direnişten vaz
geçmeyecekleri ve İsrail’ le masa
ya oturmayacakları yönünde kesin 
ifadeler içeren açıklamalarda bu
lunuyor. Peki, bu nasıl mümkün 
olacak? Zira Mahmud Abbas ta ra
fından Hamas’ın başbakan adayı 
İsmail Heniyye’ye hükümet kur
masıyla ilgili teslim edilen mek
tupta bu hususların altı çiziliyor. 
Yine Hamas’ ın ağırlıkta olduğu ye
ni parlamentonun açılışında konu
şan Mahmud Abbas, Hamas'ın İs
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ra il'i tanıması ve silahlı direnişi bir 
kenara bırakması yönünde uyarıcı 
n ite lik te  konuşma yaptı. Geniş 
yetkilere sahip Filistin Devlet Baş
kanı Abbas'ın siyasi duruşu ile Ha- 
mas arasında önemli farklılıklar 
var. Bu durumun Filistin yöneti
minde ç ift başlılığı doğurmasından 
ve ciddi kaosa neden olmasından 
endişe edilmektedir. Bu sorunu 
çözmek için tek başına iktidar ola
bilecekken Hamas, Fetih başta ol
mak üzere tüm grupların katılaca
ğı milli mutabakat hükümeti kur
ma arayışı içinde. Fetih’in sıcak 
baktığı bu yaklaşım, ortak prog
ram etrafında oluşturulacak ko
alisyon hükümeti öngörmektedir. 
Bcpylece Hamas, kendi iç tüzüğün
de yer alan kuruluş ilkelerinden 
taviz vermeden Filistinlilerin or
tak paydasıyla hareket edecektir.

Tüm bunların ötesinde asıl so
run elektrik, su ve gıda gibi temel 
gereksinim lerini İsrail üzerinden 
sağlayan bir Filistin'de iktidar olan 
Hamas'ın, İsrail’ le görüşmelerde 
bulunmadan devlet işlerini nasıl 
yürüteceğidir. Üstelik tüm  sınırlar, 
gümrükler, bölgeler arası ulaşım 
ve iletişim  tamamen İsrail'in kont- 
rolündedir. İcbar edilen şartlardan 
dolayı İsrail’ le temas kaçınılmaz
dır. Filistinlilerin günlük yaşamla
rını idame ettirm ek için İsrail’le 
gird ikleri zorunlu ilişki, İsrail’i ta 
nıma veya onunla müzakere etme 
anlamına tabiî ki gelmez. Tıpkı be
lediyelerde olduğu gibi Hamas, 
kerhen de olsa İsrail’ le alt düzey
de bir temas içinde bulunacaktır. 
Aynı şey karşı tara f için de geçer- 
lidir. Oldukça sıkıntılı bir durum 
arz etmesine rağmen Hamas’ın İs
rail'i tanımadan da Filistin yöneti
minde kalması mümkün olacaktır. 
Diğer taraftan imzalanan anlaş
malar ve sürdürülen ilişkiler söz 
konusudur. Bu bağlamda İsrail, 
Hamas hükümetini ve başbakanını 
baypas edecek ve muhatap olarak 
Mahmud Abbas'ı alacaktır. Daha 
önce Yaser Arafat'a  uyguladığı 
ambargoyu bu kez Hamas yöneti-

Siyonizme karşı İslami direnişin 
bayraktarlığını başarıyla sürdü
ren Hamas, ateşten gömlek olan 
iktidar yükünü omuzlamıştır. Mü
cadele yöntemleri tabii ki değişe
bilir ama asıl olan ilke ve değer
lerden asla taviz vermemektir.

mine uygulayacaktır. Tabi Ha- 
mas’ın Fetih ile koalisyon kurması 
halinde işleyiş daha bir kolaylaşa
caktır. Muhtemel koalisyon hükü
metinde yer alacak Fetih'e, İsra
il'le direk teması gerektiren ba
kanlıklar verilecektir. Bu kez de 
İsrail hükümetin Hamas kanadına 
yönelik ambargoyu sürdürecektir.

ABD-İsrail İkilisinin baskılarına 
rağmen Hamas, uluslararası plat
formlarda da hareket kabiliyetine 
sahip olacaktır. Hamas'ın bazı Av
rupa ülkeleri dışında birçok ülke
den kabul ve destek göreceği aşi
kârdır. Bu bağlamda ABD ve İsra
il'in Hamas yönetimindeki Filistin'i 
ablukaya alması güçleşecek ve 
ekonomik ambargosu da anlam- 
sızlaşacaktır. N itekim Rice, bu 
amaçla gerçekleştirdiği Ortadoğu 
turunda umduğunu bulamamıştır. 
Hamas, Arap ve İslam ülkeleriyle 
uzun yıllara dayanan iyi ilişkilere

sahiptir. AB tarafından te rö r lis te 
sine alınmasına rağmen Hamas, 
sınırlı da olsa Batılı ülkelerle do
laylı görüşmeleri sürmektedir; ik
tidar olduktan sonra da bu ilişkile
ri geliştirerek sürdürmesi doğal
dır. Tüm bunları bir yana bıraka
cak olursak asıl önemli olan ve 
üzerinde durulması gereken İsla
mi bir hareketin, ilk kez demokra
tik  yollarla iktidar olmasıdır. İsla
mi ilkelerden taviz vermeden, eği
lip bükülmeden, ağır bedeller öde
yerek, onurlu ve izzetli bir müca
delenin ardından iktidar olunuyor. 
Bu anlamıyla Hamas bir ilk t ir  ve 
iktidarda sergileyeceği davranış
lar önem arz etmektedir.

Siyonist işgale karşı İslami di
renişin bayraktarlığını başarıyla 
sürdüren Hamas, ateşten gömlek 
olan iktidar yükünü omuzlamıştır. 
Artık İsrail'le mücadelede yeni bir 
dönem başlamış bulunuyor. Müca
dele yöntemleri tabii ki değişebilir 
ama asıl olan ilke ve değerlerden 
asla taviz vermemektir. Hamas'ın 
değişen şartlar doğrultusunda ye
ni taktik le r geliştirmesi ve işgale 
karşı koyuş araçlarını yenilemesi 
doğaldır. Bunların dışında temel 
stratejilerde ve prensiplerde her
hangi bir değişim söz konusu de
ğildir. Zaten Hamas, Siyonist İsra
il’e karşı istikrarlı şekilde sürdür
düğü direnişle, ilkeli ve onurlu du
ruşuyla Filistin halkının takdirine 
mazhar olmuştur. İç ve dış dina
miklerin yanı sıra Hamas’ı güçlü 
kılan önemli bir unsur da dayandı
ğı arka plandır. Bilindiği gibi Ha
mas, Mısır m erkezli Müslüman 
Kardeşler hareketinin Filistin ö r
gütlenmesidir. 8 0 ’e yakın ülkede 
faaliyet gösteren ve Arap ülkeleri
nin çoğunda ana muhalefeti oluş
turan bu hareketin, çeşitli ü lkeler
de yaşadığı tecrübeler, Hamas için 
önemli bir birikim ve istişari zemin 
oluşturmaktadır. Böylesine önem
li bir avantajı elinde bulunduran 
Hamas’ın, İslam ümmeti adına yü
rüttüğü Filistin mücadelesindeki 
yürüyüşüne sendelemeden devam 
edeceğini ümit ediyoruz.
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Açıkoturum

ALPTEKİN DURSUNOĞLU İLE
İRAN’A NÜKLEER KISKAÇ ÜZERİNE...

Konuşan: Cevat Özkaya

Cevat Özkaya: Ortadoğu başın
dan beri dünya siyasetinin en sı
kıntılı bölgelerinden; dünya siya
setinin üzerinde döndüğü bir böl
ge. Ve son zamanlarda ciddi ge
lişmeler yaşanıyor bu coğrafya
da. İran'la nükleer enerji sorunu 
bunların başında geliyor. Oysa, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde nük
leer enerji kullanılıyor, silah ola
rak da kullanılıyor. Bu konuda 
ciddi b ir ayrımcılık sözkonusu. 
Şöyle bir söylem var sanki: ‘bazı

akıllı ü lkeler bu enerjiye ve silaha 
sahip o lab ilirle r ama bazı deli ül
keler bunlara sahip olamazlar.' 
Böyle ifade etm eseler de sonuç 
buraya geliyor. İsrail'de 100 ila 
4 0 0  civarında nükleer başlık o l
duğu söyleniyor. Yani İsrail dost
larına muhabbet olsun diye her
halde böyle bir başlık taşımıyor. 
Pakistan şöyle veya böyle ü re tti, 
onun da Am erikan kontro lüne 
girme ihtim alinden bahsediliyor. 
İşte Kuzey Kore nükleer enerjiye 
sahip olup da kendisini koruyabi
len ülkelerden bir tanesi. İslam 
ülkelerinden Pakistan, buna nasıl 
sahip oldu, çok net b iliyor değiliz 
ama, İran gibi uluslararası siste
min tekerine çomak sokan veya 
sisteme uymadığı için öyle algıla
nan bir ülkenin nükleer enerjiye 
sahip olması gerilim e yo açtı.

Alptekin Bey, bu konuları sıkı 
takip eden, İran konusunda, nük
leer enerji konusunda, İran'ın nük
leer çalışmaları konusunda yetkin 
bir insan olarak neler söylersiniz? 
Yani bazen hadiselerin kendisi de
ğil de sonuçları üzerinde konuşu
yoruz. Sizce nedir İran'ın nükleer 
enerji konusunda yapmak istedi
ği? Hakikaten silah üretim i peşin
de mi? İran'ın Güvenlik Konseyine

şevki ne anlama geliyor?
Alptekin Dursunoğlu: Önce şu 

soruyu tekrarlayalım : Kuzey Ko
re veya Pakistan'a nükleer güce 
sahip olma imkanı nasıl verild i? 
Bir kere, dünyada nükleer silah
lanmaya b ir denge unsuru olarak 
göz yum uluyor. Mesela, Kuzey 
Kore'ye karşı Güney Kore, Hin
d istan'a karşı Pakistan dengesi 
göze tild i. N ükleer güce sahip 
olan 5 ülke haricinde, dünyanın 
bazı yerlerinde kimi ülkelerin bu 
güçlere sahip olması biraz da 
bölgesel ve konjoktürel denge
lerle sözkonusu oldu...

İran'ın nükleer çalışmalarına 
gelirsek: İran nükleer meselesi, 
Uluslararası Atom Enerji A jansı
nın yöne tic ile r kurulunun günde
mindeydi. Şimdi bir karar çıktı. 
Bu karar "İran  BM Güvenlik Kon
seyine sevkedild i" şeklinde yan
sıdı. Bunu şunun için söylüyo
rum: maalesef basında, diğer ile 
tiş im  organlarında, bunların dip
lomasi danışmanlarında, e d itö r
lerinde ya bir cehalet var veya 
kasıt var. Tabi, insanlar ile tiş im  
araçları ile o konu hakkında b ilg i
leniyorlar. B ir kere, İran'ın nükle
er program ından bahsedilince 
İran'ın nükleer silah yapma pro
jesini anlıyoruz. Kim im izin hoşu
na g id iyor bu, kim im iz inanmak 
istiyor, kim im iz bu kadar yayga
ra olduğuna göre bu böyledir d i
yor. Şimdi, İran'ın BM'ye sevke- 
dilmesi demek, artık Atom  Enerji 
Ajansı kapsamından çıkması ve 
BM Güvenlik Konseyine havale 
edilmesi demek, yani a rtık İran'ın 
nükleer dosyası ile ilg ili hiç b ir 
gelişmeye Ajans müdahil olma
yacak demek ki, bu çok tehlike li. 
Şu an oylamada alınan karar bu 
değil. Şu an 27 ülkenin oyladığı, 5
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ülkenin çekimser kaldığı, 3 ülke
nin de muhalefet e ttiğ i bu karar, 
meselenin Güvenlik Konseyine 
rapor edilmesini öngörüyor. Yani 
ş im diye kadar İran 'ın nükleer 
dosyası Ajansın sorum luluk ala
nında devam ediyordu, Güvenlik 
Konseyi buna müdahil değildi, 
bundan sonraki süreçte, Ajans 
İran'la ilg ili denetim lerini, prog
ramlarını, faa liye tlerin i BM'ye ra
por edecek, BM de bu raporlara 
göre Güvenlik Konseyine şevki 
yönünde karar verecek veya ver
meyecek. Olay bu. Ama biz hep 
Güvenlik Konseyine g it t i  diye 
inanıyoruz, çünkü böyle söylendi.

Burada asıl sorun, b iz ler 
İran'ın nükleer silah programının 
silaha dönük olduğuna inandırıl
dık...

Nükleer Teknoloji, Nükleer Silah
lara Sahip Olmakla Aynı Şey mi?

Özkaya: Yani İran'ın silah yapma
sı abes bir şey mi? İran şunu söy
lüyor: ‘bu benim hakkım, bunu 
yapabilirim  ama şu an yapmıyo
rum ' diyor.

Dursunoğlu: 'Nükleer teknolo
ji benim hakkımdır' diyor; 'silah 
benim hakkımdır' demiyor. Şimdi 
herkesin zihninde İran’ın nükleer

silah projesi var. İran nükleer si
lah projesi Şah zamanında başla
yan bir projeydi; Buşehr’de Ame
rikalılar nükleer reaktör kuracak
lardı, Alman ve Fransız firması da 
bu nükleer reaktörün yakıtını üre
teceklerdi. O zaman zenginleşti- 
rilmeden bahsedilmiyordu; yapı
lan anlaşma şu şekildeydi: İran 
sadece sermaye olarak tesislere 
katkı sunacak, ama hiçbir teknis
yeninin dahi USF'ye yani nükleer 
reaktörün yakıtını üretecek tesis
lere girme hakkı bulunmayacak...

Haşimi Rafsancani dönemin
de, İran, bu tesis lerin  yapılması 
için önce Çin'le görüştü. Çin 12 
senede bitireceğin i taahhüd e tti 
ama A m erika ’nın baskılarıy la  
vazgeçti. Bunun üzerinde İran 
kendi mühendislik imkanlarıyla 3 
sene içinde tesisi b itirive rd i. Şu 
an İsfahan'da olan bu tesisler 
USF tesisleri. Natanz şehrindeki 
ise zenginleştirm e tesis leri. Zen
g inleştirm e şu; uranyumu % 85- 
90  oranında zenginleştirirseniz 
pro tanyum  elde eders in iz  ve 
nükleer bomba olarak kullanabi
lirsin iz. İran'ın Natanz tes is le rin 
de 145 santrifü j var ve bunların 
zeng in leştirm e kapasitesi %3. 
Şimdi Amerika bir bakıma şunu 
söylemiş oluyor: Yani şu anda

%3 o lab ilir ama bunu ileride % 
80 'e  ge tireb ilirs in iz . İran'ın nük
leer programının silaha dönük o l
madığının tekn ik delillerinden b i
ri işte bu.

İkincisi; İran MPC konvansi
yonunun üyesi. MPC uluslararası 
b ir konvansiyon, b ir anlaşma. 
1970’de, nükleer silahlara sahip 
olan ülkeler bu silahların a rtm a
sını, yayılmasını engellemek için 
Uluslararası A tom  Enerjisi Ajansı 

ile böyle bir konvansiyonu im za
ya açtılar. Bunun ilk iki maddesi 
şöyle: "1.madde ile nükleer silah 
ve tekno lo ji sahibi ülkeler, bu 
teknolo ji ve silahı başka ülkelere 
verm em eyi taahhüd ed iyo rla r.
2.madde de, nükleer teknolo jiye 
sahip olmayan ülkelerin nükleer 
teknolo jiye sahip ülkelerden bu 
tekno lo jiy i elde etmemesini ön
görüyor. Yani bu ülkeler bu imza 
ile, ‘biz bu tekno lo jiy i ne üretece
ğiz ne elde edeceğiz ne de böyle 
bir tekno lo jiy i satın almayacağız' 
diye taahhüt ediyorlar...

Özkaya: Peki, işin teknik bo
yutu bu şekilde cereyan ediyorsa 
ve muhtemelen ABD de bundan 

haberdarsa, o zaman niye böyle 
bir gerginlik çıktı ortaya? Yani 
İran, Şah devrinden beri nükleer 
tekno lo ji ile uğraşıyor ve bunlar
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çok meçhul şeyler değil. O halde 
siyasal ortam  neden böyle bir an
da gerildi? Ya da Amerika ne 
yapmak istiyor?

Dursunoğlu: Şimdi, 2 0 0 0  yı
lından itibaren bu tartışm a şid
detlendi. Ajansın kam eraları o 
konvansiyon çerçevesinde İran 
nükleer tesis lerin i 24  saat gözet
liyor. Yani Amerika İran'ın nükle
er silah yapmadığını b iliyor. Za
ten hem Baradey'in hem de şu 
ana kadar ajans tarih inde görü l
medik bir biçimde 1400 tane de
netçinin raporları ile bu ortaya 
çıkıyor. Bir de 1995'ten sonra bir 
ek protokol ihdas edildi. Buna gö
re, istenild iğ i zaman ani baskın
lar ile ek protokolü imzalayan ül
ke kendini denetim lere açmayı 
taahhüt ediyor. İran Meclisi bunu 
onaylamadığı halde, geçen yıldan 
beri, müzakereler sürecinde gö
nüllü olarak 20'den fazla askeri 
tesisin i denetime açtı.

Peki neden şimdi? 2 0 0 0 'e  ka
dar İran'ın nükleer potansiyelinin 
bu ölçüde olduğu ve bunu kendi 
mühendislik imkanlarıyla başar
dığı çok bilinen birşey değildi.
2 0 0 0  ve sonraki raporlarda bü

yük kıyam etler koptu. Amerika 
ve İsrail İran'ın nükleer durum un
dan bahsederek Ajansı harekete 
geçirdi. Ajans İran'a denetim leri
ni sıklaştırdı. Yani, İran'ın silah 
yaptığını iddia eden Am erika’yı 
dengeleyici bir unsur olarak Av
rupa ülkeleri Uluslararası Atom 
Enerjisinin yönetic i kurulu sıfa
tıy la  m üzakerelere dahil oldu. 
Şimdi Avrupa ülkeleri, 2003 'ten  
itibaren katıldıkları süreçte İran 
ile ABD arasındaki dengeyi mü
zakereler yoluyla bulup meseleyi 
halletmenin görüşm elerini yapı
yorlar. 24  Kasım 2 0 0 4 ’te Pa
r is 'te  b ir antlaşm a imzalandı. 
Antlaşmada İran'ın İsfahan'daki, 
Natanz'daki tesis leri gönüllü ola
rak askıya aldığı ve ek protokolü 
de gönüllü olarak uyguladığı, 
ama bunun da bir hukuki zorunlu
luktan değil, gönüllü ve geçici bir 
adım olduğu kabul edilm işti. Fa
kat üç Avrupa ülkesi bu süreci 
çok uzattıla r. İran da burada dip
lom atik hata yaptı; yani ‘bunları 
gönüllü olarak askıya alıyorum 
ama şu zamana kadar' diye bir 
zaman tahsisi konmadı. AvrupalI
lar yer yer 'tica re t örgütü üyeliği

verelim , vazgeçin', veya ‘alama
dığınız uçakların parçalarını ve
re lim ' deliren; b ir bakıma İran'a 
rüşvet te k lif e ttile r. İran ise, ‘bu 
benim hakkımdır, MPC çerçeve
sinde ben bunu yapıyorum, Ajans 
denetim ine de açığım, dolayısıyla 
ben bu çalışmayı durdurm ayaca
ğım' dedi ve süreç bu noktaya 
geldi.

İran'ı Vurmak ya da Vurmamak: 
ABD mi, İsrail mi?

Özkaya: Peki şu andan itibaren 
ne olur? Ne yapılır? Ne beklene
b ilir?  Şimdi İran böyle bir kararlı
lık ortaya koydu. Öbür ta ra ftan  iş 
yavaş yavaş Güvenlik Konseyine 
doğru gidiyor. Yani şu andan i t i 
baren olay nasıl seyreder?

Dursunoğlu: Yaklaşık b ir-ik i 
aydır insanlar 'acaba İran’ı ABD 
mi vuracak, İsrail m i?' senaryola
rını konuşuyorla r. G erçekten 
bunlar çok komik ve gayrı ciddi. 
Yani İran'a yönelik askeri seçe
neklerin bir c idd iyeti yok. Ama 
basın-yayın kuruluşlarından tu 
tun köşe yazarlarına kadar her
kes bunu ta rtış ıyo r. Tabi, İran’ ı 
asla vuram azlar demek is tem iyo
rum. Mesela İsrail, y ılla r önce 
Irak'ın O sirak'taki nükleer tes is
lerin i vurm uştu. Şimdi de vurab i
lir. Veya Amerika Buşehr'deki re 
aktörü vuramaz mı? Vurmak is
terse vurur. Türkiye üzerinden 
ya da Kuzey Irak’tan veya Basra 
Körfezinden vurab ilir. Yani sorun 
bu değil. Sorun; vurduktan sonra 
ne olur? Bir kere İran, Irak’tan 
Lübnan'a, hatta Körfez ü lke le ri
ne uzanan bir s tra te jik  derinliğe 
sahip. Amerika farzedelim  ki vu r
du. Ne o lur?  B inaları vurm uş 
o lu r. Peki, Ira k 'ta  veya Lüb
nan'da ödeyeceği bedel bunu 
karşılar mı? A ttığ ı taş ürkü ttüğü 
kurbağaya değecek mi? İsra il'in
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vurduğunu düşünelim . İs ra il'in  
derin liğ i yok ki, nereye çekile
cek? Yüzölçümü belli. İsra il’ in bir 
nükleer santraline isabet eden 
bir Şahab füzesini düşünün. Yani 
orda yaratacağı k irlilik  İsrail diye 
bir ülke bırakır mı geriye? Çerno- 
bil santralin in bizim Karadeniz'in 
üzerinde e tk ile rin i b ir düşünelim. 
İsrail vurduktan sonra sonuçları
na eğer katlanabileceğine gözü 
kesseydi, zaten çoktan vurmuş 
olurdu.

Özkaya: İsrail bir avuç bir coğ
rafya parçası; yani Ürdün'ün baş
kenti Amman'dan kalkıyorsunuz 
6 dakika sonra İsrail içindesiniz. 
İsrail'e düşen b ir nükleer başlık 
yanındaki komşuları, yandaşın
dakilere düşen de İsra il’ i etkiler.

Dursunoğlu: Peki, o zaman bu 
askeri seçenekler niye bu kadar 
çok konuşuluyor, niye bu kadar 
gündemde tu tu lu yo r derseniz; bu 
bir psikolojik savaş. Yani psikolo
jik  savaşta bir yöntem  olarak iş
levsel olabilir. Gerçi bunlar İran '
da ne kadar ciddiye alınıyor o da 
ayrı bir mesele. Ama bizim onlar
dan daha çok ciddiye aldığımız 
kesin.

İsrail'in Haritadan Silinmesi ve 
Holocost Meselesi Neden Gün

deme Taşındı?

özkaya: Bir şey daha sormak is
tiyo ru m . İran Cumhurbaşkanı 
Ahmedi Nejad bir çıkış yaptı. De
di ki; "İsra il bu topraklardan silin- 
m eli". Bu, insanın gönlünün is te 
diği birşey o lab ilir ama ne kadar 
mümkündür? Bir şey daha söyle
di: "Holocost yani Yahudi soykı
rımı sanılan boyutta  değildir. 
Böyle bir şey olmuşsa bile bede
lini niye biz ödüyoruz. Batılılar 
çok muhabbet duyuyorlarsa Ya- 
hudilere kendi topraklarında yer 
versin ler.”  Söylem olarak bunlar

hiç yanlış değil. Yani hakikaten, 
Yahud ile ri N aziler k a tle tt i ve 
Müslümanlar ta r ih te  Yahudilere 
çok iyi davrandılar. İspanya’dan 
sürülen Yahudilerin büyük bölü
mü Türkiye 'ye geldi... Peki, niye 
Ahmedi Nejad arı kovanına ço
mak sokar gibi bu konuyu günde
me getird i?  B iliyoruz ki, bunlar 
Ahmedi Nejad'ın ağzından rasge
le çıkmadı. İran devlet erki de bu 
sözlerin arkasında duruyor. Ve 
İran köklü b ir devlet geleneğine 
sahip. O zaman, ne anlama geli
yor bu çıkış?

Dursunoğlu: Şark gazetesin
de b ir yorum vardı; önce bu yo ru 
mu aktarayım . Şimdi, Şark gaze
tesi, Ahmedi Nejad'a yakın b in le 
riyle ropörta j yapıyor ve bunun 
sebebini soruyor: ‘Hem nükleer 
meselede sıkışmışsın, 2 0 0 0  yı
lından beri müzakere yapıyorsun, 
hatta Güvenlik Konseyine götü
rülme tehlike var; hem de İsra il'in  
yok edilmesinden bahsediyorsun. 
Yani bu akıl kârı b ir iş olarak gö
zükm üyor.1 O d iyor ki: 'Ahmedi 
Nejad'ın bu sözü Gazze'den çe
kilme sonrasında, İslam dünya
sında 'madem İsrail Gazze'den

çekild i, bundan sonra ilişk ile ri 
no rm a lle ş tire lim ' yönünde bir 
irade vardı. Mesela, Pakistan'ın 
Türkiye aracılığıyla İs ra il'le  gö
rüşmeye başlaması, bazı ülkele
rin İsrail ile ilişk ile rin i norm alleş
tirm eye  çalışması, vs. Ahmedi 
Nejad bu çıkışla bu normalleşme
yi torp illed i. İslam konferansında 
da bu ilişkilerin  norm alleştirilm e
sine yönelik b ir karar çıkabilirdi; 
dolayısıyla bu sözler o süreci to r 
pilledi.' Çok da mantıksız gelmi
yor bana.

Şimdi, böyle b ir yorum  olma
saydı, ben kişisel yorum um  ola
rak derdim ki; Ahmedi Nejad, 
devrim in ilk yıllarındaki o tip ik 
söylemini siyasi arenaya taşıdı. 
Devlet de ne yapsın; Cumhurbaş
kanının arkasında mecbur dura
cak. Gerçi bazı çevrelerden de 
e leştiri almadı değil. Ama bu söz
ler aynen İmam Humeyni'nin sö
zü; 20  sene önce söylenen şey
ler. Yani Ahmedi Nejad, devrim in 
ilk yıllarındaki İran'a dönüşü tem 
sil ediyor.

*  Bu konuşm a, 4  Ş u b a t 2 0 0 6 'd a  

AKV'de yapılan "S ohbet P ın a rı"  p rog 

ramından k ısa ltıla rak  a lınm ıştır.
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Analiz

¡RAN İSLÂM CUMHÛRİYETİ’NİN URANYUMU

ZENGİNLEŞTİRMESİ HAKKİDİR, AMA...

AHMED YÜKSEL ÖZEMRE*

N ükleer Silâhların Yayılmasını Önleme 
Antlaşması”, ya da (Nuclear Non-Pro
liferation Treaty’den mülhem olarak) 
kısaca işaret edildiği gibi NPT: 1) im

zaya açıldığı 1 Temmuz 1968 târihinde “Nükle
er Silâhlara Sâhip Ülkeler” olan Amerika Birleşik 
Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin’in 
nükleer silâhları, diğer nükleer patlayıcıları ya 
da bunların teknolojilerini bunlara sâhip olma
yan devletlere veremeyeceğini, 2) bunlara sâhip 
olmayan devletlerin ise nükleer silâh ve diğer 
nükleer patlayıcıları üretemeyeceğini, ve 3) bu 
durumların kontrol ve denetiminin de nükleer 
silâhlara sâhip olmayan her bir devlet ile Ulusla
rarası Atom Enerjisi Ajansı1 (IAEA) arasında im
zalanacak olan “Nükleer Güvenlik Anlaşması” 
aracılığıyla IAEA tarafından yürütüleceğini hük
me bağlamaktadır.

Bu antlaşmanın IV. maddesinin 1. fıkrası: 
“Ayrım gözetmeden ve bu Antlaşma’nın I. ve II. 
maddelerine uygun olmak şartıyla, bu Antlaş- 
ma’daki hiçbir şey Antlaşma’ya taraf olanların 
sulhçu amaçlara yönelik araştınna yapmak, nük
leer enerjinin üretimini ve kullanımını geliştirmek 
husûsundaki vazgeçilmez ve devredilmez hakları
nı zedeleyecek şekilde yorumlanamaz” olduğunu 
hükme bağlamaktadır.

Bu anlaşmayı imzalayan her devlet: 1) ken
di yargı alanı içinde sâhip olduğu nükleer tesis
lerdeki nükleer madde addedilen her şeyin en
vanterini (yâni bunların mikdarım ve bu mik- 
darlardaki azalmaları ve artışları) ve bulunduk
ları yerleri eksiksiz  olarak  IAEA’ya bildirmekle, 
ve 2) IAEA’nm bu konuda görevli kıldığı “Nük

leer Tesisler Müfettişleri”nin2 de bu tesislere 
serbestçe girip gerekli periyodik izlemeleri ve 
denetimleri yapmalarını sağlamakla yükümlü k ı
lınmaktadır.

NPT, bir “Nükleer Silâh Sâhibi Ülke”nin di
ğer ülkelerin topraklarında, karasularında ve ha
va sahalarında nükleer silâhlar ve nükleer patla
yıcılar bulundurmasını yasaklamamaktadır. Bu 
sebebledir ki ABD, Rusya başka ülkelerdeki as
kerî üslerinde nükleer bombalar bulundurabil
mektedirler.

Devletlerin sâhip oldukları plütonyum, uran
yum, toryum gibi nükleer malzemelere dair be
yânları ve bu beyânların IAEA müfettişleri tara
fından te’yid edilmesi, söz konusu devletin 
NTP’nin bağlayıcı maddelerini ihlâl etmemekte 
olduğunun yegâne delilleridir.

Bu prosedürde en ufak bir aksama: 1) IA- 
EA’nm hemen harekete geçmesine, 2) o devleti 
uyarmasına, ve 3) durum hiçbir yoruma yer ver
meyecek şekilde aydınlanıncaya, ya da o devle
tin beyânları ile IAEA müfettişlerinin denetim 
raporları birbirleriyle tamâmen uyuşuncaya ka
dar o devlete IAEA’nm, gitgide artan ve diğer 
devletlerin ve hattâ Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin dahî müdâhil olabileceği, politik bir 
baskı ve bunun sonucu olarak da uluslararası bir 
ambargo uygulanmasına yol açabilir.

Bugüne kadar 188 devlet tarafından imzâ 
edilip Millî Meclislerinde onaylanmış olan NPT, 
5 Mart 1970 târihinde yürürlüğe girmiştir. Tür
kiye NPT’yi 28 Ocak 1969’da imzâlamış ama 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu ancak 17 Ni
san 1980’de onaylamıştır. Buna göre, Türkiye

30 ÜMRAN MART'06



gerek kendi ulusuna ve gerekse diğer ulus
lara karşı: 1) nükleer silâh üretmeyeceğini, 
re 2) nükleer silâh üreten ülkelere de yar
dım etmeyeceğini resmen taahhüt etmiş 
bulunmaktadır. NPT’yi şimdiye kadar im- 
zâlamamış olan devletler ise: Hindistan, İs
rail, Küba, Pakistan ve Vatikan’dır.

İran NPT’yi imzâya açıldığı 1 Temmuz 
1968 günü imzalamış ve 2 Şubat 1970 târi
hinde de onaylamıştır. İran hâlen Rusya ile 
olan anlaşması uyarınca Buşehr’de bedeli 
800 milyon dolar olan hafif sulu, WER- 
1000 tipi bir nükleer reaktör inşâ etmekte
dir. Bu 1000 megawatt-elektrik gücündeki 
nükleer reaktör muhtemelen % 1,8 ilâ % 
2,4 oranında “zenginleştirilmiş3 uranyum
lu” yakıt elemanları kullanacaktır. Bu reak
törün 90 ton ağırlığındaki 180 nükleer ya
kıt elemanından oluşan ilk yakıtı Rusya ta
rafından karşılanmaktadır. Bununla ilgili 
anlaşma da 27 Şubat 2005 târihinde imzâ- 
lanmıştır.

Bu anlaşmaya göre, Buşehr’de faaliyete 
geçecek olan ilk reaktörden çıkacak kulla
nılmış yakıt elemanları İran’ın NPT’ye rağ
men nükleer plütonyum4 bazlı nükleer 
bomba yapma girişiminde bulunmaması 
için, Rusya’ya iade edilecektir. Bu kullanıl
mış yakıt elemanlarında ise bir yılda 30 
nükleer başlık üretimine yetecek kadar 250 
kg plütonyum birikmiş olacaktır. İran ise 
nükleer santrallerinin bundan sonraki nük
leer yakıt ihtiyâcını karşılamak üzere İsfa
han’a 150 km ve Kaşan’a da 40 km uzaklık
taki Natanz’da bir uranyum zenginleştirme 
tesisi kurmaktadır. Buraya kadar herşey 
gerek Rusya gerekse İran açısından 
NPTye yâni uluslararası hukûka uygun
dur.

Ancak İran’ın, açıklamış olduğu “nükle
er enerjiyi geliştirme programı”nm samimi
yeti açısından, sütten çıkma kaşık kadar be
yaz olmadığım gösteren en azından bir dizi 
“ihmâlleri’’ bulunduğu da bâzı devletler, 
fakat en önemlisi NPT’nin ve Nükleer Gü
venlik Anlaşmaları’nm yürütülmesinden ve 
denetiminden sorumlu olan IAEA’nm Ge
nel Direktörü Muhammed El Baradey5 tara
fından bizzat açıklanmış bulunmaktadır. El 
Baradey’in bu açıklamaları son 3 yılda İran 
nükleer tesislerini 26 kere denetlemiş olan

IAEA müfettişlerinin raporlarına dayan
maktadır.

El Baradey 12 Ocak 2006’da Newsweek 
dergisinde yayınlanan bir beyânatmda: “Üç 
yıldır İran’da ciddî denetimler yapmaktayız; 
ama üç yıldan sonra bile hâlâ İran’ın nükle
er programının yalnızca sulhçu amaçlara mı 
yönelik olduğu konusunda bir hükme varabi
lecek dunımda değilim” demektedir.

NPT'ye rağmen İsrail'e Fransa ile Güney Afrika Cumhûri- 
yeti yardım etmişler ve hattâ Fransa ilk atom bombasının 
Mururoa Atolü'nde denenmesine izin ve maddî destek 
vermiştir. Buna karşılık Pakistan, yaklaşık 30 yıldır, açık- 
lanmamış ama etkin bir ambargo altında tutulmuştur. 
Hindistan’a ise hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.

Fransa, Almanya ve İngiltere 16 Ocak 
2006’da IAEA Genel Direktörü’ne gönder
dikleri bir mektupla IAEA’mn 35 kişilik 
Guvernörler Meclisi’ni “İran meselesi”ni 
görüşmek üzere olağanüstü toplantıya dâ- 
vet etmişler ve 4 Şubat 2006 târihinde ola
ğanüstü toplanan IAEA Guvernörler Mecli
si de, Türkçe’ye tercümesini aşağıda takdîm 
ettiğim şu önemli, bir bakıma açıklayıcı ve 
ithâm edici kararı almış bulunmaktadır:

Guvernörler Meclisi

İran İslâm Cumhuriyeti’nde NPT Güvenlik 
Anlaşması’nm Uygulanması

4 Şubat 2006’da alman GOV/2006/14 
sayılı karar

(a) İran’ın nükleer programı hakkında 
almış olduğu bütün kararları göz önüne 
alan,

(b) Kezâ Genel Direktör’ün raporlarını 
da göz önüne alan,

(c) Nükleer Silâhların Yayılmasını Ön
leme Antlaşmasmı’nm ayrım gözetmeden 
ve bu Antlaşma’nm I. ve II. maddelerine 
uygun olmak şartıyla, bu Antlaşma’daki 
hiçbir şeyin Antlaşma’ya taraf olanların 
sulhçu amaçlara yönelik araştırma yapmak, 
nükleer enerjinin üretimini ve kullanımını
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geliştirmek husûsundaki vaz geçilmez ve 
devredilmez haklarını zedeleyecek şekilde 
yorumlanamayacağını şart koşan IV. Mad- 
de’sini göz önüne alan,

(d) Genel Direktör’ün ve Sekreterlik 
bürosunun İran’a Nükleer Güvenlik Anlaş- 
ması’nı uygulamak, İran’da askıya alman 
güvenlik meselesini çözmek ve İran’ın askı
ya alma uygulamasını denetlemek konu
sundaki profesyonel ve tarafsız gayretlerini 
takdirle karşılayan,

(e) Genel Direktör’ün bu durumu özel 
bir tahkikat konusu olarak tanımlayışını 
göz önüne alan,

(f) Yukarıda söz edilen raporlarda Ge
nel Direktör’ün, yaklaşık üç yıllık yoğun 
denetim faaliyetinden sonra, Ajans’m 
İran’ın nükleer programı hakkında bâzı 
önemli meseleleri aydınlatabilecek ya da 
İran’da beyân edilmemiş nükleer maddele
rin bulunmadığına hâlâ hükmedecek bir 
durumda olmadığına işâret etmiş olduğunu 
göz önüne alan,

(g) İran’ın NPT Güvenlik Anlaşma
sındaki sorumluluklarını yerine getirme
sindeki çok sayıda ihmâl ve ihlâllerini ve 
İran’ın nükleer faaliyetlerini gizlemesi ko
nusunda geçmişte ortaya koyduğu ama Ey
lül 2002’denberi İran’ın beyânlarının, bu fa
aliyetlerinin ve diğer meselelerin mâhiyeti
nin Ajans tarafından denetlenmesinin de 
ortaya çıkarmış olduğu veçhile İran’ın nük
leer programının yalnızca sulhçu amaçlara 
yönelik olduğu hakkında teessüs eden gü
ven eksikliğini göz önüne alan,

(h) Genel Direktör’ün İran’ın tam say
damlığının, Ajans’m askıda kalmış olan me
seleleri açıklığa kavuşturmak için zorunlu 
ve çok da gecikmiş olduğunu beyân etmiş 
olduğunu göz önüne alan,

(i) Ajans’m İran’ın konvansiyonel as
kerî ve sivil alanda olduğu kadar (Genel Di
rektörün GC)V/2005/67’de işâret ettiği gibi) 
nükleer askerî alanda da uygulanabilecek 
donanım, malzeme ve faaliyetleri hakkm- 
daki raporları tamamlayarak işbirliğinde 
bulunması talebini göz önüne alan,

(j) Genel Direktör’ün Kasım 2005’de 
İran’ın elinde UFö’yı küçük mikdarlarda 
metale indirgemek, ve zenginleştirilmiş,

doğal ve fakirleştirilmiş metalik uranyumu 
döküm yoluyla yarı-küre şekline sokmağa 
ve imâl etmeğe mâtuf gerekli işlemlerle ilgi
li bir dokümana sâhip olduğunu (GOV/ 
2005/87 dokümanında) rapor etmiş oldu
ğunu göz önüne alan,

(k) İran’ın nükleer programı hakkında 
ciddî kaygılar ifâde eden ve İran’dan kap
samlı bir güven tâzeleyici dönemin beklen
mekte olduğunda mutâbık olan,

(1) İran’ın nükleer meselesinin diplo
matik bir çözümü lehinde gayret etmek ka
rarlılığını te’yid eden,

(m) İran meselesinin bir çözümünün 
nükleer silâhların yayılmasını önleme ko
nusundaki global gayretlere ve, temin yol
ları da dâhil olmak üzere, kütlesel imhâ si
lâhlardan arındırılmış bir Orta Doğu hede
fine katkıda bulunacağını kabûl eden

Guvernörler Meclisi
1. Askıntıda kalmış olan meselelerin çö

zülmesinin ve İran’ın programının yalnızca 
sulhçu amaçlara yönelik olduğu konusun
da bir güvenin tessüs etmesinin ancak, 
İran’a yönelttiği çağrılara İran’ın böyle bir 
güveni ihdas edecek şekilde olumlu cevap 
vermesiyle mümkün olduğunu vurgular, ve 
bu bağlamda İran’ın:

• Ajans’m denetimleri tamamlanmış 
oluncaya kadar, araştırma ve geliştirme 
dâhil zenginleştirme ve yeniden işleme 
[röproses’e] tâbi tutma operasyonları ile 
ilgili bütün faaliyetlerini tam ve sürekli 
olarak askıya almasının,

® Ağırsu moderatörlü bir araştırma reak
törünü inşâ etme husûsundaki kararını 
gözden geçirmesinin6,

• Ek Protokol’u derhâl onaylamasının ve 
eksiksiz uygulamasının,

• İran’ın, 18 Aralık 2003’de imzâlamış ol
duğu ama henüz onaylanmamış olan Ek 
Protokol’un şartlarıyla uyumlu olarak 
faaliyette bulunmaya devam etmesinin,

• Genel Direktör tarafından derpiş edildi
ği veçhile, Güvenlik Anlaşması ve Ek 
Protokol’un formel taleblerini genişle
ten ve kişilere, satın alımlar ile ilgili ev- 
râlca, farklı iki kullanımlı donanıma, bâ
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zı askerî atölyelere ve Ajans’m kendi de
netimini desteklemek açısından taleb 
edeceği araştırma ve geliştirmelere eri
şim imkânını içeren G0v/2005/67’deki 
saydamlık tedbirlerini uygulamasının 
zorunlu olduğu kanısındadır;

2. Genel Direktör’den bu adımların 
İran’dan taleb edilmiş olduğunu Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne rapor etme
sini ve bu meseleyle ilgili ne kadar IAEA ra
poru ve kararı varsa onları da Güvenlik 
Konseyi’ne takdim etmesini taleb eder;

3. Ajans’m, İran’ın nükleer programı ile 
ilgili bâzı önemli meseleleri çözecek durum
da olamadığından ve özellikle de İran’ın 
metal uranyumdan yarı-kürelerin imâlâtı 
hakkında bir dokümana sâhip olmasından 
ve Sekreterliğin işâret etmiş olduğu gibi bu 
sürecin nükleer silâhların bileşenlerinin 
imalâtını ilgilendirmesinden ciddî olarak 
endîşe duyduğunu beyân eder; ve bu dokü
manın Ajans’m resmî mühürü altında mu- 
hâfaza altına alınması kararının olumlu bir 
tedbir olduğunu kaydederek, İran’a bu do
kümanı Ajans’m mührü altında muhâfaza 
etmeyi ve bunun tam bir kopyasının da 
Ajans’a teslim edilmesini taleb eder;

4. Askıda kalmış olan meselelerin halli 
için zorunlu olduğuna hükmettiği bütün 
zenginleştirme ve yeniden işleme faaliyetle
rinin askıya alınması konusundaki müker
rer çağrılarına rağmen, İran’ın uranyumu 
dönüştürme faaliyetlerine İsfahan’daki tesi
sinde 8 Ağustos 2005’de yeniden başlamış 
ve 10 Ocak 2006’da da zenginleştirme faali
yetlerine yeniden başlamak üzere tedbirler 
almış olmasını derin teessürle karşılar;

5. İran’ın, daha önceki kararlarda da be
lirtilmiş olduğu gibi, garantiler konusunda
ki geçmişi ve askıntıdaki meseleler göz 
önüne alındığında, bir bölünebilir (fisil) 
malzeme7 üretimi kapasitesini geliştirmeğe 
çalışma niyetinde bir güven eksikliğinin 
mevcûd olduğunu anlamağa ve güvenlik 
arttırıcı önlemler ile ilgili tutummu bir ke
re daha gözden geçirmeğe ve güveni arttır
maya katkıda bulunabilecek müzâkerelerde 
yapıcı bir yaklaşım takınmaya dâvet eder;

6. İran’ın Ajans ile, Genel Direktör’ün 
“elzem” ve de “bir hayli gecikmiş” olarak

değerlendirdiği, tam ve çabuk bir işbirliği
ne rızâ göstermesini, ve özellikle de askerî 
bir nükleer boyutu olabilecek faaliyetlerin 
karakterini aydınlatmak husûsunda Ajans’a 
yardım etmesini taleb eder;

7. İran’ın beyânlarının gerçekliğini tes- 
bit için Ajans’m çalışmasının sürdüğünü 
vurgular ve: Ajans ile İran arasındaki Nük
leer Güvenlik Anlaşması’nm uygulanması; 
İran’da beyân edilmemiş nükleer malzeme 
ve faaliyetlerin mevcûd olmadığı hakkında 
inanılır güvenceler elde edilmesi amacıyla, 
resmen yürürlüğe girinceye kadar ek proto
kolün da uygulanması; ve Ajans tarafından 
olağan-dışı meselelerin çözüme kavuşturu
labilmesi ve İran’ın nükleer faaliyetlerinin 
bütün veçhelerinin geçmişinin ve mâhiyeti
nin açıkça ortaya çıkması konularındaki ça
balarının devâmmı Genel Direktör’den ricâ 
eder;

8. Bu kararın ve bundan öncekilerin uy
gulanışı hakkında Guvernörler Meclisi’nin 
Mart’taki olağan toplantısına bir rapor tak- 
dîm etmesini ve hemen sonra da bu rapor 
ile Mart’taki toplantıda alınacak olan bütün 
kararları [Birleşmiş M illetler} Güvenlik 
Konseyi’ne bildirmesini Genel Direktör’den 
ricâ eder:

9. Meseleyi tasarrufu altında tutmaya 
devâm etmeye karar verir.

IAEA Guvernörler Meclisi’nin bu kararı, 
uslûbundaki diplomatik zerâfetten soyutla
narak, kısaca özetlenecek olursa:

1) NPT’nin IV. Maddesine atıfta buluna
rak, zımnen, İran’ın sulhçu amaçlara yö
nelik bir uranyum zenginleştirme tesisi 
kurmasının hakkı olduğunu teslim ve 
te’yid etmekte; fakat

2) İran’ın imzâlamış olmakla taahhüt altı
na, girmiş olduğu uluslararası anlaşma
ların (NPT’nin ve Nükleer Güvenlik An- 
laşması’nın) kendisine yüklemiş olduğu 
sorumlulukları bilinçle askıntıda bırak
tığını, IAEA denetimlerinde işbirliği 
yapmadığını, elindeki nükleer malze
menin envanterini denetçilere verme
mekte ısrarlı olduğunu vurgulamakta;

3) Bunlardan ötürü ortaya çıkan güven ek
sikliğinin üzücü olduğunu beyân et
mekte ve İran’ın bu uluslar arası anlaş
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maların kendisine yüklediği sorumlu
lukları reddedercesine nükleer bomba 
yapmak için zaman kazanma çabası 
içinde olduğunu imâ etmekte;

4) İran’ı henüz onaylamamış olduğu ek 
protokol onaylanıncaya kadar, sanki bu 
protokol onaylanmış gibi, bunun mad
delerine uymaya dâvet etmekte;

5) lAEA’nm Genel Direktörü’nün Mart 
2006’da vereceği rapor ve Guvernörler 
Meclisi’nin buna dayanarak alacağı ka
rarların bu konuyla ilgili eski kararlar ve 
evrâk ile birlikte Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi’ne havale edilmesini de 
karara bağlamaktadır.

Bu, İran’ın uluslararası anlaşmaların 
kendisine yüklediği sorumlulukları umur
samayan ve nükleer bomba yapmak üzere 
alt-yapıyı hazırlamak üzere zaman kazan
mak için IAEA’yı oyalamakta olduğunu tes
cil eden çok ağır ve suçlayıcı bir karardır. 
IAEA, İran’ı sorumlulukları doğrultusunda 
hareket etmeye iknâ edememiş ve doğru 
yola sokamamış olmanın üzüntüsüyle, son 
çâre olarak kınanması (ve kendisine belki 
de uluslararası ambargolar gibi yaptırımlar 
uygulanması) için durumunu resmen Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne havâ- 
le etmeğe mecbur kalmıştır.

Ayrıca, İranlı yetkililer İran’ın IAEA ile 
imzalamış oldukları Nükleer Güvenlik An- 
laşması’nı ihlâl ederek 18 yıldan beri santri- 
füjlü bir uranyum zenginleştirme tesisi ve
12 yıldan beri de lâzerli bir bir uranyum

zenginleştirme tesisi inşâ etmekte oldukla
rını kabûl etmişlerdir. İran, gene Nükleer 
Güvenlik Anlaşması’m ihlâl ederek, küçük 
mikdarlarda uranyum ve plutonyum da 
üretmiş bulunmaktadır. Kezâ Iran, gene 
Nükleer Güvenlik Anlaşması’m ihlâl ede
rek, 1991 yılında Çin’den ithâl etmiş oldu
ğu 1,8 ton tabiî uranyumu da IAEA’ya be
yân etmemiştir. Bugün İran’ın elinde ne 
mikdarda nükleer malzeme bulunduğu bi
linmemektedir. Oysa bu anlaşmanın tesis 
etmiş olduğu rejimde bir nükleer tesisi ra
por etme şartı 1 “efektif kilogram” bölüne
bilir nükleer malzeme konulduğu andan 
başlar ve rapor verme süresi de 30 gündür.

İran, Şah Rızâ Pehlevî zamanında 1974 
yılında U-235 zenginleştirmeye yönelik bir 
tesis olarak Fransa’da kurulmakta olan EU- 
RODİF’den 1 milyar dolar karşılığında % 
10’luk bir hisse satın almış ve 1977’de de 
180 milyon dolar daha ödemişti. Humeynî 
Devrimi’nden sonra İran bu paraları faizi ile 
birlikte geri istemiş ve hukukî prosedür an
cak 1991 yılında İran’a 1,6 milyar dolar 
ödenmesiyle kapanmıştı.

Elde edilen bilgilere göre İran’ın hâlen 
Natanz’da inşâ etmekte olduğu uranyum 
zenginleştirme tesisi yıllık 250 ton ayrıştırı
lacak uranyum işleme (250 MTSWU/a) ka
pasitesinde olacaktır. Bu konuda ABD’nin 
kapasitesi 18.700 MTSWU/a, Rusya’nmki 
15.000 MTSWU/a, Fransa’nmki 10.800 
MTSWU/a ve Hollanda’mnki ise 2.200 
MTSWU/a’dır. Daha küçük kapasitelerde: 
İngiltere, Almanya, Çin, Pâkistan, Hindis
tan, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, İs
rail, Brezilya ve Arjantin’in de uranyum 
zenginleştirme tesisleri vardır. Güney Afri
ka Cumhuriyeti ise kendi tesislerini kapat
mıştır. Avustralya böyle bir tesis kurmayı 
plânlamaktadırlar.

İran’ın uluslararası anlaşmaları ihlâl et
tiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse- 
yi’nin önüne gittiği zaman, bu kuruldan: 1) 
söz konusu ihlâlleri dolayısıyla İran’ı kına
yan ve IAEA ile olan münâsebetini düzelt
meğe dâvet eden, yâhut 2) üye devletleri 
İran üzerinde diplomatik baskıya dâvet 
eden, yâhut da 3) İran’a diplomatik, mâne
vi ve maddî ambargo uygulayıcı bir karar 
çıkabilir.
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NPT ile Nükleer Güvenlik Anlaşmalarını 
imzalamamış olan Hindistan, İsrail ve Pâ- 
kistân için, uluslararası hukuk açısından 
herhangi bir yaptırım uygulayacak bir mer
ci yoktur. Bununla beraber burada da Ba- 
tı’nın çifte standardı işletilmiş; İsrail’in atom 
bombası üretebilmesi için, rivayetlere göre, 
NPT’ye rağmen Fransa ile Güney Afrika 
Cumhûriyeti bu ülkeye yardım etmişler ve 
hattâ Fransa ilk atom bombasının Fran
sa’nın Pasifik Okyanusu’ndaki deneme alanı 
olan Mururoa Atolü’nde denenmesine izin 
ve maddî destek vermiştir. Buna karşılık Pa
kistan, yaklaşık 30 yıldır, açıklanmamış 
ama etkin bir ambargo altında tutulmuştur. 
Hindistan’a ise hiçbir yaptırım uygulanma
mıştır. Bu arada nükleer bomba yapmış ve 
bunu Kalahari çölünde denemiş olan Güney 
Afrika Cumhûriyeti ise uluslararası baskılar 
sonunda bomba üretiminden vaz geçmiş ve 
durumu IAEA tarafından denetlenmiştir.

ABD’nin, açıkladığı gibi, İran’a bu ihlâl
leri yüzünden askerî saldırıya geçmesinin 
ise uluslararası hukuk açısından aslâ bir da
yanağı olmayacaktır. ABD olsa olsa Pâkistan 
misâlinde yapmış olduğu gibi, İran’ın iç is
tikrârını bozarak ve belki bir kaç suikast dü
zenleyerek İran’ı rahatsız edecektir, o kadar.

Notlar:
1 Türkiye, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bir alt-kuru-

luşu olan IAEA’nm kurulduğu andan itibaren yâni 
1957 yılmdanberi üyesidir.

2 Eski talebelerimden Doç.Dr. Halûk Berkmen, Dr. Nec-
mi Dayday, ve Doç.Dr. Çetin Ertek’in yanında rah
metli Doç.Dr. Abbas İlhan Saraç, (Çekmece Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü iken ve daha 
sonra ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ol
duğum dönemlerde maiyetimde çalışmış olan) Ön
der Öner de Nükleer Tesisler Müfettişi olarak uzun 
yıllar lAEA’da görev yapmış ve bu görevlerinden 
emekli olmuşlardır. Hâlen IAEA’da bu göreve Türki
ye’den yalnızca Erhan Tandoğan devam etmektedir.

3 Tabîat’ta bulunan uranyumun, yaklaşık, % 99,93 ka
darı U-238 ve, yaklaşık, % 0,7 kadarı da U-235 izo
topundan oluşmaktadır. Zenginleştirilmiş uranyum
da U-235’in oram artmış, fakirleştirilmiş uranyumda 
ise bu oran azalmıştır. Elektrik üretimi için kullanı
lan hafif sulu reaktörlerde kullanılan nükleer yakıt
ta, reaktör tipine göre, % 1 ilâ % 4,5 oranında zen
ginleştirilmiş uranyum vardır. Araştırma reaktörle
rinde bu oran daha fazla olur. Meselâ Çekmece Nük
leer Araştırma ve Eğitim Merkezi’ndeki ilk TR-1 re
aktörünün ilk yüklenen yakıtı % 90 oranında zen
ginleştirilmiş uranyum ihtivâ etmekteydi. Buna kar

şılık TR-2 araştırma reaktörünün son yüklenen yakı
tı ise % 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum ihti
vâ etmekteydi.

4 Nükleer bombalar ya saf Pu-239 ya da saf U-235 izo
topundan yapılır. Pu-239 elemanı reaktör içindeki 
yakıtta zamanla oluşmaktadır. Yakıt tüketilip reak
törden çıkarıldıktan sonra fiziksel ve kimyasal işlem
lere tâbi tutularak Pu-239 ayrıştırılır. Uranyum zen
ginleştirme tesislerinde U-235, daha çok, uranyum 
hegzaflüorür gazının santrifüj makinalarmda mu
ameleye tâbi tutulmasıyla elde edilir. Bu gibi tesisler
de kullanılan santrifüj makinalarının hızlarının sta- 
bilitesi için “inverter” denilen cihazlar kullanılır. En 
iyi inverter cihazları Türk malı olanlardır. Bunların 
satışı serbesttir. Pâkistan kendi uranyum zenginleş
tirme tesisini kurarken bu inverterleri İstanbul piya
sasından temin etmiş, bu ise ABD’nin diplomatik ga
zabını doğurmuş, bu cihazların Pâkistan’a satılma
ması istenmiştir. Oysa inverterler yalnız uranyum 
zenginleştirme tesislerinde değil sanayide daha pek- 
çok yerde kullanıldığı için bunların satışının engel
lenmesi söz konusu değildir.

5 1942 Kâhire doğumlu, hukuk eğimi görmüş ve meslek
olarak diplomatlığı seçmiş olan Muhammed El Bara- 
dey, uzun yıllar IAEA’mn çeşitli kademelerinde hiz
met ettikten sonra, IAEA Genel Direktörük mak_mı- 
na 1 Aralık 1997’de seçilmiş ve bu görev 2005 yılın
da ikinci defa 4 yıl için uzatılmıştır. ABD Irak mese
lesinde eski IAEA Genel Direktörü Hans Blix ile ken
di istediği yönde rapor vermediği gerekçesiyle El Ba- 
radey’i Genel Direktörlük’den uzaklaştırmak için 
çok uğraşmış ve hattâ eşi Aida El Kâşifin tranlı oldu
ğu dedikodusunu yayarak kendisinin tran mesele
sinde İran’ın tarafını tutarak görevini kötüye kullan
dığı iftirâsmı dahî atmıştır. 2005 yılı Nobel Sulh 
Ödülü El Baradey ile Genel Direktörü olduğu IAEA 
arasında paylaştırılmıştır. El Baradey’e bu ödül: 
“Nükleer enerjinin askerî amaçlara yönelik kullanı
mına engel olmak ve bu enerjinin sulhçu amaçlarla 
en güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak” için 
gösterdiği çabalar yüzünden verilmiş ve ABD’nin 
kendisini karalamak için yaptığı çabalara iyi bir ce
vap olmuştur.

6 Guvemörler Meclisi’nin bu kararı en azından şaşırtıcı
ve muhakkak ki bâzı üyelerin zoruyla alınmış olan 
politik bir karardır. İran daha önce de bu konuda 
kendisine yapılmış olan tenkidleri 12.10.2005, 
19.10.2005 ve 4.11.2005 târihli notalarıyla reddet
miş; ağırsulu araştırma reaktörünün başındanberi 
Ajans denetiminde inşâ edilmekte olduğunu ve bu
nun İran’ın ihtiyâcı olan tıbda ve sanayide kullanılan 
radyoizotopları üreteceğini bildirmiş; Ajans’ın 
“NPT’ye aykırı olarak Sionist İsrail rejimine nükleer 
yönden yardım edenlerin” peşinden koşacak yerde 
İran’ı suçlamasını takbih etmiştir.

7 Bölünebilir (fisil) malzeme: Uranyum ve plutonyum 
gibi, nükleer silâh yapımında ya da nükleer reaktör
lerde enerji üretiminde kullanılan, ve çekirdekleri 
nötronların çarpmasıyla bölünürken açığa enerji 
çıkaran malzeme.
Prof. Dr. A hm ed  Yüksel Ö zem re: T ü rk iye A tom  Enerjisi K u ru

mu eski başkan ı.
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Kapak

BATI 1(1) ÖFKE

ABDULLAH YILDIZ

“Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. 
Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür.” 

Al-i tmrân. 3/118

•• mmet-i Muhammed, azız peygamber-

U lerini karalamaya yönelik iğrenç kari
katürler üzerinden yapılan kapsamlı 
bir psikolojik harp kampanyası ile 

karşı karşıya. Müslümanlar, Peygamberlerine 
bağlılıkları, sevgileri ve hassasiyetleri yanında, 
aynı zamanda sağduyuları, vakarları ve basiret
leri ile de sınandıkları bir süreçten geçiyorlar. 
Bilileri, ümmetin duyarlılığı ve tepkisini test et
meye çalışıyor ve bunlar üzerinden politikalar 
üretmeyi plânlıyorsa da; Müslüman dünya -bir
kaç fevrî çıkış dışında- kararlı ve vakur bir tepki 
ortaya koyarak adeta Peygamber sevgisi etrafın
da birleşti ve sinsi planları tersine çevirdi, el
hamdülillah.

“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşle
riniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız 
mallar, kesada uğramasından korktuğunuz tica
ret, hoşlandığınız meskenler size A llah’tan, Resu
lünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha  
sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar 
bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete er
dirmez." (9/24)

Bilindiği gibi, Hz.Muhammed(s.)’i tezyife 
yeltenen bazı karikatürleri Danimarka ve Nor
veç’ten sonra Fransa, Almanya, İsviçre, İspanya, 
İtalya gibi çoğu Avrupa ülkelerinin basını da, 
sanki gizli bir merkezden emir almışçasına ar- 
darda yayınladılar. Hatta bu furya Yeni Zelan
da’ya kadar uzandı. Düşünce ve basın özgürlüğü

gibi yaldızlı kavramların ardına sığman Batılı ba
sın ve siyaset çevreleri -bir kısmı hariç- bu iğ
renç tutumlarında ısrarcı oldular, yarım ağızla 
dahi olsa, özür bile dilemediler. Danimarka Baş
bakanı Anders Fogh Rasmussen, bu menhus 
karikatürleri ilk yayınlayan Jyllands Posten gaze
tesini sözde basın özgürlüğü adına savunarak 
özür dilemeye yanaşmazken; Avrupa Birliği Ko
misyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, kurum 
olarak karikatür olayında Danimarka’ya tam 
destek verdiklerini açıkladı: “ifade özgürlüğü
nün tartışma konusu olmadığını” söyledi ve ‘bu, 
açık Avrupa toplumunda temel bir değerdir” 
dedi. Ayrıca, ‘açık, özgür ve hoşgörülü’ bir ülke 
olarak tanımladığı Danimarka’ya saygı duydu
ğunu da ekledi. (Milliyet, 15.2.2006) İtalya Re
form Bakanı Roberto Calderoli ise, Trabzon’da 
bir papazın çok manidar ve kuşku verici biçim
de öldürülmesinden de hareketle yeni Haçlı Se
feri çağrısı yaptı: Kuzey Ligi Partisi üyesi de olan 
Calderoli, La Repubblica gazetesine yaptığı açık
lamada; “Papa Ratzinger’e İslâm  tehdidinden  
korunmak için davet yollam ak lazım. Yeni bir  
H açlı S efer i’n e ihtiyaç var” dedi. (Sabah,
9.2.2006) Elbette tüm Batı dünyası aynı küstah 
tavrı sergilemedi: bu karikatürleri ‘açık provo
kasyon’ olarak niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı 
J.Chirac ile, ‘çok hassas bir konuda düşüncesiz
ce, belki de bilinçli olarak kışkırtıcı şekilde dav- 
ranıldığma’ inandığını söyleyen Almanya Fede-
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rai Meclis Başkanı Norbert Lammert gibi...
İmdi, bu iğrenç karikatürler üzerinden 

başlatılan İslâm’a saldırı kampanyasının an
lamını, ve saldırgan Batıl/ı zillin yapısını
doğru tahlil etmek, buna göre duruşumuzu 
belirlemek zorundayız.

Küresel Islâm-fobik Süreç 
ve Batıl/ı Öfke

Antik Yunan ve Roma döneminden beri, 
kendisini hep “öteki”si ile tanımlamaya ve 
var kılmaya alışık olan Batı, yaklaşık bin 
yıldan beri İslâm’ı “ötekileştirmiş” ve kendi 
kimliğini genelde İslâm karşıtlığı ile inşâ 
etmiştir. İslâm dünyasına yönelik 12- 
13.yüzyıl Haçlı seferleri Batılı bilinçaltında 
derin anti-İslâmî izler bırakmış, sonraki 
yıllarda Osmanlılarm batıya ilerleyişi ise 
Avrupa’daki dini birlik çabalarına siyasi bo
yut kazandırmıştır. Denilebilir ki, Avrupa 
Birliği fikrinin ortaya çıkışında Osman- 
lı/lslâm korkusu belirleyici bir role sahip
tir. 1.Dünya Harbi ile OsmanlI’nın tarih 
sahnesinden çekilmesi üzerine Rusya’da 
neşet eden Komünizm, bir süre Batı’nm 
“anti”si işlevini görmüşse de, 1990’da Sov- 
yetler Birliği’nin dağılması ile “kadîm öte
ki” tekrar hortlatılmıştır. 1991 NATO kon- 
septi, Komünizm’in yerine İslâm’ı “tehdit” 
ilan etmiştir. NATO Genel Sekreteri Willy 
Claes, 1995’te açıkça “İslâm fundamentaliz- 
mi Komünizmden daha tehlikeli” derken, Ba
tılı lider
ler ardar-
da ‘İslâm tehdidi’nden söz eder ol
muştur. 11 Eylül 2001 olayı ile de Islâm- 
fobik süreç, küresel boyut kazanmıştır.

Bu tarihi şablondan bakıldığında, kutlu 
Nebî’ye(s.) karikatür saldırısını başlatanla
rın bilinçaltlarmda yatan ve zaman zaman 
nükseden Haçlı izlerini okumak mümkün 
ve doğru ise de, meseleyi bütünüyle izaha 
yetmez. Batıda Rönesans ve Reform’la baş
layıp Aydınlanma ile devam eden seküler- 
leşme süreci, Islâm’a ve Müslümanlara 
“Haçlı” penceresinden bakan zihnin yerine 
daha sorunlu, daha azgın ve sapkın bir zi
hin yapısı inşa etmiştir. Bu zihin yapısı, ne
redeyse hiçbir dini inanç ve kutsal değer ta

nımayan pagan bir zihindir. Pagan Batı, 
Nietzshe’nin deyimiyle “Taııriyı öldürmüş
tür” ya da bir başka ifade ile “Tanrı’yı ha
yattan kovmuştur”; bunun neticesi olarak 
da, “kutsal”ı ortadan kaldırmış, kutsal olan 
ne varsa hepsine savaş açmıştır.

Buna bir de, İslâm’ın Batı-merkezli “kü
resel sistem”e köklü itirazı ve -kendi ifade
leri ile- “meydan okuması” eklenince; 
kendi kutsallarını bile ‘takmayan’ seküler 
Batıkların İslam düşmanlığı daha bir kabar
makta ve adeta ‘kinleri/öfkeleri ağızların
dan taşmaktadır’ (3/118). Bu öfke, berabe
rinde korku ve endişe de üretmektedir. 
Müstekbir ve müstağni Avrupa, kendi için
de yaşayan bir avuç Müslümanı asimile 
edememenin gerilim ve telâşını yaşamakta
dır. Son olarak, ünlü Fransız Le Figaro ga
zetesinin, “İslâm yaşlı Avrupa’ya meydan 
okuyor... Avrupa İslâm’a taviz veriyor...” 
görüşünü dillendirmesi ve Müslümanlar 
için ‘Nazi-İslâmcılar’ sıfatını kullanması 
oldukça anlamladır. (Vakit, 11.02.2006)

Gerçek şu ki; küresel Batıl/ı hayat tarzı
nın diş geçiremediği tek din İslâm, tek coğ
rafya İslâm dünyası, tek topluluk Müslü- 

manlardır. İşte îs-
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lâm’a karşı Batılı ö fke  buradan kaynaklan
makta, Batı’nm Islâm’a tahammülsüzlüğü
nün temelinde bu yatmaktadır. Evet, bugün 
kimi Batılı çevrelerin sıkça dillendirdikleri 
gibi bir “Müslüman Öfke”den değil, tam 
tersine bir “Batılı Öfke”den söz etmek da
ha doğrudur. Batı’nm ontoîojik güven bu
nalım ım  da ele veren bu öfke, şimdi karika
tür saldırganlığı olarak ortaya çıkmış bu
lunmaktadır.

Danimarka'dan Patlayan Güven 
Bunalımı ve “Sert Zayıflık”m Karikatürü

Lübnanlı mütefekkir Halil Cibran, Fırtına- 
far’mda Batılı sömürgecilere şöyle seslenir: 

“Biz size dostlanm ızsınız gibi yaklaşı
rız, siz bize düşmanlarınızmışız gibi saldı
rırsınız. ■ ■

Biz size saraylar inşa ederiz, siz bize m e
zarlar kazarsınız. ■■

Biz sizin yollarınıza güller döşeriz, siz bi
zim yataklarımızı dikenlerle örtersiniz.■

Ve devam eder:
“Başlangıçtan beri siz bizim uysal gücü

müzle, sert zayıflığınız eşliğinde güreşirsi
niz—”

Evet, sert ve saldırgan tutumun gizledi
ği “zayıflık” ile kendinden emin uysallığın

Batıl/ı hayat tarzının diş geçiremeditji tek din İslâm, tek 
coğrafya İslâm dünyası, tek topluluk Miislümanlardır. İş
te İslâm'a karşı Batılı öfke buradan kaynaklanmakta, Ba- 
tı'n ın  İslâm 'a tahammülsüzlüğünün temelinde bu yat
maktadır. Bugün bir "Müslüman Öfke''den değil, tam te r 
sine bir "Batılı Öfke"den söz etmek daha doğrudur.

“gücünü” mukayese ederek karikatür çir
kefliğinin arka plânını tahlil edersek; Dani
marka başta olmak üzere bütün bir Batı 
dünyasının ciddi bir kimlik krizi ve güven 
bunalımı ile karşı karşıya olduklarını, bu 
krizi de Islâm -ötekisi üzerinden aşmak is
tediklerini görürüz.

Hatırlatırsak; Hz. Peygamber (s.)’i -hâşâ-

saçı sakalı karışık vahşî bir barbar, bir terö
rist gibi resmeden karikatürler, Danimar
ka’da Jyllands-Posten gazetesinde 30 Ey- 
lül’de yayımlanmış, aynı karikatürlere 10 
Ocak’ta Norveç gazetesi Magazinet de yer 
vermişti. Sonra bazı Avrupa gazeteleri de 
sözde ‘basın özgürlüğü’ adına bu iğrenç ka
rikatürleri yayınlamıştı. Bu durum, haklı 
olarak, zihinlerde ‘neden Danimarka?’ so
rularını gündeme getirmişti.

Bu sayımızda yer verdiğimiz Ghali Has-
san’m yazısındaki, Danimarka Kraliçesi II. 
Margrethe’e ait 15 Nisan 2005 tarihli söz
ler, bu sorunun cevabını yani Batıdaki Is- 
lâm-fobinin kaynağını bulmamıza yardımcı 
olacak nitelikte:

“Son yıllarda küresel ve yerel düzeyde 
İslam ’ın meydan okum asıyla karşı karşıya- 
yıZ- Ciddiye almamız gereken İslam ’ın bu 
meydan okuyuşunun uzun süredir bu şekilde 
sürüp gitmesinin sebebi bizleriz, çünkü İs
lam ’a  karşı sürekli hoşgörülü davrandık. 
Artık İslam ’a  karşı m uhalif olduğumuzu 
göstermeliyiz...”

İslâm’ın uysal meydan okuyuşuna karşı 
tahammülsüzlüğün ve muhalefetin böylesi- 
ne çirkin yöntemlerle başlatılması, bu sert 
saldırganlığın altında yatan zaafı deşifre et
mektedir. Özellikle de Danimarka’da. Av
rupa Konseyi’ne bağlı Irkçılık ve Hoşgörü
süzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun (EC
Rİ), Danimarka hakkında hazırladığı ve
2001 yılında açıklanan raporda, bu ülkede 
yaşayan Müslümanların durumuyla ilgili şu 
tespitler oldukça önemli:

“Danimarka’da, Müslümanlar ırkçılık ve 
ayrımcılıktan özellikle mağdurlar. İslam 
hakkmdaki aşırı genellemeler ve yanlış al
gılar kadar olumsuz kalıp ve önyargılar, 
tüm siyasi yelpazeye yayılan siyasi seçkin
ler, entelektüeller ve gazeteciler de dahil ol
mak üzere, kanaat önderlerince geliştirili
yor. Bu Müslüman karşıtı iklim, özellikle 
çalışma hayatına dahil olma, ev edinme ve 
kamusal yerlerde bulunma gibi, hayatın çe
şitli alanlarında bu grubun üyelerine yöne
lik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa varıyor” 
(Section I). (T.Tarhanlı, Radikal, 9.2.2006) 

Danimarka, Müslümanların haklarının 
en fazla kısıtlandığı bir Avrupa ülkesi: Dev
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let Müslümanlara mezar alanları tahsis et
mediği gibi, cami inşalarına ve ölülerini 
defnetmelerine, dinî tören yapmalarına izin 
vermiyor ve ibadetlerinde de zorluk çıkartı
yor.

Dahası, karikatürleri ilk yayınlayan 
Jyllands-Posten gazetesinin kültür editörü 
Flemming Rose, Amerika’daki neo-con 
ekiple yakın bağlantılı bir adam: ABD’nin 
küresel savaşma destek için yanıp tutuştu
ğu, Avrupa’yı İslam tehlikesine karşı uyar
mayı görev bildiği, Avrupa kamuoyunu bu 
tehdidi ciddiye almamakla suçladığı, 
ABD’nin İslam’a karşı yürüttüğü küresel sa
vaşa destek vermeye çağırdığı bilinen biri. 
(1.Karagül, Y.Şafak, 10.2.2006) Aynı gaze
te, Şaron’u Filistinli bir bebeği öldürürken 
resmeden bir karikatürü yayınlamayacağını 
açıkça ilan etti. Vakit yazarı Ayhan Bilgin’in 
ortaya koyduğu üzere, MOSSAD, Danimar
ka’nın istihbarat, güvenlik ve savunma ku- 
rumlarmm kontrolünü tam anlamıyla elin

de tutuyor; bu kuramların başkanları MOS- 
SAD’m bilgisi dahilinde atanıyor; Danimar
ka’ya giren çıkan herkesten ve her şeyden 
MOSSAD’m haberi oluyor. (Vakit,
19.2.2006) Zaten Batıda İsrail aleyhine en 
küçük bir yayında bulunmak, hatta ‘Yahudi 
veya Ermeni soykırımı olmamıştır’ demek 
en sert cezai yaptırımları gerektiren bir suç; 
eşcinseller aleyhinde yayın yapmak da öyle. 
Ama İslâm’a saldırmak ‘düşünce özgürlüğü’ 
kapsamında. Çifte standart mı? Hayır! Ba- 
tıl/ı standart bu!

Bütün bunlar yanyana konulunca; küre
sel ölçekte Islâm-fobik duyguları canlı tut
mak ve “îslâm=terör” denklemini zihinle
re kazımak için sık sık yeni tezgahlar kuran 
şer güçlerin, Peygamberimiz(s.)’i -hâşâ- sa
rığında fitili ateşlenmiş bomba taşıyan bir 
terörist gibi çizen karikatürlerle ne gibi sin
si niyetler peşinde oldukları daha iyi anlaşı
lıyor.
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“Avrupa İslâmlaşıyor” Kışkırtması ve 
Yeni Haçlı Seferi Önerisi

Anlaşılan o ki, ABD-Israil-lngiltere şer üç
lüsü ve tüm Batı dünyası, iyice kronikle
şen kimlik krizlerini, ötekisi olan İslâm 
üzerinden aşmaya çalışmakta ve bu yüz
den İslâm’a yüklenmektedir. 11 Eylül 
2001’den bu yana, Avrupa başta olmak 
üzere tüm dünyayı İslâm alemine karşı bir 
cephede-toplama-gayreti-içinde olan bu şer 
üçlüsü; son karikatür krizi ile, şeytani 
amacına biraz daha yaklaşmış görünüyor. 
Batıda yükseltilen Islâm-fobik duygular 
yeni haçlı seferi çağrılarına, hatta “Mek
ke’yi bombalama” teklifine kadar gelmiş 
bulunuyor.

Samuel Huntington’un ünlü ‘medeni
yetler çatışması’ tezine zemin hazırlayan 
ve İslâm düşmanlığı ile tanınan Amerikalı 
sosyolog Bernard Lewis’in önceki yıl or
taya attığı “Yüzyıl içinde Avrupa İslâmla
şacak” tezi, Batılıları İslâm’a karşı kışkırt
mak amacıyla başlatılan bir tartışma idi. 
2005 sonlarında Fransa’nın dışlayıp “öte- 
kileştirdiği” Mağripliler, küresel ölçekte 
tırmandırılan Islâm-fobik süreci alevlendi- 
rircesine Paris’i yakmışlardı. Yazımızın gi
rişinde sözkonusu ettiğimiz üzere, Papa’ya 
yeni haçlı seferi başlatmayı tekif eden 
İtalyan Bakan Calderoli’nin (son olarak 
görevinden istifa etse de), Türkiye’nin 
AB’ye girişinin “Hıristiyan Avrupa’nın ts- 
lâmlaştmlması anlamına geldiğini” sa
vunması, pompalanan İslâm korkusunun 
ulaştığı boyutları göstermesi bakımından 
hayli anlamlı.

Bu sinsi tuzağın Avrupa’da ulaşmak is
tediği amaç; kimi Batılı ırkçı bilim adamla
rının “13’üncü Ulus” diye isimlendirdiği 
Müslümanları tamamen dışlayıp Avru
pa’dan sürgün etmektir. Ghali Hassan’m 
aktardığı üzere, Avrupa’da Nazilerin Ya
hudi soykırımının bir benzeri şimdi 
Müslüman la ra hazırlanmaktadır. Bu tu
zağın dünya çapında ulaşmak istediği 
amaç ise, küresel sisteme meydan okuyan, 
itiraz eden İslâm’ı geriletmek ve bloke et
mektir.

Mekke Müşrikleri de Muhammed(s.)’e 
“Müzemmem” Demişlerdi

Tarih bize öğretiyor ki; batıl inanç sistemi
ne ve hayat tarzına sahip olanlar, Hakka da
yalı inanç sistemi ile karşılaştıklarında müt
hiş bir telaşa kapılır, modern tabirle ontolo- 
jik güven bunalımına girerler. Karşısındaki
nin haklılığını anlamaya çalışma ve kabul 
etme erdemini gösteremez; onu övme yeri
ne sövme, dövme veya kovma yoluna baş- 
vururlar. Bugün İslâm’ın itirazı ya da ‘mey
dan okuması’ karşısında Batıl/ı küresel güç
ler benzer yollara başvurmayı çare olarak 
gördüler. Tıpkı Hz.Musa(a.s) karşısında Fi- 
ravun’un, Hz.lsa(a.s) karşısında Roma’nm 
Hz.Muhammed(a.s) karşısında Mekke müş
riklerinin yaptığı gibi...

“Firavun dedi ki: Bırakın beni, Musa’yı öl
düreyim de o (gitsin) Rabbine yalvarsın. Çün
kü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da 
yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyo
rum. ”(40/26)

Hz.Musa(a.s)’m, Firavun’un zulüm dü
zenine ve Mısır’da egemen olan fahşâ ve 
münker esasına dayalı hayat tarzına “Rab- 
bim Allah’tır” diyerek itiraz etmesi, hayatı 
yalnızca Allah’ın vaz’ettiği ilkelere göre dü
zenlemeyi önermesi, Firavun yönetimince 
bir isyan, bir meydan okuma olarak algılan
dı. Zulmün ve haksızlığın düzenini kuran 
fesatçıların, buna karşı çıkanları ‘fesat çıkar
m akla  suçlamaları yaman bir çelişkidir. 
(Bkz:7/127) Bugün de, dünyanın en büyük 
terörist güçlerinin “İslâmî terör”den söz et
meleri ne kadar manidar! Evet, Firavun’un 
asıl korkusu Mısır’da yürürlükte olan düze
nin sarsılması ve hayat tarzının değişmesi 
idi. Rûhu’l-Meâni tefsirinde, “Sizin dininizi 
değiştirmesinden korkuyorum” ifadesi, 
“hükümdarınızı değiştirmesinden korkuyo
rum” şeklinde yorumlanmıştır ki, bugün de 
Islâm-fobi ile yatıp kalkanlar, çakır egemen
liklerinin sarsılmasından korkmaktadırlar. 
Bu korkunun ve güven bunalımının bir so
nucu olarak da işgal, saldırı, karalama gibi 
yollarla “sert z<*yı/hk”lannı ortaya koymak
tadırlar. Tıpkı Firavun ve avânesi gibi: 

“...Şüphesiz bizim, onların üzerinde ezici 
bir gücümüz var.” (7/127)
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Pagan Roma yönetimi de, bir tek insa
nın, Hz.lsâ(a.s)’m “Rabbim Allah’tır” me
sajı ve Rabbani hayat tarzı ile ortaya çıkışı
na tahammül edemedi; ilk muvahhid Hıris- 
tiyanlar 1.tehdit ilan edilerek aslanların ağ
zına atıldılar, diri diri yakıldılar, onlardan 
bir grup, Ashâb-ı Kehf, mağaraya sığınmak 
zorunda kaldı...

Bütün peygamberler ve onlara tabi olan
lar, mevcut kokuşmuş zulüm düzenlerini 
devam ettirmek isteyen zorba yöneticiler 
tarafından hep tehdit edildiler:

“Eğer Şuayb’a tabi olursanız, siz kaybe
dersiniz!” (7/90)

“(Lût’a:) Biz seni ‘insanlarla görüşmekten 
/ herkesin işine karışmaktan’ men etmemiş 
miydik?!” (15/70) dediler.

Hz.Muhammed(s.)’in Mekke’deki cahili 
hayat tarzına ve putların gölgesinde kuru
lan çıkar egemenliğine köklü itirazı ve ilahî 
mesajla bütünleşen güzel örnekliği karşı
sında söyleyecek sözleri olmayan müşrik 
inkarcılar da alay, hakaret, zulüm, işkence, 
ambargo, sürgün dahil her türlü süflî yön
temi kullanarak İslâm’ın gelişini önlemeye 
çalıştılar. İlahi gerçekler karşısında ileri sü
rebilecek bir tezleri olmadığı için öncelikle 
lhıümeze’lik ve Mmeze’lik yaptılar:

“Onlara hiç bir peygamber gelmedi ki, 
onunla alay etmiş olmasınlar.” (43/7)

“Günahkârlar, şüphesiz müminlere gü
lerlerdi. Yanlarından geçtiklerinde kaş-göz 
ile alay ederlerdi. Yandaşlarına döndükle
rinde, eğlenerek dönerlerdi. Müminleri gör
düklerinde, “işte bunlar sapıklar!” derler
di.”(83/29-32)

Peygamberimizin ismi ‘övülmüş adam’ 
anlamına gelen Muhammedi iken, ona 
“Müzenımem” yani ‘zemmedilmiş-kötü- 
lenmiş adam’ lâkabını taktılar. Oğlu Ab
dullah’ın da ölümü üzerine O’na “ebter” 
(nesli kesilip tükenmiş insan) dediler. Da
hası “sapık sâbiî”, “ahmak sabit” ithamın
da bulundular. (Arap müşrikler, kavminin 
dinini terkedip başka bir dine girene “sâbiî” 
derlerdi.) Kabe’de namaz kılarken üzerine 
deve eşi attılar. Bütün peygamberlere yapı
lan iftiralar O’na da yapıldı: “büyücü/sihir
baz” (10/2; 40/24; 43/49), “yalancı” 
(11/27), “delilmecnun” (34/8; 51/52; 54/9), 
“doldurulmuş/öğretilmiş” (16/103; 25/4-

6), “küstah” (54/25), “sapıtmış” (7/60), 
“çarpılmış” (11/54)... O kutlu insan bunal
dı, göğsü daraldı:

“Aııdolsun, onların söylemekte oldukları
na karşı göğsünün daraldığını biliyoruz- ” 
(15/97)

Nihayet, alaylar, hakaretler işkenceye, 
ambargoya ve “Rabbim Allah’dır” diyenleri 
sırf bu yüzden öldürmeye, yurtlarından 
sürmeye kadar vardı. Ama Hicret ile devlet- 
leşip Yesrib’i Medine’ye; ed-Dîn’in hayat 
bulduğu medeniyet merkezine çeviren Mu
hammedi örneklik, bütün insanlığa kurtu
luş modeli sunan bir hayat tarzı olarak geç
mişi olduğu gibi bugünü ve yarınları da ay
dınlatmaya devam ediyor. İşte Kevser(bol 
nimet, ilim ve büyük şeref) bu! (108/1)

“Asıl ebterIsonu kesik olan(lar) ise, sa
na (Muhammed’e) kin duy an (lar) dır. "(Kev
ser 108/3)

Sonuç: “Tarihin Sonu” Değil, 
Batıl/ı Hayat Tarzının Sonu!

Komünizmin yıkılışı ile “Tarihin So
monun geldiğini, seküler Batıl/ı hayat 
tarzının, insanlığın uygarlık koşusunda 
ulaşabileceği son etap olduğunu savunan
lar, şimdi insanlığın tek kurtuluş umudu 
olan İslâm’ın emin adımlarla gelişi karşısın
da telaşa kapılmışlar ve sonlarının ‘ebter’ 
olduğunu anlamışlardır. Öfkelerinin, sal
dırganlıklarının, çirkefliklerinin sebebi bu- 
dur. Hz.Muhammed(s.)’e dil uzatmaları da 
bundandır. Son bir örnek: Hollanda nüfu
sunun sadece %6’smı oluşturan Müslüman
ların Muhammed(s.) sevgisi, bakın AB Ko
misyonu eski başkam Frits Bolkestein’i 
nasıl delirtmiş: “Bugünlerde Amsterdam’da 
doğan çocuklara verilen isimler arasında 
ilk sırada Muhammed adı bulunmaktadır. 
Bu, Avrupa’nın gelecekteki halini ortaya 
koymaktadır. ’’(Ghali Hassan, Umraıı, s.48) 

Kur’ân, öfkeleri ağızlarından taşanlara 
şu cevabı veriyor:

“...De ki: Öfkeniz/kininizle geberin!” 
(3/119)

“...Allah, batıl’ı silip süpürür ve hakk’ı 
sözleriyle yerleştirir. ” (42/24)

“...Ve sonunda galip gelecek olan mutlaka 
Bizim ordumuzdur.” (37/173)
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Kapak

BATI’NIN İSLÂM DÜŞMANLIĞI VE BİZ
>

AHMET CEMİL ERTUNÇ

on birkaç yıldır, İslâm’la ve Müslüman-

S larla ilgili bazı yıpratıcı düşünce, proje ve 
uygulamalar gündemin hep ilk sıraların
da yer alır oldu. Müslümanlar, daha biri

sinin etkisinden kurtulamadan, inançları veya 
hayat tarzlarıyla ilgili bir başka olumsuz düşün
ce veya uygulamanın etkisini yaşamak zorunda 
kaldılar. Müslüman kitleleri zihinsel bir karga
şaya sürüklenmek, iman ve inançları konusunda 
kuşkulara sahip kılmak amacı taşıyan görüşler 
dillendirilirken, uygulamalar gerçekleştirilirken 
ABD’nin komuta ettiği 'haçlı' orduları Afganistan 
ve Irak’ı işgal ettiler. Suriye ve İran’ı işgalin de 
hazırlıklarını yürütüyorlar. Ve tüm bunlara ek 
olarak Müslümanları daha da derinden sarsıp 
üzecek, yüreklerini acıtacak bir girişimde bulu
nuldu. Tüm Müslümanların en yüce, en merke
zi değerlerinden birisine saldırıldı. Hemen her 
Müslüman’ın uğrunda her şeyinden vazgeçebile
ceği sevgili önderlerine saldıran ve hatta küfre
den bir kısım karikatürler Avrupa’nın bazı gaze
te ve dergilerinde boy gösterdi. Tüm Müslüman
ların imanını, dinini, onurunu hedef alan bu sal
dırı, peş peşe tekrarlanarak, girişimin hem aşağı- 
layıcılığı sürdürüldü, hem de tahrik etme gücü 
artırıldı. Üstelik tüm bunlar ‘hasın özgürlüğü’ gi
bi olumlanan bir değer adına yapıldı ve yapılma
ya da devam ediyor. Buda’nın bir heykeline yö
nelik saldırıda topyekûn ayağa kalkan ve bu ey
lemin mensuplarım en ağır şekilde eleştirip suç
layan Batı dünyası, şimdi kıyas dahi kabul etme
yecek kadar ağır, ahlâksız ve adi bir girişimi ‘f i 
kir özgürlüğü’ maskesini takarak bizzat kendisi

gerçekleştiriyor. Bunu yaparken ‘fik ir  özgürlüğü
nü’ sadece kendisi için geçerli kıldığı gibi, aynı 
zamanda sadece kendisine mahsus ‘eylem özgür
lüğünü’ de pervasızca kullanıyor.

İslam’la ve Müslümanlarla ilgili yıpratıcı dü
şünce, proje ve uygulamaların hemen hepsinin 
de doğrudan veya dolaylı kaynağı ABD veya ba
zı Avrupa ülkeleridir. Anlaşıldığı kadarıyla 11 
Eylül 2001 ise bu sürecin miladını oluşturuyor. 
Zira 11 Eylül’ü takip eden süreçte Müslüman ile 
teröristi, İslâm ile reform fikirlerini birlikte ele 
alan görüşler; ‘Amerikan İslâmî’, ‘Avrupa İslâmî’, 
‘İlımlı İslâm’, ‘Radikal İslâm’ gibi tanımlamalar ve 
tüm bunlar bağlamında geçmişte örneği zor bu
lunur bazı uygulamalar dikkat çekici bir yoğun
lukta işitilir veya görülür oldu. Eğer bir benzet
me yapmak gerekirse, Batı dünyası ile Müslü
man dünyanın ilişkilerinde yakın dönemin mila
dını oluşturan 11 Eylül’ün İkiz Kuleleri, başka 
bir yere değil, doğrudan Müslümanların üzerine 
çöktü; çökertildi.

Kadim Bir Düşmanlık

11 Eylül Hıristiyan/seküler Batı ile Müslüman 
dünyanın ilişkilerindeki son milatlardan birisiy
ken, NATO’nun 1991 tarihli konsepti ise bir ön
cekini oluşturuyor. Konsept ‘yeşil tehlikeye’ göre 
değiştirilirken, aynı zamanda 11 Eylül’ü de pro
jelendiren bir süreci başlatmış oluyordu. Ne var 
ki milatlar sadece bu ikisiyle sınırlı değil. Zira 
Batının İslâm ve Müslüman düşmanlığı kadim 
bir düşmanlık ve bu düşmanlığın birçok miladı
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var. Tarihin derinliklerinde yürütülen yol
culuk boyunca sıklıkla daha başka milatlar
la karşılaşmak her zaman mümkün. Bunla
rın hemen hepsi de Hıristiyan/seküler Batı
nın İslâm’a ve Müslümanlara saldırılarında
ki bazı strateji ve taktik değişikliklerini ifa
de etmektedir. İlişkilerdeki ilk milat ise ri- 
salet çağında yer almaktadır. Bu ilk milat 
aynı zamanda Hıristiyan Avrupalmm İs
lâm’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığı
nın ne kadar kadim bir düşmanlık olduğu
nun da belgesi niteliğindedir. Üstelik İs
lâm, Hıristiyanlığa ehl-i kitap statüsü vere
rek bir anlamda onu hukukî koruma altına 
almış olmasına rağmen bu düşmanlık ger
çekleşmiştir. Bu durum ise Avrupa’nın İs
lâm düşmanlığının tek taraflı ve meşrulaştı- 
rıcı sebeplere sahip olamayan bir düşmanlık 
olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

İslâm ve Müslümanlar, Hıristiyan/sekü- 
ler Batının 1400 yıldır değişmeyen ‘öteki’si
dir. Hıristiyan Batı, ilk karşılaşmalarında İs
lâm’ı savaşla selamlamış, bu selamlaması 
ise hicretin sekizinci yılındaki Mü te savaşı 
ile gerçekleşmiştir. Bu tarihi takiben de 
hakkmdaki kanaat ve duygularını hiç de
ğiştirmediği bir düşman edinmiştir. Fırsat 
buldukça gerçekleştirdiği Haçlı seferleri, 
Avrupa’nın İslâm’a ve Müslümanlara karşı 
en olumsuz duygularla sahip olduğu düş
manlığın dozajını ve sürekliliğini gösterme
si açısından dikkat çekicidir. Örneğin, 
1099 tarihinde Kudüs’ü ele geçirdiği zaman 
şehirdeki Müslümanların tamamına yakını
nı öldürerek gerçekleştirdiği katliam, bu 
düşmanlığın hangi boyutlara uzanabilece
ğini gösteren tarihsel örneklerden sadece 
birisidir. Hıristiyan Avrupa’nın yoğun sal
dırılarına maruz kalan Endülüs’teki İslâm 
devleti yıkıldığı zaman ise, amacın sadece 
bir muhalif devleti yıkmak olmadığı, son 
ferdine kadar bütün Müslümanların yok 
edilmesinin arzulandığı açıkça görülmüş
tür. Müslümanların sekiz yüzyıl gibi uzun 
bir süre egemen oldukları, kültür ve mede
niyetin zirvelere ulaştığı Endülüs İslâm 
toplumundan ve devletinden bugüne he
men hiçbir şeyin kalmamış olması, söz ko
nusu düşmanlığın niteliğin göstermesi açı
sından dikkat çekicidir. Tüm bunların ne

yazık ki tarihte kalmadığının yakın tarihli 
delilleri ise pek çoktur. İlk planda Cezayir, 
Afganistan, Filistin, Bosna-Hersek ve Irak 
hatırlanabilir. Batılılar ‘insan haklan’, ‘farklı 
kimliklere hoşgörü’, ‘özgürlük’ gibi adeta 
kutsadıkları kavramlara sürekli vurguda 
bulundukları bir zaman diliminde, bir top
lumun toptan imhasını televizyonlarının 
başında hiç rahatsız olmadan izleyebilmiş
lerdir: Bosna-Hersek bunun tartışılmaz ta
nığıdır; Afganistan, Filistin ve Irak ise hâli
hazırdaki tanığı.

Düşmanlığın Sebepleri

Bu gözü dönmüş düşmanlığın sebebi ne
dir? Islâm, neden ilk gününden itibaren, 
Hıristiyan/seküler Avrupalılar için büyük 
bir problem olarak algılanmıştır? Bir başka 
bağlamda anlam kazandığı için yaklaşık 
son 100 yılı istisna ederek söylemek gere
kirse, bu düşmanlığın öncelikli ve dolayı
sıyla kadim nedeni Hıristiyanlığın ‘son ve 
doğru’ din olma iddiasının Islâm ile sona er
miş olmasıdır. Hıristiyanlık, ‘hakikat oluşu
nu’ ve ‘meşruiyetini' İslâm nedeniyle kaybet
miştir. İslam’a ve Müslümanlara yönelik 
düşmanlığın yaklaşık 1300 yıl süreyle en 
önemli sebebi bu olmuştur. Son yüz yılda 
ise, bir başka sebep, kadim düşmanlığın se
bebine ilaveten düşmanlığın kaynağı ve be
lirleyicisi olarak devreye girmiştir.
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sı, cinsiyet rollerinin altüst ol
ması, akıl hastalıklarında görü
len baş döndürücü artış, kanser 
ve AIDS’in gittikçe daha da yay
gınlaşması, küresel iklim deği
şiklikleri, rr \yasyon ve daha ni
celeri... İnsanlığın değişmeyen 
problemlerine dönüşmüştür. 
Modern batı kültürü, Batı’nm se- 
küler zihniyeti neredeyse sadece 
şiddet ürettiği içindir ki, modern 
insan yok edebilir gücüyle övü
nür hale gelmiştir. Bugün Batı- 
’nm elindeki patlayıcı maddeler 
yerküreyi yüzlerce kez yok ede
bilecek orandadır.

Bu, ‘paganist’ modern batı 
kültürünün tüm dünyayı istila 
sürecinde önündeki tek engel 
olarak İslâm’ı bulmasıdır. Şöyle 
ki: Hıristiyanlığın ‘son ve doğru’ 
din olma iddiasını sona erdirdiği 
için İslâm’ı düşman ilan eden Ki
lisenin kontrol ve yönetimindeki 
Batının İslâm’a yönelik husume
ti Kilisenin çöktüğü çağda da de
ğişmedi. Kilise’nin yerine ‘mo
dern İzm in mabetlerini' inşa eden, 
dini hayatın her biriminden ko
van Modern Batının bu yeni dö
nemdeki en önemi vaadi ‘özgü- 
lük’tü. İnsanı bütün 'esaret' bağ
larından kurtaracaktı. Dediğini 
kendisi için büyük oranda ger
çekleştirdi. Fakat ‘özgürlüğü’nü 
tanrısına rağmen inşa etti. Bunu 
ise ilginç bir şekilde yaptı: ‘Öz
gürlüğünü’ hayatında, düşünce
sinde ve kalbinde tanrısını ‘öldü
rerek’ yaptı. ‘Öldürdüğü’nün tah
tına kendisi oturdu ve doğanın, 
evrenin, hakikatin, insanın ‘bü
yüsünü’ bozdu. Tanrısıyla ilişkisi 
bile şiddete dayanan; tanrısını 
‘öldüren’ Batılı, sıklıkla vurguda 
bulunduğu ‘özgürlük’, ‘mutluluk’,
‘adalet’ söylemlerine rağmen her 
alanda şiddet üretir oldu. Bu açı
dan son 500 yılda gerçekleşen 
savaşların 4/5’inin Avrupa’da 
gerçekleşmiş olması bir tesadüf 
değildir. Dünya savaşlarının her 
ikisi de Batı da çıkmıştır ve bu 
iki savaşta öldürülen insanların sayısının 
insanlık tarihi boyunca gerçekleşen diğer 
tüm savaşlarda öldürülenlerin sayısından 
daha fazla olması, modern ‘tanrıların’ şiddet 
tutkusunu göstermesi açısından önemlidir. 
Üstelik bu modern batılının ürettiği şiddet
lerden sadece birisidir. Düşünsel, zihinsel, 
duygusal şiddetlerin yanı sıra, diğer canlı
larla, doğayla ilişkilerini de şiddet temelin
de gerçekleştirmiştir. Bilgiyi ‘güç’ kabul et
mesi, doğayı/maddeyi ‘fethetmesi’, zamanı 
‘öldünnesi’ bunun gereğidir. Böylelikle çev
re sorunları, ailenin parçalanması/yıkılma-

Batı’nm modem kültürü, se- 
küler zihniyeti, katı olan her şey 
buharlaştırdı. Sığınılacak, tutu
nacak hiçbir şey bırakmadı. Hep 
sanal sığmaklar ve tutamaklar 
oluşturdu; üstelik hepsi de geçi
ci. Bunlardan sonuncusunu ise 
küreselleşme temsil ediyor. Mo- 
dernitenin yeni formu olan küre
selleşme bugünün dünyasında 
zorunlu, geri döndürülemez, en
gellenemez, tarihsel olarak kaçı- 
nılamaz bir süreç olarak insanlı
ğa dayatılıyor. Uluslararası ser
maye, üretimi dünya ölçeğinde 
tasarlayarak, tüm ekonomik kay
nakları kontrolü altına alarak, 
her koşulda belirleyici olmak, 
koyduğu kurallara uymayanları 
cezalandırmak, dışlamak strateji
si izliyor. Batı, küreselleşme adı 

altında hegemonyasını tüm dünyaya zor ve 
ikna araçlarıyla dayattı, dayatıyor. Gelenek
sel kültürler, dinler ya yok oldular ya da asi
milasyona uğradılar. Modern kültür karşı
sında asimile olan geleneksel kültürler ve 
dinler ‘kendisi’ olmaktan uzaklaştığı gibi 
‘öteki’ de olamadı ve melezleşip, yozlaştılar. 
Artık ismen varlar ama cisimleri ve işlevle
riyle tarihin sayfalarındaki yerlerini çoktan 
almış dürümdalar. Tarihin derinliklerinden 
çıkıp tekrar hayatın içinde yerlerini alırlar 
mı bilinmez; fakat imkânsız denecek kadar 
zor olduğu da kesin. Çünkü temel kodları
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m kaybettiler; modernite seli her 
şeylerini silip süpürdü; artık ilke 
ve sınırlarını belirleyemiyorlar.
Ve tüm bunlar gerçekleşirken 
dimdik ayakta kalan sadece İslâm 
oldu. Süreç içerisinde yıpranması 
veya zayıflaması söz konusu ol
madığı gibi, hatta daha da yalın 
ve dinamik hale geldi. Ayakta 
durmakla kalmadı, insanlığa ebe
di saadet rehberliğinin gereğine 
uygun mesajları daha diri bir şe
kilde vermeye başladı. Modernite 
selinde insanlık için gerçek tek sı
ğmağın sadece kendisi olduğunu 
her geçen günle birlikte biraz da
ha güçlü şekilde ortaya koydu. 
Modernite kralının çıplaklığını 
her fırsatta gözler önüne serdi ve 
sermeye devam ediyor. Moderni
te seli bir türlü İslâm’ı silip süpü
remedi. Her yeni günle birlikte, 
aldatıcı deccallığmm İslâm tara
fından biraz daha açığa çıkarıldı
ğını fark ediyor. Batı işte bunu 
kabul edemiyor, fakat rakibinden 
kurtulma yolunda bir şey de ya
pamıyor. Sorgulanamaz bir irade 
ve güce erişmesinin önündeki en
gelin, gerçekleştirdiklerinin içyü
zünü açığa vurup hakikati insan
lığa sunma potansiyeline sahip 
tek referansın, ‘büyüsü’ bozulan 
dünyanın tekrar büyüsünü inşa 
edebilecek gücün İslâm olduğunu 
biliyor. Çünkü İslâm’ı çoğu Müs
lüman’dan daha doğru ve ayrıntı
lı biliyor. Üstelik Müslümanların tüm edil
genliklerine, dağınıklıklarına, düşünce kar
maşalarına rağmen, İslâm’ın her geçen gün 
insanlığın daha fazla umudu haline geldiği
ni korku dolu gözlerle seyretmek zorunda 
kalıyor.

Kadim Düşmanlığın 
Muhatapları Olarak Biz

Gelelim bize; biz Müslümanlara. Tüm bu 
gelişmeler karşısında ne yapmalıyız? Hıris- 
tiyan/seküler Batılının kadim düşmanlığı-

nm depreştiği bu günlerde du
rumumuz ve duruşumuz nasıl 
olmalı? Bu son derece önemli 
sorulara verilecek cevaplar pek 
çok. Ancak bu aşamada özellik
le bir özeleştiriye ihtiyacımız 
olduğu da kesin. Kabul etmek 
gerekir ki zihinlerimiz karışık, 
yüreklerimiz yaralı, hayat tarz
larımız problemli, gidişatımız 
sıkıntılı. Böyle olduğu içindir ki 
ne zaman ne yapacağımızı kes
tirmek bile mümkün olmayabi
liyor. En yüce değerlerimize 
saldırılıyor ya hiç görmemezlik
ten ve duymazlıktan geliyoruz, 
ya da sonucu aleyhimize olan 
akledilmemiş tepkiler veriyo
ruz. Karikatür saldırısı bunun 
önemli bir göstergesi oldu. Pey
gamberimizin hatırasına adice 
saldırılınca dünyamız daraldı, 
yüreğimiz acıdı. Bir kısmımız 
tepkilerini dile getirmek için 
sokaklara döküldü, amaç kadim 
düşmanı birazcık olsun ürküt
mekti; ‘Bizi öldü mü sanıyorsu
nuz? O’nu savunacak kimselerin 
kalmadığını mı düşünüyorsu
nuz?’ demek istenecekti. Ama 
ne var ki ölenler de biz olduk, 
sokaklara döküldüğü için suçla
nanlar da. Şu ana kadar malûm 
karikatürlere tepki için gerçek
leştirilen eylemlerde onlarca 
Müslüman öldü. Batılılar ise 
koltuklarına oturup kahvelerini 

yudumlayarak televizyon ekranlarına yan
sıyan ‘dağınıklığımızı’, ‘perişanlığımızı’, ‘za 
vallılığımızı’, ‘geriliğimizi’ izliyor. Birbirle
rine bizi göstererek ‘Bakın! Biz dememiş 
miydik bunların ne kadar zorba, cahil ve yı
kıcı olduklarını’ diyorlar. Onların ne dedik
leri elbette ki çok önemli değil; hatta hiç 
önemli değil. Ama yaptıklarımızla ah bir 
amacımıza ulaşabilsek! Kısacası, yüreğimi
zi dağlayan ve bizi derin acılara atan bu adi 
saldırıda bile en etkili tepkinin ne olduğu 
konusunda bir karara varamadık. Hatta 
sistemsiz ve çoğunlukla bireysel yürütülen
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‘ekonomik boykot’ bir anda etkisini göster
mesine rağmen, bu tepkinin gücünün far
kına bile hala varamadık. Hala ‘tüketim kö
leliğini’ bu köleliğin şartlarını belirleyenle
rin isteklerine itaatte bulanlarımız pek çok.

Yaşadığımız acıyı güzel bir girişimin vesilesi kılabili
riz. Âlemlere rahmet olan önderimizi, en güzel ahlâ
kın en güzel örneği olan modelimizi daha doğru ve ya
kından tanımak için bilinçli ve sistemli bir girişimde 
bulunabiliriz. O'nun (s) elçiliğini yaptığı Kitabı bu 
günlerde gerçek bir başucu kitabına dönüştürebiliriz.

Batılının peygamberine, kitabına küfre
demiyoruz; zira küfretmeye kalkışacağı
mız peygamber ve kitabın aslı onun değil, 
bizim. Dolayısıyla onlara hakaret kendi
mize hakaretten başka bir anlama gelmi
yor. Üstelik bizden olmayanların kutsalla
rına küfretmemize izin yok; kendi değer
lerimizi korumak için başkalarının değer
lerine küfretmememiz gerekiyor.

Buna rağmen bazı Müslümanlar üze
rinde haç bulunan bezleri yerlere sererek 
üzerinde yürüdüler. Sandılar ki bunu ya
parak kanayan yüreklerine karşılık, Batılı
nın da yüreğini kanatacak bir iş yapıyor
lar. Böyle davranarak Batılının derin, da
yanılmaz acımızı fark etmesini sağlayacak
lar. Ama yanıldılar. Bu tepkiyi koyarken 
bile Batılıyı tanımadığımızı bir kez daha 
açığa vurduk. Bilmiyoruz veya bilsek de 
farkında değiliz ki Batılının din, kitap, 
peygamber, namus, onur gibi değerleri 
yok. Onları yiyip bitireli çok oldu.

Sadece bir değeri var para; bir başka 
söyleyişle maddi çıkar. Bu nedenle maddi 
çıkarının önüne kendi küçük dünyaları
mızda birer set çeksek Batı’ya acıların en 
ağırını yaşatmış oluruz. Üstelik bunu ya
parken ‘başkalarının kutsallarına küfretme 
yasağını’ da çiğnememiş oluruz. Fakat bu
nun için ‘tüketim köleliğimizin’ farkına var
mamız; bir paket çikolatayı, bir şişe meşru
batı, bir paket deterjanı, bir elektronik ara

cı imanımıza tercih etmememiz gerekiyor. 
Batı’nm bir kesimini protesto ederken di
ğer kesimine sımsıkı sarılmamamız gereki
yor. Örneğin Danimarka veya Fransa’yı 
protesto edip Alman, İngiliz malını tercih 
garipliklerine düşmememiz gerekiyor. Da
ha da önemlisi ‘tüketim köleliği’ zincirini 
tamamen kırıp atmak ve bu konuda tama
mıyla özgürleşmemiz gerekiyor. Artık far
kına varmalıyız ki, kölelik zinciri ne kadar 
uzun olursa olsun, sonuçta kölelik devam 
ediyor ve sadece o zincirin sahiplerinin is
tedikleri kadar ‘özgür’ olunabiliyor.

Çelişkilerimiz

Ciddi ve kapsamlı bir özeleştiriye ihtiyacı
mız var, çünkü çelişkiler yumağını temsil 
ediyor gibiyiz. Karikatür saldırısı karşısında 
doğru veya yanlış da olsa yüreğimizin acısı
nı dışarı vurduk. Bu rezil, ahlaksız, ‘belden 
aşağı vuran’ saldırıyı kabul etmediğimizi bir 
şekilde de olsa dile getirdik. Ama ne garip
tir ki değerlerimize sahip çıkma, onurumu
zu koruma bilincini her zaman ortaya koy
muyoruz. Böyle olunca saldırıların ardı ar
kası kesilmiyor ve şimdiki gibi dönemlik 
tepkilerin hiçbir etkisi olmuyor. İçinde bu
lunduğumuz çelişkiler yumağını görebil
mek için, karikatür saldırısını bir yana bıra
kıp, bu günümüze ve dünümüze biraz daha 
geniş bir pencereden bakalım. ‘Gazeteleri
mizde’ Kur’an’ımıza ‘çöl kanunu’, peygambe
rinize 'Arap’ın bedevisi’ denmedi mi? Evleri
mizde neredeyse 24 saat açık televizyondan 
ahlakımıza, onurumuza, imanımıza küfre
dilip durmuyor mu? İmanımıza hakaret 
eden söz, tutum ve tavırlar çizgi filmlere ka
dar yaygınlaşmadı mı? İmanınızın gereği 
olan başörtümüz ‘kötü öm ek’ ilan edilmedi 
mi? Kur’an kurslarımız kapatılmadı mı? 
Çocuklarımıza Kur’an’ı öğretmek yasaklan
madı mı? Haccımızla, orucumuzla, namazı
mızla alay edilmedi mi, edilmiyor mu? Tüm 
bunlar yapılırken; imanımız, hayat tarzımız, 
aile kurumumuz, namusumuz, onurumuz 
alay konusu edilirken, bunların gerçekleşti
ği televizyonları izlememe, gazeteleri ve 
dergileri almama iradesini gerektiği gibi 
gösterebildik mi? İçtiğimiz meşrubatlarla,
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yediğimiz yiyeceklerle, konuştuğumuz tele
fonlarla, bindiğimiz otomobillerle, kullandı
ğımız elektronik eşyalarla... Filistinli, Çe
çen, Afgan, Iraklı... kardeşlerimize yöneltil
miş silahlara kurşun desteğinde bulunduğu
muzu bilmemize rağmen, bu bilgimizin ge
rektirdiği bilinçli duruşu sergileyebildik mi, 
sergileyebiliyor muyuz? Tüm bunlardaki 
sessizliğimiz ile karikatür saldırısı karşısın
daki tepkimiz arasındaki garip çelişkiyi nasıl 
izah edeceğiz? Bu çelişkiyi bir şekilde çöz
memiz gerekiyor. Zira başka saldırılar karşı
sında sessiz kalıp, örneğin sadece birisinde 
tepki verince bu sefer ‘Acaba karikatür saldı
rısına tepkide bulunmamız da birilerinin plan
ladığı bir şey mi?’ sorusu zihnimizin başkö
şesine gelip oturuyor. Çelişkilerimiz yüzün
den doğru yaptıklarımızdan bile kuşku du
yar hale geliveriyoruz.

Yapay veya Yanlış Gündemlerimiz

Öncelikle ciddi ve kapsamlı bir özeleştiriye 
ihtiyacımız var; söylemlerimizde İslâm’ın 
bir hayat tarzı olduğunu, Kur’an’m ise dos
doğru bir hayat tarzının kitabı olduğunu di
le getiriyoruz. Fakat ne var ki, genel ifade 
edilecek olursak, uygulamalarımız söylem
lerimizle çatışıyor. Düşünce ve hayatımızda 
İslâm’ı teorik ilkeler yumağına, Kur’an ise 
hayattan kopuk dualar mecmuasına, menkı
beler kitabına dönüştürmüş durumdayız. 
Kendimiz de dâhil tüm insanlığın problem
lerine çözümler üretmek, insanlığın ontolo- 
jik, siyasal, kültürel, zihinsel, düşünsel ya
pısıyla sağlıklı bir şekilde var olacağı dünya
nın projelerini geliştirmek, sunmak yerine 
narsist bir psikolojinin özelliklerini sergili
yoruz. İçinde bulunduğumuz dışlanmışlık, 
ezilmişlik, aşağılanmışlık çukurunda tarihin 
aynasına bakıp kendimizi tarihin aynasında 
hayran hayran seyretmekle meşgulüz.

Biliyoruz ki, İslâm bugün insanlığın için
de debelendiği tüm problemleri aşabilecek 
güç ve imkâna sahip. Kur’an, Peygamberin 
ve Peygamberin liderliğindeki toplumun 
sünneti ve Müslümanların tarihi bunun ta
nıkları. Ve bunlar problemleri aşmanın im
kân ve araçlarını oluşturmaktalar. Fakat 
Müslümanlardaki zihinsel atalet bunları

problemleri aşmanın engellerine dönüştür
müş durumda. Bir araya geldiğimiz zaman 
genellikle konuşup tartıştığımız konulara bir 
bakalım: Kur’an’ı anlayabilir miyiz? Kur’an’ı 
anlamadan okumak sevap mıdır? Kur’an’ı me
alinden okumak sevap kazandırır mı? Sünnet 
bir referans mıdır? Hızır in midir cin mi? Hı
zır hala yaşıyor mu? Mehdi ne zaman gelecek? 
Hz İsa gelecek mi, gelmeyecek mi? Peruk ba
şörtüsü yerine geçer mi? Başörtü süz namaz kı
lınır mı? Kadınlar cenaze ve bayram namazı 
kılabilirler mi? Sakız çiğnemek orucu bozar 
mı? Telli Baha’dan istekte bulunulabilir mi? 
Evlenecek kızın kısmeti bağlanabilir mi?... 
Anlaşılan o ki önce özne Müslüman’ın inşa 
edilmesi, Müslüman’ın özne olmaya soyun
ması gerekiyor. Bunun için de ‘Ey iman eden
ler! îman edin’ (Nisa sûresi, 4/136) ilahi em
rini tekrar hatırlamamız ve kendimize çeki
düzen vermemiz gerekiyor.

Son Söz

Şimdilik son söz olarak söylemek gerekirse: 
Efendimize saldırı bizi derinden etkiledi; ta
rifi mümkün olmayan acılara gark etti. Ama 
bu adi, ahlaksız, soysuz saldırıyı bir fırsata 
dönüştürebiliriz. Yaşadığımız acıyı güzel bir 
girişimin vesilesi kılabiliriz. Değişik sebep
lerle hep erteleye geldiğimiz bir arzumuzu 
gerçekleştirmenin veya gündelik hayatın 
meşgaleleri içinde çoğunlukla ertelediğimiz 
bir sorumluğumuzu hatırlayıp gereğini yeri
ne getirmenin ilk adımını atabiliriz. Efendi
mizi, âlemlere rahmet olan önderimizi, en 
güzel ahlâkın en güzel örneği olan modeli
mizi daha doğru ve yakından tanımak için 
bilinçli ve sistemli bir girişimde bulunabili
riz. Bunun için, O’nun (s) elçiliğini yaptığı 
Kitabı ve O’nu (s) bize en doğru şekilde an
latan kitaplardan birisini bu günlerde ger
çek bir başucu kitabına dönüştürebilir, özel 
sohbetlerimizin konusunu O’nun (s) güzel 
hayatı ve güzel ahlâkı kılabiliriz.

Salât ve selam O’nun üzerine olsun.
Ya Rabbi! Elçinin bildirdiği ve temsil et

tiği hakikate ve güzelliklere layık olma ko
nusundaki yanlışlarımız ve eksiklerimiz ne
deniyle bizleri bağışla!
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Kapak

MÜSLÜMAN SOYKIRIMINA DOĞRU

GHALİ HASSAN*
Türkçesi: Mehmet Özay

“Son yıllarda küresel ve yerel düzeyde İslam’ın 
meydan okumasıyla karşı karşıyayız■ Ciddiye al
mamız gereken İslam’ın bu meydan okuyuşunun 
uzun süredir bu şekilde sürüp gitmesinin sebebi 
bizleriz, çünkü İslam’a karşı sürekli hoşgörülü 
davrandık. Artık İslam’a karşı muhalif olduğumu
zu göstermeli ve bu konuda zaman zaman bize 
karşı bir takım suçlamaların atfedilmesi riskini de 
göze almalıyız. Çünkü hoşgörü gösteremeyeceği
miz kimi düşünceler bulunmaktadır. Şayet hoşgö
rülü davranacaksak, bunun yararlı bir şey olduğu 
için mi yoksa samimi bir inançtan dolayı mı oldu
ğunu bilmek durumundayız.'

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 15 Nisan 2005

Batı toplumlarmda hoşgörü kavramı genel
likle yanlış anlamda kullanılmaktadır. Danimar
ka, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Norveç gibi 
küçük ülkeler kendi topraklarında Müslümanla
ra yönelik saldırılara ön ayak olmaktadırlar ve 
muhtemelen insanlığa karşı işlenecek yeni bir 
soykırımı tetikleyeceklerdir. Söz konusu bu ül
keler, Irak’ta yürütülen kitlesel kıyımların so
rumluluğunu taşıyan ABD’nin kurduğu koalis
yonda yer aldıkları gibi, kendi ülkelerindeki sa
vaş ve ekonomik zorluklardan kaçarak bu ülke
lerde yaşamayı seçen Müslümanları hedef alan 
ayrımcılık dahil son derece ağır koşullar içeren 
göçmen yasalarını uygulamaya koymuşlardır. 
Bu uygulamalar için ise bahane hazırdır: “Terör
le Savaş”.

Tarihsel olarak, Müslümanlar yüzyıllardır 
Batı-Hıristiyan dünyasının şiddet uygulamaları

na sürekli muhatap olmuştur. 11 Eylül’de 
ABD’de gerçekleştirilen saldırıların akabinde Ba
tı Avrupa ülkeleri, ABD’nin İslam (Müslüman) 
karşıtı haçlı seferine iştirak etmekte gecikmemiş 
ve Müslümanlara karşı bir araya gelen söz konu
su blok “Artık hepim iz Amerikalıyız” sloganını 
benimsemiştir. Bu bağlamda, 11 Eylül saldırıları 
Batı-Hıristiyan faşizminin yeni bir maske ile gün 
yüzüne çıkmasının meşru aracı kılınmıştır. Batı 
dünyasında, Müslüman karşıtı akıma destek ve
ren Christopher Hitchens ve Daniele Pipes gibi 
medyanın önde gelen kalemşörlerinin sayısı 
mantar gibi çoğalmaktadır. Bu tarafgirler, “ifade 
özgürlüğü” sloganı ile dünya çapında Müslü
manlara karşı yürütülen şiddet yanlısı yaklaşım
lara destek sağlamaktadırlar.

Son zamanlarda Hz. Muhammed’i konu alan 
hakaretler söz konusu şiddet ve ırkçılık olgusu
na ivme kazandıran bir kampanyadan öte bir an
lam taşımamaktadır. İslam barışı öncelleyen bir 
dindir; ayırca Müslümanlar da “terörist” değil
dir. Günümüzde bir milyarı aşkın kişinin kendi
sine hürmet edip örnek aldığı Hz. Peygamber’e 
yöneltilen hakaretlerin “ifade özgürlüğü” ile bir 
ilintisi bulunmamaktadır. Şayet DanimarkalI ka
rikatüristler, binlerce masum İraklı kadın ve ço
cuğun katledilmesinden sorumlu olan George 
Bush ve Tony Blair’i konu alan karitatürler çiz
miş olsalardı, şimdiye kadar çoktan işlerinden 
olmuşlar ve “ifade özgürlüğü” yanlısı kişilerce 
lanetlenmişlerdi. Avrupa’da herhangi bir gazete 
Avrupa’nın ‘Soykırımla ilgili sansüre muhalif 
yayın yapmaya ceraset edebilir mi?
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Avrupa Alman güçleri tarafından (Wehrmacht) işgal edildiğinde, Fransa'da, İtalya'da, Hollan
da'da, Belçika'da, Norveç'te ve diğer ülkelerde halk Nazilerden önce davranarak Yahudileri, Çin
geneleri ve ayrımcılığa tabi tutulan diğer grupları topladı. İsviçre gibi sözde "tarafs ız" ülkeler 
-bugün tıpkı Müslümanlara yaptıkları gibi- kendi ülkelerine sığınan m ültecileri, III. Reich'ın sa
hip olduğu hâzinelerini kendi bankalarına yatırm aları karşılığında Nazilere iade e ttiler.

2006 yılı Ocak ayı başlarında, Danimar
ka’da malum karikatürleri yayınlayan 
Jyllands-Posten (J-P)’m ‘kültür’ sayfası edi
törü Flemming Rose 1HT (International He- 
rald Tribüne) ’den Dan Bilefsky’e verdiği bir 
mülakatta, “Irkçı damgasını yiyeceği gerek
çesiyle, Ariel Sharon’un Filistinli bir bebeği 
katlederken çizilmiş bir karikatürünü ya- 
ymlayamayacağım” dile getirmişti. J-P edi
törü Jens Kaiser, 2003 yılı Nisan ayında da 
Christoffer Zieler isimli bir karikatüristin 
Hz. Isa’yı konu alan çizimlerinin yayınlan
masını “komiklikten ziyade, saldırganlık” 
içermesinden ötürü reddetmişti. Kaiser, 
Hz. İsa karikatürleri ile ilgili olarak Zieler’e 
“Jyllands-Posten okuyucularının bu çizim- 
leri hoş karşılayacağını düşünmüyorum. 
Aslında, bunlar yayınlandığı taktirde bü
yük eleştirilere yol açacağı kanaatindeyim. 
Bu nedenle bu karikatürleri yaymlaya- 
mam.” demişti. (The Guardian,
06/02/2006). Batılılarm bir konu etrafında

birleşmeleri “ifade özgürlüğü” anlamına ge
lirken, aksi bir durum ise “saldırganlık” ve
ya “anti-semitizm” olmaktadır.

Danimarka’nın Aşırı Sağcı partisi 
(Dansk Folkeparti), ülkenin en büyük 
üçüncü partisi konumundadır ve Müslü
manların Danimarka’yı ele geçirme konu
sunda gizli plânları olduğunu düşünen 
merkez-sağ koalisyon hükümetinde yer al
maktadır. Her ne kadar, Müslümanlar Da
nimarka nüfusunun %2’sini oluştursalar 
da, her dört DanimarkalIdan biri oportünist 
Kraliyet mensupları, siyasetçiler ve medya 
tarafından beyinleri yıkanmak suretiyle, bir 
gün ülkede Müslümanların çoğunluğu elde 
edeceğine inanmaktadır.

Uluslararası Helsinki Federasyonu’nca 
2005 yılında “Avrupa Birliği’nde Müslü
manlara Yönelik Ayrımcılık” konusunda 
yayınlanan raporda Müslümanları hedef 
alan saldırılarda artış olduğunu ortaya koy
maktadır. Isveç’de, Danimarka’da ve Avus
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turya’da kamusal yaşamda Müslümanların 
önüne önemli zorluklar çıkartılmaktadır. 
İsveç’de iş bulma şanslarını artıracağı için 
Müslümanlara isimlerini “İsveçceyi andıran 
bir isimle değiştirmeleri” tavsiye edilmekte
dir. Bu rapora göre, İngiltere’de kendileriy
le mülakat yapılan Müslümanların %64’ü 
“terörizm karşıtı politikalar nedeniyle hak
sız olarak hedef seçildiklerini” ifade etmiş
lerdir. Danimarka’da ve Avusturya’da ya
yınlanan raporlar ise başörtüsü takan Müs
lüman kadınların iş bulma veya öğrenimle
rine devam etme şanslarının hayli düşük 
olduğu görülmektedir. İsveç’de sağ görüşlü 
partiler bir “Müslüman istilâsı” uyarısında 
bulunmaktadırlar. Belçika, Hollanda, Fran
sa, İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülke
lerinde ise, sağ görüşlü siyasal grupların ve 
Müslüman karşıtı partilerin arttığı gözlen-

başka vahşi ve şiddet dolu uygulamalarının 
sahibi, “özgür düşüncelilerin” ülkesi Hol
landa’da ırkçılık Hollanda değerlerinin bir 
parçası haline gelmektedir. Müslümanlar 
dinden hareketle gerçekleştirilen saldırıla
rın hedefleri haline gelmektedir. Müslüman 
karşıtı bir fanatik ve tanınmamış bir film 
yönetmeni olan Theo van Gogh’m İslam’la 
ilintilendirdiği müstehcen bir film çekmesi
nin ardından öldürülmesi Hollanda’da 
Müslüman karşıtı ırkçılığın ortaya çıkması
na neden oldu. Müslümanlar dan nefret 
eden bir kişinin öldürülmesi, daha çirkin 
cinayetlerin işlenmesini meşrulaştırıcı bir 
araç olarak kabul edilmiştir. Hollanda ça
pında, Müslümanlara ait okullar ve camiler 
bombalanmış ve ateşe verilmiştir. Ülkedeki 
sağ görüşlü hükümet Hollanda’ya gelmek 
isteyen göçmenlerin önüne önemli yasal

mektedir.
“Sömürgecilik tarihinin en vahşi ve in

sanlık dışı uygulamalarını” gerçekleştirmiş 
ülkelerinden biri olan Belçika’da yerel poli
tikalara egemen olan sağçı parti (The Vla- 
ams Blok or Belang) ülkede bulunan bütün 
yabancıların geldikleri ülkelere geri gönde
rilmesini önermektedir. Partinin önemli 
isimlerinden Filip Dewinter BBC’ye verdiği 
demeçte “Bizim kültürümüzün İslam kül
türünden üstün olduğunu görüyorum. Sa
hip olduğumuz değerler, yaşam tarzımızın 
onlarınkinden üstün olduğu dile getirilme-

Dortmund Üniversitesi ekonomi profesörü Wolfram 
Richter, New Statesman isimli dergi için Ziyauddin Sar- 
dar'a verdiği m ülakatta, "Korkum şu ki, geçmişte Ya- 
hudilere yaptığım ızı şimdi Müslümanlara karşı yapaca
ğız. Bir sonraki soykırım hareketi Müslümanlara karşı 
gerçekleştirilecek gibi gözüküyor" demiştir.

lidir. Müslümanların yaşam tarzlarının bi
zimkiyle kıyas edilemeyeceği görüşünde
yim.” Müslümanlar bizinı düşmanmızdır
söylemi, artık Avrupa’da yeni anti-semitizm 
mottosu haline gelmiştir.

Sömürge tarihinde gerçekleştirilen bir

engeller çıkartacak, ülkedeki “şüpheli” ca
mileri kapatacak ve polise İslam inancına 
mensup olan insanları tutuklama yetkisi 
verecek Müslüman karşıtlığının ifadesi ola
cak yasalar çıkartmaktadır. Müslümanlar 
Hollanda toplumunun sadece %6’smı oluş
turmasına rağmen, AB Komisyonu eski baş
kam Frits Bolkestein bu konuyla ilgili ola
rak şunları dile getirmiştir: “Bu günlerde 
Amsterdam’da doğan çocuklara verilen 
isimler arasında ilk sırada Muhanımed adı 
bulunmaktadır. Bu, Avrupa’nın gelecekteki 
halini ortaya koymaktadır.”

Fransa’da ise durum pek farklı değil. 
Fransızlar, Müslüman ve Arap karşıtı ol
makla gurur duymaktadırlar. Devlet Başka
nı Jacques Chirac, ülkedeki Müslümanlara 
karşı şiddetin tırmanışına yol açan Jean 
Marie Le Pen’in Müslüman karşıtı ve Müs
lüman kadınların eğitim ve çalışma hakkını 
yok sayan politikalarını benimsemiştir. IHF 
raporuna göre, Fransa Milliyetçi Cephesi, 
Fransız Müslümanların “ulusal güvenliği 
tehdit edecek şekilde diğer ülke Müslü
manları ile aynı düşünceleri paylaştığını” 
açıklamıştır. Hatta Fransa’da doğan Müslü
manlar dahi Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik 
ideallerinden faydalanamamaktadırlar ve 
bu hastalık komşu ülkelere de sirayet et
mektedir.

Almanya’nın yeni Başbakanı Angela
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Merkel ise İslam’ı “yükselen faşizm” ile 
karşılaştırmaktadır. Almanya’nın işsizlik ve 
diğer toplumsal problemlerini çözme va
adiyle seçilen Doğu Alman politikacı Mer
kel sergilediği bu yaklaşımla, Müslümanla
rı hedef alan saldırılar kervanına katılmayı 
daha kolay bir politika olarak benimsediği
ni ortaya koymaktadır.

Sadece Müslüman olmaları gerekçesiyle 
Almanya’da polis tarafından binlerce Müs
lüman tutuklanmış ve gözlem altında tutul
muştur. Baden-Württemberg Eyaleti, va
tandaşlık için başvuran Müslümanların 11 
Eylül saldırıları, eşcinsel ilişkiler ve kız ço
cuklarının yüzme derslerine izin verip ver
meyecekleri türünden sorulara muhatap kı
lındığı “Müslüman testi” olarak adlandırı
lan bir yasayı yürürlüğe sokmuştur. Sözko- 
nusu bu üç soruya da Baden-Württemberg 
Eyaleti’nde yaşayan bütün Almanların aynı 
cevabı verdiğini düşünebiliyor musunuz? 
Tarihimizden henüz daha hiçbir şey öğren
mediğimizi düşünüyorum. Dortmund Üni
versitesi ekonomi profesörü Wolfram 
Richter, New Statesman isimli dergi için Zi- 
yauddin Sardar’a verdiği mülakatta, “Kor
kum şu ki, geçmişte Yahudilere yaptığımı
zı şimdi Müslümanlara karşı yapacağız- 
Bir sonraki soykırım hareketi Müslüman
lara karşı gerçekleştirilecek gibi gözükü
yor” demiştir. İşlenmiş herhangi bir suçu 
daha büyük suçlar için malzeme yapmak 
her zaman için çok daha kolay bir yol ol
muştur.

Son olarak, Avustralya’da “anti-terör” 
yasaları Müslümanları kurban etmek ama
cıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aslında, 
Müslüman gençlerin Guantanamo benzeri 
hapishanelere tıkılmalarının sebebi işledik
leri herhangi bir suçtan değil, aksine sade
ce Müslümanlar olmalarından kaynaklanı
yor. Kimi şirketler kapılarını Müslüman 
AvustralyalIlara ve Müslüman kökenli göç
menlere kapatmış durumdadır. Buna ilâve 
olarak, Avustralya medyasındaki yorumcu 
ordusu -ki dünyada en çok kontrole tabi 
tutulan medyadır- Avustralya polisini Orta
doğu kökenlilere karşı “yumuşak” davran
makla suçlamaktadır. Bu kasıtlı olarak ya
pılan hata sadece polise karşı beslenen gü-

veni ortadan kaldırmakla kalmamakta, aynı 
zamanda, Müslümanlara karşı işlenen ada
letsizliklerin ve şiddet olaylarının artması
na neden olmaktadır.

IHF’nin yayınlamış olduğu raporun edi
törü, Aaron Rhodes, “Bu uygulamaların bu
güne kadar ortaya konulan entegrasyon ça
balarını tehdit ettiğini ve daha da ötesi 
Müslümanların insan hakları ihlâllerinde

2006 yılı Ocak ayı başlarında, Danimarka'da malum 
karikatürleri yayınlayan Jyllands-Posten'ın 'kültür' 
sayfası editörü Flemming Rose IHT'den Dan Bilefsky'e 
verdiği bir mülakatta, " Irkç ı damgasını yiyeceği ge
rekçesiyle, Ariel Sharon'un Filistinli bir bebeği katle
derken çizilmiş bir karikatürünü yayınlayamayacağı- 
m " söylemişti.

bulunma ve marjinalleşmeleri eğilimlerine 
hız vermektedir” açıklamasını yapmıştır. 
Bununla birlikte, görünen o ki, sözkonusu 
bu uyarıların dikkate alınmama ihtimali 
vardır. Sardar ise bu konudaki görüşünü,
“Irklar arası ilişkilere daha ılımlı yaklaşan 
bireyler arasında bile ırkçılık eğilimi artış 
göstermektedir” cümlesiyle dile getirmek
tedir. Hükümetler ise bu ortamda ateşe kö
rükle gitmektedirler.

Pek çok Batılının göz ardı ettiği bir şeyi 
düzeltmekte yarar var. Müslümanlar, asla 
Batı medeniyetinin bir parçası olamamış 
Batı kültürlerini veya Hıristiyanlığı göz ardı 
etmiyorlar. Isa, DanimarkalI veya Norveçli 
değildir. Gerçek şu ki, pek çok Müslüma- 
nm Batı ve Amerika üniversitelerinde öğre
nim görmesi ve Batı popüler kültürünün 
bazı unsurlarım benimsemeleri Müslüman
ların açıklıklarının göstergesidir. Batı em
peryalizminden çok çekmiş olan Müslü
man toplumlarm yanlış anlaşılması, Ba- 
tı’nm cehaletinden ve kendi imgelerinde 
yarattıkları üstünlüklerinden kaynaklan
maktadır ve bu durum günümüzde de de
vam etmektedir.

Batı emperyalizminin derebeyleri olan
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Danimarka, Norveç ve Hollanda gibi küçük 
Avrupa devletleri benimsedikleri “tarafsız 
ülke” konumlarını yitirmekte ve dünya ça
pında işlenen büyük cinayetlere iştirak et
mektedirler. Filistin’den Irak’a ve Afganis
tan’a değin sözkonusu bu ülkelerin ordula
rı ABD’nin savunmasız insanlara karşı işle
diği savaş suçlarında yer almaktadırlar. Ay
rıca ABD’nin “Terörle Savaş” ve “yorumsa- 
ma/anlam çıkarma” politikasının işbirlikçi
leridir; ki bu politika çerçevesinde insanlar 
kaçırılmakta, bir yerden bir başka yere gö
türülerek sorgulanmakta ve işkenceye tabi 
tutulmaktadırlar.

Örneğin, Norveç, İsrail ve Filistin ara
sında Oslo’da imzalanan “Barış Süreci”yle, 
İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin sö- 
mürgeleştirilmesine devam etmesi ve Filis
tin’in ortadan kaldırılması yönündeki faali
yetlerini perdeleme vazifesi yaptığı izlenimi 
vermektedir. Aslında, “Barış Süreci” İsrail’e 
Batı Şeria’nm %50’sini işgal etme ve sadece 
Eski Ahid fanatiklerinin yerleştirilmesi için 
düzinelerce inşa faaliyetine girişme hakkı 
tanımaktadır.

Hollandalılar, “demokrasi inşasında” ve 
Afganistan halkının terörize edilmesinde 
öncülük etmektedirler. Danimarka 530 as
keriyle, Irak işgaline katılan “koalisyon” 
birliklerine destek vermektedir. Aslında, 
Danimarka askerleri İraklı esirlerin ve 
mahkumların işkence ve kötü muamele 
görmelerinde suç ortaklığı yapmaktadırlar.

Tüm bu hususlar, Hıristiyan Avrupa’nın 
vahşiliğinin bir örneği olarak, Yahudi Soy- 
kınmı’nın nasıl başlatıldığını bizlere göster
mektedir. Elbette anti-semitizm (Yahudi 
karşıtlığı ve Arap karşıtlığı) Hıristiyan Av
rupa’da Nazi Almanya’sından çok daha es
kilere dayanmaktadır. Ancak modern anti- 
Semitik uygulamalar, 1879 yılında “Anti- 
Semitizm İttifakı” kuran William Marr’m 
öncülüğünde baş göstermiştir. Marr’m ırk
çı yaklaşımları (Avrupa’nın biyolojik ırkçı
lığı), Yahu dilerin hem fiziksel hem de ahlâ
ki olarak farklı bir ırk olduğu ve bu neden
le ortadan kaldırılması gerektiği görüşüne 
dayanmaktadır. 19. yüzyılda azınlıklara 
karşı Avrupa ırkçılığının yükselişiyle bir
likte, tıpkı bugün Müslümanlara yapıldığı

gibi, Avrupalı Yahudiler hedef konumuna 
getirilmiştir. Yahudilerle diğer Avrupalı 
halklar arasında bir takım farklar üretilmiş 
ve daha sonra da Yahudilere karşı işlenecek 
suçlara meşruiyet kazandırmak amacıyla 
kullanılmıştır. Yahudilere dünyayı “ele ge
çirme” vb. suçlar yansıtılmıştır.

Adolf Hitler’in 30 Ocak 1930 tarihinde 
seçilmesi “Tek halk, tek imparatorluk, tek 
lider” şeklinde dile getirdiği ideolojisine 
dayanmaktaydı. Hitler’in başkan seçilmesi 
insanlık tarihindeki en büyük soykırımın 
işlenmesine olanak tanıdı. Marr’m Avru
pa’nın biyolojik ırkçılığı Nazi yönetimi bo
yunca devam etti ve işi soykırıma kadar 
vardırdı. Yahudiler, Çingeneler, Çekler, Po
lonyalIlar, zihinsel ve fiziksel özürlüler, eş
cinseller ve “üstün ırka” ait olmayan diğer 
gruplar kökleri kazınması gereken hedefler 
haline getirildi. Bu ortamda özellikle de Ya
hudiler ana hedef oldu. Avrupa çapında, si
nagogların bombalanması, Yahudileri kü
çük düşürücü iğrenç karikatürlerin yayın
lanması ve Yahudi karşıtı posterler her yeri 
kapladı.

Avrupa’nın Alman güçleri tarafından 
(Wehrmacht) işgal edilmesi sürecinde, 
Fransa’da, İtalya’da, Hollanda’da, Belçi
ka’da, Norveç’te ve diğer ülkelerde halk Na- 
zilerden önce davranarak Yahudileri, Çin
geneleri ve ayrımcılığa tabi tutulan diğer 
grupları topladı. İsviçre gibi sözde “taraf
sız” ülkeler -bugün tıpkı Müslümanlara 
yaptıkları gibi- kendi ülkelerine sığman 
mültecileri, 111. Reich’m sahip olduğu hâzi
nelerini kendi bankalarına yatırmaları kar
şılığında Nazilere iade ettiler.

Batı Avrupalılar, tarihin gördüğü en bü
yük soykırımın tekrarlanmasını mı arzu 
ediyorlar? Her medeni birey azınlıklara yö
neltilen ırkçılığın ve şiddetin her türlü 
görünümü karşısında tavır almalıdır. Bu 
durumda vazifemiz, kamuoyunu manipüle 
etmeye, ırçılık ve şiddeti beslemeye çalışan 
oportünist krallıkları, siyasetçileri ve med
yayı reddetmektir.

*  Ghali Hassan: Global Research Contributing
Editörü, Batı Avustralya’da Perth’de yaşıyor.
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Kapak

KARİKATÜR SALDIRISI VE 
MÜSLÜMANCA EYLEM BİLİNCİ

MESUT KARAŞAHAN

B u yazı kaleme alınırken ajanslar Nijer
ya’daki çatışma ve ölüm olaylarını haber 
veriyordu. Hz. Peygamber’in (s.) şahsı
na ve elbette bütün Müslümanlara haka

ret niteliği taşıyan karikatürleri protesto için bu 
ülkede düzenlenen gösterilerde, “haber” bülten
lerine göre Hıristiyanlar saldırıya uğramış, kili
seler ateşe verilmiş ve, çoğu Hıristiyan 16 kişi 
öldürülmüştü. Bunun ne kadar böyle olduğu, 
olayları farklı kanallardan öğrenme imkanı ol
dukça zamanla anlaşılacak. Keza Şam ve Bey
rut’ta Danimarka, Norveç ve Fransız büyükelçi
lik binalarının ateşe verilmesi olayında yabancı 
gizli servislerin ne ölçüde rol oynadığı da.

Fakat kesin olan bir şey var: Batı medyası ve 
Müslüman ülkelerdeki Batıcı medya, şiddet içe
ren görüntüleri -hele ölümle sonuçlanan vakalar 
söz konusuysa- çokça işleyip kamuoyunu Müs- 
lümanlar aleyhine yönlendirmeye çalışacaktır. 
Pireyi deve, habbeyi kubbe yaparak, bire bin ka
tarak, “hoşgörüsüz”, “çatışma ve şiddete eğilim
li”, “barbar”, “terörist” ... nitelemelerini Müslü
manların nasıl da hakettiğini (!) bitip tükenmek 
bilmez dramatik görüntüler eşliğinde tekrarla
maktan bıkmayacaktır. (Abartı kadar tekrar da 
etkili propaganda’mn vazgeçilmez unsurların
dandır.)

Hz. Peygamber’i (s.) hâşâ “terörist” (!) olarak 
resmeden karikatürist, haksız şiddet ve cana 
kıymayı İslam öğretisinin temelinde yer alan, ol
mazsa olmaz rükünlerinden biriymiş gibi gös
termek gayesindedir. Yani saldırı sadece Hz. 
Peygamber’in resminin yapılmaması yönündeki

İslam geleneğini çiğnemek ve düpedüz hakaret 
etmek biçiminde değil, Soğuk Savaş sonrasında 
oluşturulmak istenen ideolojik şablonları kavi
leştirme çabası biçiminde de gerçekleşmiştir.

Oryantalistler Hz. Peygamber’in (s.) kişiliği
ne saldırırken onun aile hayatını ve evliliklerini 
daha fazla dile dolamış ve akla gelebilecek her 
türlü iftirayı sıralamışken DanimarkalI karikatü
rist bugün İslam dünyasını hedef alan genel Ba
tılı saldırısına uygun bir tarzda hareket ederek 
biçim vermiştir karikatürüne. Şimdi Müslüman
ları terörist olarak resmetmek revaçtadır, çünkü 
Batı’nm şiddet ve istila hareketinin hedefinde 
Müslümanlar bulunmaktadır.

Batı dünyası sömürgeciliğe başlayalı beri hep 
aynı model işledi: Batı kimin kaynaklarına göz 
diktiyse onu “vahşi”, “barbar”, “uygarlaşma
mış”, “terörist” vb. diye niteleyen propaganda 
çarkını işletti öncelikle. Sömürgecilik ve emper
yalizm çağında hep yerliler vahşiydi, Soğuk Sa
vaş döneminde teröristler mutlaka Sovyetler Bir- 
liği’nde yuvalanıyordu ve şimdi de Müslüman
lar, acımasızca sivilleri katleden (!) gözünü kan 
bürümüş, Cennet’teki hurilerin özlemiyle ken
dinden geçmiş teröristler ve intihar eylemcileri 
(!) olarak zihinlere işlenmek istenmektedir.

Bu, hem Batı’nm vahşet, soykırım, sömürü ve 
yağma hareketlerini gizlemek veya meşrulaştır
mak, hem kendi kamuoyunda büyük ölçekli 
korku ve panik atmosferi yaratarak sürüyü bira- 
rada tutmak ve belki de işbirlikçileri vasıtasıyla 
Müslüman direniş hareketlerini kendi toprakla
rında kendi insanının desteğinden mahrum bı-

MART ‘06 ÜMRAN 53



rakmak gayesine matuf olabilir. (Trabzon’da 
geçtiğimiz haftalarda vuku bulan rahip Santaro 
cinayetini karikatür kriziyle bağlantılı ve bir “ta
rikat işi” olarak görmeye ve göstermeye hevesli 
laikçi medyanın tavrını hatırlayalım.)

Böyle yapmasalar, tek bir yüzyıla sığdırılan 
iki dünya savaşı, atom bombalarıyla imha edilen 
Hiroşima ve Nagazaki, Vietnam’ın hâlâ zehirli 
akan ırmakları, Sabra ve Şatilla, Bosna/Srebrani- 
ca katliamları, Afganistan (Sovyetler’in şenaatle
ri dahil) ve Irak’ta ve dünyanın pekçok köşesin
de halen yaşananları bir parça vicdan sahibi in
sanların dikkatinden kaçırmak veya izah etmek 
ne mümkün.

Avrupa’da karikatürleri yayınlayan ilk yayın 
organlarının marjinal sağcı kesimlere ait olduğu 
düşünülürse bugün Müslümanlara karşı bu 
grupların arkasında yayıncı, politikacı, yazar, sa
natçı ve nihayet halk kesimleri olarak belli bir 
kümelenme ve dayanışma görüntüsünün ortaya 
çıkması ayrıca anlamlıdır: Faşizm ve Nazizm, 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı (zenofobi: yabancı 
korkusu!) ve ayrımcılık son derece Avrupai ide
oloji ve durumlardır; hiçbir zaman Avrupa siya
sal ve sosyal sahnesinden tamamen silinmemiş
tir ve bir gün Avrupa sahnesini yine bütünüyle 
kaplamayacağının hiçbir garantisi yoktur.

Karikatürler zahiren hep ifade ve basın öz
gürlüğü adına savunulsa da, bu gerekçenin 
inandırıcı olmadığı, pekçok Avrupa ülkesinde 
Nürnberg Mahkemesi kararlarının veya Ermeni 
Soykırımı iddialarının bilimsel tartışma konusu 
dahi yapılamamasından bellidir. Şu halde kari
katür saldırısı ve ikiyüzlülüğe destek veren elit
lerin asıl kaygısı başka bir yerde aranmalı: Son 
ve mükemmel din İslam’ın gerçek kutsallarına 
karşı modern Batı dünyasının sahte ve uydurma 
kutsallarının savunulması ihtiyacı. Independent 
muhabir ve yazarı Robert Fisk’in belirttiği gibi, 
İslam ile Hıristiyan dünyalarının değil, İslam 
dünyası ile Batı dünyasının bir çatışmasından 
söz edilmesi anlamlı. Çünkü Batı’da ne çoğunlu
ğun ciddiyetle bağlandığı ve yaşadığı bir Hıristi
yan inancı bulunmakta ne de Kilise otoritesinin 
esamisi okunmaktadır. Batı dünyası, Katolik Ki- 
lisesi’nin tasallutundan kurtulmanın, modern
leşmenin, dünyevi refah ve zenginliğe kavuşma
nın bedelini bugün maneviyat yoksunluğu ve 
inanç fakirliği olarak ödemekte; gerçek kutsal
lıklar ve ahlaki değerler karşısında ciddiyetsizlik 
ve dolayısıyla her türlü sapkınlık ve aşırılıklar 
biçiminde yaşamaktadır. Bugün bu dejeneras
yon karşısında, derinden derine yaşanan kimlik 
bunalımı ve hayata bir anlam ve gaye bulma ara
yışında İslam’dan başka hiçbir din ve ideolojinin 
sahici imkanlar sunamadığı gerçeği, teoriden 
öte, Avrupa başkentlerinde İslam’ın gözle görü
lür varlık kazanmasından bellidir. Avrupa’yı 
Müslümanlardan arındırmak isteyen odakların 
karikatür saldırısıyla düşmanlık ve çatışmaları 
iyice körükleyerek Endülüs’ten sonra ikinci bir 
Müslüman tehcir hareketine zemin hazırlamak 
istemesi makul bir tahmindir. Müslümanlar, sal
dırılara karşı akıllı tepkiler verdikleri sürece, 
şiddete başvurmadıkları sürece, Avrupa’dan çı
karılmanın yasal gerekçelerini İslam düşmanla
rına vermeyeceklerdir.

Protesto eylemleri ve söylemimizde makul, 
mutedil ve ölçülü olma zorunluluğumuzun bir 
nedeni de, hadiselere tarafsız kalan kişi ve ke
simleri karşımıza almamak ihtiyacında yatmak
tadır. Avrupa kamuoyunu düşündüğümüzde, 
bu, Müslümanlara karşı bir düşmanlığı olma
yan, hatta saldırının çirkinliği ve saldırganın iki
yüzlülüğü deşifre edildiğinde Müslümanlara 
sempatiyle bakabilecek insanların aleyhimize
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çevrilmemesi için hassas davranılması ihtiyacı
dır. Mesela protesto gösterilerinin en popüler 
unsuru olan bayrak yakma olayını bu çerçevede 
değerlendirmek gerekir. Kendi bayrağının Müs- 
lümanlarca yakıldığını gören ortalama Danimar
kalI neler hissedecek ve düşünecektir? Danimar
ka halkının ve genelde Avrupa toplumlarmm 
Hıristiyanlığa olan bağlılığının zayıfladığı bir sı
rada -Danimarka bayrağını oluşturan motifler 
düşünüldüğünde- kelimenin tam anlamıyla bir 
Haçlı bayrağı altında birleşmiş olmayacaklar mı?

Aşağılama ve tahkir içeren bir tutum Müslü- 
manlara yakışmadığı gibi, karşı tarafın da aynı 
şeye tevessül etmesini haklı kılacaktır. Bu nok
tada Kur’an’m uyarısı açıktır:

“Siz onların Allah’tan başka taptıklarına söv
meyin ki, onlar da Allah’a sövmesinler.” (6/108)

Bayrak, bazı insanların yegane kutsalını teş
kil ediyor olabilir.

Keza Mümtehine suresi 8. ayette, din konu
sunda Müslümanlara karşı bir mücadele içinde 
olmayan kimselere iyilik ve adaletle davranma
nın doğru olacağı belirtilir.

Dolayısıyla Müslümanlar, kendilerine yakı
şan bir vakar ve ciddiyetle karikatür saldırısını 
karşılamalı; hakaret sahibine aynı seviyeden de
ğil, fakat imanın verdiği üstünlük ve yüksek se
ciye ile karşılık vermeli; psikolojik hakimiyeti 
asla kaybetmemeli; Müslümanlara bir düşmanlı
ğı olmayanlarla İslam’ın bilinçli düşmanlarını 
ayrı tutmasını bilmelidir. (Mesela “Hz. Peygam- 
ber’e hakaret eden Batılılar” yerine “Batı’daki 
belli çevreler” demek, daha isabetli ve adalete 
uygun bir tutumu ifade edebilir. Kur’an-ı Kerim 
biz Müslümanlara, bir topluluğa duyduğumuz 
öfke ve kin yüzünden adeletsiz davranmamamı
zı emreder (5/2,8).

Sonuç itibariyle Hz. Peygamber’in (s.) şahsı
na hakaret tarihte yeni bir olay değil; Batılı Or
yantalistlerin ve İslam dünyasındaki işbirlikçile
rinin sık sık yaptıkları bir şeydir (Turan Dur- 
sun’un kitaplarını hatırlayalım, ki bunlar hâlâ 
yayınlanmaktadır.) Bütün bu şer odakları da as
lında Ebu Leheb ve Ebu Cehil’in yolunu izle
mekten başka bir şey yapmamaktadırlar. Mek
ke’de Hz. Peygamber’e nefes aldırmamaya çalı
şan müşrikler, İslam davası taraftar topladıkça 
hakaret ve aşağılama yoluna başvurmuşlar, O’na 
hâşâ “büyücü”, “büyülenmiş”, “deh”, “şair”,

“yalancı”, “aklı yetersiz”, “şaşırmış”, “çarpıl
mış”, “sapık”(!) diye sövmekten ve iftira atmak
tan kaçınmamışlardı. Bu tür saldırıları Kur’an-ı 
Kerim sayısız ayetinde bildirmektedir. Çünkü 
güçlü olan, hakaret ve tezyif çabalarından etki
lenmez, nasıl ki hakaret ve sövüp saymaya te
şebbüs bir zayıflık göstergesiyse. Müslümanlar 
Kur’an’dan bu gerçeği öğrenirler ve saldırı karşı
sında paniklemezler.

Bugün Hz. Peygamber’in (s.) azılı düşmanla
rını saygıyla anan, onlar için sokaklara dökülen, 
canım veren kimse yok; belki aynı şekilde İslam 
düşmanlığına devam edenler olsa da. Hz. Mu- 
hammed’in (s.) ümmeti ise dipdiri ve dimdik 
ayakta. İşte bu durum, karikatür saldırısına bu 
önü arkası kesilmez, çığ gibi büyüyen tepkiler, 
Hıristiyan ve laik elitlerin kıskançlığını çekmiş 
gibi gözüküyor. Böylesine sadık bağlıları ve ta
kipçileri olan bir Peygamber, lider ve inanç sis
temine sahip olamamanın verdiği bir kıskançlık! 
(Bazı uluslararası medya organlarının karikatür
leri yayınlamaktan geri durması ve Danimar
ka’da kimi yeni girişimlerin hükümet tarafından 
engellendiği haberleri Batılı elitler arasında bu 
kıskançlığın varlığını gösteren tartışmaları baş
lattı.)

Türkiye’de siyaset ve kamu düzenine şekil 
veren çevrelerin de görmesi gereken bir gerçek 
var bu noktada: Diyarbakır’da karikatür saldırı
sını protesto için toplanan yüzbine yakın insan, 
bu ülke vatandaşlarını bir araya getirebilecekk 
yegane vazgeçilmez harem İslam inancı ve İslam 
kardeşliği olduğunu gösterdi. PKK hareketi bu
güne kadarki Kürt isyanları içinde laik nitelikli 
tek hareket olsa da dinî motivasyon bugün yine 
insanları harekete geçirebilmektedir.

Müslümanlar ümmet olmayı öğreniyor. İleti
şimin kolaylaştığı bir çağda ümmet dayanışma
sının önündeki engeller zayıflıyor. Hakaretler ve 
türlü saldırılar Müslümanları elbette yolundan 
döndüremez. Fakat Müslümanların tepki ve ce
vabı her zaman seviyeli ve edepli olmak zorun
dadır. Bir Müslümanm nihai gayesi kalpleri de
ğiştirmek ve bunun için de kalpleri kazanmak 
olmalıdır. İslam Peygamberi’nin (s.) eylemlerine 
yansıyan bu kritik ve stratejik düstur gözetildiği 
sürece her saldırıdan İslam ümmeti güçlenerek 
çıkacaktır.
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Kapak

KAPİTALİZMİN RUHU VEYA 
TANRININ KARİKATÜRÜNÜ ÇİZEN ADAM>

ABBAS PİRİMOĞLU

ayserili işadamlarının başarısı bazı çev-

K relerce İslam üzerinden yeni bir tartışma 
konusu bulmada fırsat olarak değerlen
dirildi. Esasen konu ilk defa gündeme 

gelmiyordu ama İslam’da reform ve İslam’ın Pro- 
testanlaştırılması şeklindeki iddiaların sahipleri, 
isabetlerine dair hayatın içinden bir örnekle ko
nuşmaya başlamışlardı. Bir vilayetimizdeki müte
şebbislerin ortaya koydukları rekabet gücü ‘Batılı’ 
kavramlarla izah edilmek suretiyle toplumumu- 
zun artık içsel dönüşüme uğramaya başladığı di
nin de bu dönüşüme paralel olarak evrileceği söy
leniyordu. Ticaretin teşvik edildiği, tüccarların 
Peygamberi tarafından övüldüğü bu dinin Batıya 
göre geç kalınmasından hayıflanılarak ilan edilen 
bu aşamasına Islami Kalvinizm adını verenlerin, 
asıl üzerinde durmak istedikleri hususun ‘kapita
lizm’ olduğu ve dine biçilen rolünde fonksiyonel 
bir unsur olmaktan öte olmadığı hemen fark edi
liyordu. Onlara göre muhafazakâr Kayserili işa
damlarının faaliyetleri neticesinde ekonomimiz 
gelişirken dinde kendini yenileyerek ekonominin 
büyümesine ivme kazandırmakta ve böylece kapi
talizm ülkemizde de Batılı anlamda kâmil hale 
gelmektedir.

Bu söylem kaynağını Alman düşünür Max 
Weber’in sosyolojinden alır. Zira Weber’e göre 
kapitalizmin ruhunu Protestanlığın prüten ahlakı 
oluşturmaktadır. Batılı tüccarlar hiç durmadan 
çalışmışlar, yememiş içmemişler, tırnaklarıyla ka
zımak suretiyle kazandıklarını biriktirerek sağla
dıkları sermaye ile kapitalizm aşamasına kapı ara
lamışlardır. İşte Batı bu kazammım bireyciliğin, 
disiplinin ve rasyonalitenin yerleşmesine imkân 
veren Protestan ahlakının sebep olduğu kültürel

değişime borçludur. Katolik kilisesinin o insana 
imkân tanımayan egemenliğinden dinin yeni yo
rumu vasıtasıyla kurtularak birey haline gelen ba
tılı adam sıkı bir disiplin ile rasyonaliteyi birleştir
mek suretiyle çalışarak dünya ölçeğinde yaşanıla
cak olan kapitalizm için gerekli olan sermayenin 
temerküzüne ulaşmıştır.

Max Weber sosyolojisinde ne kadar haklıdır? 
Gerçektende batıda biriken sermayenin arkasında 
yatan prüten ahlak mıdır? Daha açık bir deyimle 
Batılı adam sıkı bir disiplin altında çalışarak ras
yonel tutum ve davranışları neticesinde mi serma
yeye ulaşmış, yoksa Weber, Karl Marks’m ifşa et
tiklerinin örtülmesi gayreti içerisinde midir? Sos
yolojisinin amacı batıda yaşananları değişik bir 
şekilde göstermeye yönelik göz boyayıcı bir buluş 
mudur? Bu soruların cevabı kapitalizmin gelişi
minde Batı ile Batı dışı dünya arasında yaşanan 
ilişkilerde gayet vâzıhtır. Batı, sermaye birikimini 
ne rasyonaliteye ne de disiplinli çalışmasına borç
ludur; gasp ve çalmaya borçludur. Gemilerine bi
nen Batılı adamlar ulaşabildikleri toplumlann al
tın gümüş ve diğer zenginliklerini yükleyerek ül
kelerine götürmüşler sonrada bu yaptıklarının 
adına ‘merkantilizm’ demişlerdir. Bununla da ye
tinmemiş işgal ettikleri ülkelerin insanlarını ken
di ülkelerine götürerek köle olarak kullanmışlar
dır. Kara derili insana hayatı kapkara hale getirir
ken Kızılderililerin soyunu yok etmişlerdir. 
Emekçi sınıfı sömürdükleri gibi batının çıkarları 
gerektirdiği zaman halkları birbirlerine kışkırt
makta en ufak bir ahlaki beis görmemişlerdir. Pet
rolün öneminin ortaya çıkmasıyla birlikte Kafkas- 
lardan Arabistan yarımadasına kadar toplumları 
birbirine düşürmüş aralarına nifak sokmuş ve on-
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lan yapay sınırlarla birbirinden ayırmışlar
dır. Batılılar yaptıkları zulüm ve haksızlıkla
rı gözlerden saklayacak bir kılıf bulma husu
sunda da son derece mahirdirler. Bu kimi za
man, her türlü hile, desise, rüşvet, tehdit ve 
hatta cinayetlerden geri kalmayan petrol şir
keti Standard Oil’in sahibi John D. Reckefel- 
ler’in kurduğu vakıf gibi hayırsever görü
nümlü olurken kimi zamanda bir dinamit 
imparatoru olan Nobel’in bu iştigalini ört
mek amacıyla bilim sanat ve edebiyat alanla
rında adına dağıtılan masum(!) ödüller ha
linde olabilmektedir. Kimi zamanda bu işle
vi sosyoloji gibi bilimsel disiplinler üstlen
mektedir. Ancak bütün bunlar kapitalizmin 
ruhunun Protestan ahlakından ziyade batılı 
adamın haydutluk mizacı olduğu gerçeğini 
saklamaya yeterli olmamaktadır.

Büyüsü Bozulan Dünya

Weber kapitalizmin ruhunu tespitte isabet 
edememiştir ama kanımca batılı adamı izah 
ederken kullandığı bireyci ve rasyonalite te
rimlerinde haklıdır. Batılı kafanın teşekkü
lünde bu iki terim çok temel bir işleve sahip
tir. Bu kafanın hakimiyetini Weber dünyanın 
büyüsünün bozumu olarak nitelemektedir 
çünkü bu kafanın hakimiyeti seküler bir 
dünyanın belirişi anlamına gelmektedir. Bu 
anlattıklarımız yine batıda yaşanan büyülü 
dönemin yani Protestanlık öncesi Katolik ki
lisesi döneminin matah olduğu ve tasvip 
edildiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Aksine 
yaşanan bu olayların öncesiyle ve sonrasıyla 
sadece batı tarihi ve batı toplumları için ge
çerli, izah edici ve anlamlı olduğu bilinerek 
değerlendirilmelidir. Zira bu dönemler Hı
ristiyanlığın kendi içerisinde yaşadığı bir de
neyim olup diğer dinler özellikle Müslüman
lar için bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda Kapitalizm esasen insanın 
eşya ile kurduğu bir ilişki biçimidir. Bu iliş
kinin temelinde ise insanın bir varoluş şekli 
bulunmaktadır. Yineleyecek olursak kapita
lizm insanın bir varlık kipini örtüp diğer bir 
varlık kipini hayatta taayyün ederken kur
muş olduğu ilişkiler yumağıdır. Her ne ka
dar kapitalizm tarihsel bir olgu olarak yeni 
ise de altında yatan insan tipinin kadimden 
beri insanın içerisinde potansiyel bir imkân 
olarak bulunması hasebiyle kökü insanlık ta

rihine kadar uzanır. Günümüzde temayüz 
etmiş şekli ise insanın varoluşunun yeni bir 
boyutta zuhur etmiş şeklidir. Bu insan kipi
nin özellikleri Kur’an’da bizlere Karun’un 
şahsında bildirilmiş olup özellikle Kasas su
resinin 76 ila 82. ayetleri arasında bu tür bir 
kişiliğin değişmeyen karakteristik yapısı ile 
akıbeti hakkında açıklayıcı bilgiler verilmek
tedir. Kendi toplumuna karşı azgınlık yap
ması ve şımarması, Allah yolunda harcama- 
yıp bozgunculuk yapması, servetinin kendi 
ilminden olduğunu sanıp ilim sahiplerinin 
nasihatlerini dinlememesi, ihtişam içerisinde 
kavminin önüne çıkarken dünya hayatını 
benimseyenlerin ona özendikleri ve nihaye
tinde sarayının Allah tarafından yerin dibine 
geçirilmek suretiyle serveti ve itibarının hiç 
beklemediği bir anda aniden elinden çıktığı 
hususları hatırlatılmaktadır.

Başa dönecek olursak Weber’in dediği gi
bi ‘batılı adam’ bireyci ve rasyonalisttir. Bi
reycilik kesinlikle bir insanın herhangi bir 
toplum veya cemaat içerisinde eriyerek var
lığını kaybetmesinin tezadı anlamında ferdi
lik olarak anlaşılmamalıdır. Burada yapılmak 
istenen şahsiyete ve kişiliğe vurgu değil insa
nın ideolojik bir tutumuna işarettir. İnsanın 
kendisinin üstünde İlahî bir otoriteyi kabul 
etmemesi ve bunun tabii bir neticesi olarak 
da gerek hayata verilen anlamda ve gerekse 
yapıp etmelerde böyle bir otoriteden sadır 
olan bilgi ile emirlere itibar edilmemesi hali
dir. Bu anlamda birey halini alan bir insan 
için hayatında uygulayabileceği en önemli 
kıstas olarak elinde akıl kaldığı için haliyle 
akılcı olacak ve akim sınırları içerisinde ha
yatı ve kâinatı izah etmeye çalışacaktır. Bu 
izahın güdüklüğü onda kendisinin müstağ- 
niliği şeklinde bir yanılsamaya, bu yanılsa
mada eşya ile kurmuş olduğu ilişkideki per
vasızlığa sebebiyet verecektir. Nihayetinde 
ise vardığı nokta onu şımartacak ve insanla
ra karşı tahakküm eder hale getirecektir. 
Weber’in dünyanın büyüsünün bozulması 
olarak nitelediği bu hal Nietzsche tarafından 
“Tanrı öldü” denilmek suretiyle çok daha 
anlaşılır bir dille ifade edilmiştir. Zira Ni
etzsche bu sözüyle insanın artık dünyayı du- 
yuüstü ile değil duyuları ile anlayıp anlam
landırmaya çalıştığını vurgulamaktadır. 
“Tanrı öldü” sözü, Batılı insanın kafasında, 
duyuüstü alanın kurucu ve tanzim edici et
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kin gücünden yoksun hale getirildiği vehme- 
dilirken, boşalan tahta insanın kurulmaya 
yeltendiğine işaret eder mahiyettedir.

Bunun en canlı ve son örneği Danimar
ka’da yayınlanan İslam Peygamberi hakkm- 
daki çirkin karikatürlerdir. Müslümanların 
tepkisine karşı bırakalım hatadan dönmeyi 
diğer bazı batılı ülkelerde aynı karikatürleri 
yayınlayarak Danimarka ile birlikte suç or
taklığı yapmışlardır. Olay bu haliyle bile ba
tılı kafanın ne denli sınır tanımaz olduğunu 
göstermesi bakımından bizler için yeterli 
iken, bu konudaki batı cüretkârlığının ne 
denli boyutlarda seyrettiğini bizlere hatırla
tır mahiyette bir beyanat geldi. Frence Soir 
gazetesinin genel yayın yönetmeni Müslü
manların gösterdiği tepkiler üzerine daha da 
ileri giderek kafasının yapısını faş ediyordu: 
“Tanrının karikatürünü çizme hakkımız 
dahi var’’ ...Evet bu Fransız gazetecisine gö
re Müslümanların tepkileri anlamsızdı ve 
kendilerinin bırakalım bir Peygamberin kari
katürünü Tanrının dahi karikatürünü çiz
meye hakları vardı. Bir insanın, bir şeyin ka
rikatürünü çizerken karikatürist ne hisseder, 
veya o şey üzerinde nasıl bir yargıya varmış 
olmalıdır ki bu çizme hakkını kendisinde 
bulabilir? O şeyin gülünç hale getirilmiş 
tasvirini yapmak suretiyle mizahi hale ge
tirmek. İşte batılı kapitalist bir kafa için mi
zahi hale getirilemeyecek hiçbir değer yok
tur. Çünkü onun nezdinde hiçbir değer hiç- 
lenmekten müstağni değildir yalnızca kendi 
nefsi arzu ve istekleri müstesna. O kendi nef
si arzu ve isteklerinin ilah haline getirilmesi 
vakıasının en son ve en modern versiyonu
dur. Elleriyle kurdukları hapishanede yaşar
larken istikbalde kendilerini bekleyen ebedi 
azabı anlamalarına engel kibirlerinin verdiği 
cesaretle, tanrıyı yeryüzünden kovduğunu 
zannedip göğe doğru sırıtarak bakmanın 
acizliğidir.

Dışımızdaki ve İçimizdeki DanimarkalIlar

Batının, batı dışı ülkelerde hissedilen gücü
nün kendinden ziyade o coğrafyalarda kul
landığı taşeronlardan kaynaklandığı hususu 
artık kaziye-i muhkeme halini almış olsa ge
rektir. Batı dışı coğrafyalarda batılı değerle
rin tartışmasız üstünlüğünü savunan ve batı 
adına çalışma gurupları oluşturan pek çok

etkili ve yetkili kişiler bulunmaktadır. İslam 
coğrafyası da oldukça uzun bir süredir bu 
kendine olan güvenini kaybetme amaçlı propa
gandaların etkisi altındadır. Batılı değerler 
sorgulanmadan kabul edilmiş ve sanki batı
nın geçirdiği evreler tüm insanlığın yaşama
sı gereken ortak evrelermiş gibi algılanmış
tır. Yaşanmaması hali bir felaketmiş gibi algı
lanmış ve toplumlarm o süreçleri yaşaması 
için üzerlerinde mühendislik çalışmaları ya
pılmıştır. Toplumsal her hareketlilik illaki 
batılı kavramlarla izah edilmeye çalışılmış 
bu mümkün olmayınca da batının insan 
hakları demokrasi gibi değerlerinin ayaklar 
altına alınması bahasına yapılan topluma 
müdahalelere batı tarafından göz yumulmuş 
ve ses çıkarılmamıştır.

Ancak Hz. Peygambere karşı yapılan ha
yâsız hakarete karşı gösterilen yaygın tepkiler 
ihtiyar kapitalizmin bu çöküş aşamasında ya
şanmakta olan tarihsel kırılmada, Müslü
manların gelecek için aktif rol almaya hazır, 
küresel boyutta ama henüz potansiyel bir güç 
olduklarının habercisi gibi olmuştur. Kafkas- 
lardan Afrika’ya Asya’dan Avrupa’ya oradan 
da Amerika’ya kadar bütün Müslümanlar ırk 
ve mezhep ayrımı gözetmeden yürürlerken 
batının aralarına soktuğu ve halen de sokma
ya devam ettiği ayrılıkları ellerinin tersiyle 
iter gibiydiler adeta. Yeni problemlerin labo- 
ratuvar düzeyinde denendiği Irak’ta Müslü
manların Şii’siyle Sünni’siyle hep birlikte gös
terdikleri tepki emperyalizmin hesaplarının 
artık tutmadığını ve tutmayacağının göster
gesi gibiydi sanki. Ülkemizde ise İstanbul’dan 
Mersin’e oradan da Diyarbakır ve Van’a kadar 
yapılan gösteriler ırka dayanan ayrımcılıkla
rın ne kadar yapay ve dıştan olduğunu, Pey
gamber sevgisinin ise ne denli birleştirici ve 
kaynaştırıcı olduğunu gösterirken, kimlik 
tartışmalarına dair yapılan tartışmalara son 
noktayı koyar mahiyetteydi.

Batının bu son densizliği dünya görüşü
nün tabii bir neticesi olarak onun için pek 
bir önem taşımayabilir ama Müslümanlar 
için yaşanılan bu silkiniş sürecinde bir kilo
metre taşı olarak tarihi yerini almıştır 
sanırım. İslam Coğrafyası artık eskisi gibi 
batılı değerlerin yolgeçen hanı olmaktan 
çıkarken DanimarkalIların gerçek yüzleri 
daha iyi algılanmaya başlanmıştır. Içimiz- 
dekilerin de dışımızdakilerin de.
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Kapak

HAYSİYETTEN YOKSUN KARİKATÜR(CÜ)LER 
YA DA NEO-ORYANTALİZM

AHMET DAĞ

üreselleşmenin en büyük pazarlayıcısı

K mekan kuşatıcı/işgal edici en önemli ik
tidar aygıtlarından biri medya(tv, radyo, 
dergi, gazete, internet vs.)dır. Batının 

‘ötekine’ karşı hoşgörüsüzlüğü, kindarlığı, saygı
sızlığı müzmin, şizofren bir hastalık halinde her 
geçen gün artıyor. Batının bu kronik hastalığı son 
olarak karikatür edepsizliğiyle vücut bulmuştur. 
Sipariş üzerine çizilen 12 karikatür ilk kez 30 Ey- 
lül’de Danimarka’nın Jynlands Post gazetesinde 
“Muhammed’in Yüzleri” adıyla basıldı. Bu karika
türler daha sonra Norveç ve Avrupa’nın bazı gaze
telerinde basıldı. Coğrafya olarak aynı, kültürel 
olarak farklı olan Avrupa -çünkü Avrupalılar ken
dini coğrafya olarak Avrupalı, kültür olarak İngi
liz, Fransız, İspanyol vs. görürler- tıpkı haçlı se
ferlerinde olduğu gibi İslam ve onun şerefli Pey
gamberi Hz. Muhammed (s.) sözkonusu oldu
ğunda birden bütünleşiverdiler. İslam Peygambe- 
rine(s.) hakaret içeren karikatürleri yayınlama 
haysiyetsizliğini aniden bir kampanyaya dönüş
türdüler.

Batı (Anglo-Sakson kültür), 1990’larda yapı
lan NATO toplantısında dönemin İngiltere Başba
kanı M. Thatcher’m ağzından açık dille: ‘Artık kı
zıl tehlike bitmiştir, mücadele yapılması gereken 
asıl tehlike yeşil tehlikedir.” dedi. Bu, Batı siyaset 
anlayışına yön veren ciddi bir paradigma oldu. 
Daha sonra buna yakın görüşler Daniel Pipes’in 
The National Interest’in 1995 Sonbahar baskısın
daki ‘Fundamantalist İslamiyet’te Ilımlılık Yoktur’ 
başlıklı yazısında dillendirildi: ‘Fundamentalizm 
İslamiyet’le eşittir; biz şimdi ona karşı savaşmalı-

yız, Soğuk Savaş döneminde Komünizmle savaştı
ğımız gibi. Savaş ciddi bir sorundur ve İslam daha 
etkin,, daha tehlikelidir.’ Bu kışkırtmalara daha 
sonra NYT gazetesi (21.01.1996) devam etti: “Kı
zıl Tehdit Yerini İslam’a Bıraktı". Thatcher ve dü
şün ortaklarının bu kahince söylemleri, daha son
ra Huntington’un ünlü “Medeniyetler Çatışması” 
tezine dönüştü. 11 Eylül 2001’deki uyduruk, san
sasyonel uçaklamalarla bu kışkırtmalar kıvama 
getirildi; Afganistan ve Irak işgaliyle vücuda ka
vuşturuldu.

Gelişen bu vahim olaylar karşısında can alıcı 
ciddi sorular sormalıyız. Anglo-Sakson kültür, 
neden İslam’a -Müslüman coğrafya- karşı haysi
yetsiz, edepsiz, acımasız bir kültürel ve silahlı sa
vaş başlatmıştır. Abdullah el-Amadi’nin dediği gi
bi; “Peki, Batı bizi niçin karalıyor? Yoksa Müslü
man toplumlarm çeşitli yöntem ve araçlarla iğ
renç biçimde Batılılaştırılmasma rağmen dinimi
zin değerlerine ve değişmezlerine sıkı sıkıya tu
tunduğumuz için mi bizleri ayıplıyor? Ya da Batı, 
değişmezlerimizi, kutsallıklarımızı kabullenişimi- 
zi, muhafaza edişimizi ve dokunulmasını engelle
yişimizi mi sindiremiyor?”1 Yoksa Edward Said’in 
dediği gibi “petrolün coğrafyasını ele geçirmek” 
için mi İslam’ı bir tehdit unsuru olarak görüp iş
galin kendilerince haklı nedenlerini mi oluştur
maya çalışıyorlar? Ya da kendi deyimleriyle bizi 
ehlileştirmek, terbiye etmek mi istiyorlar?

İnsanlık Suçu Oryantalizm

Tüm bu niyetlerin, düşünsel paradigmaların, sal-
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dırılarm altında yatan genetiksel karakter ve 
kültüre dönen oryantalizmin kalıntıları iyi 
okunmalıdır. N.Bonaparte, Renán, Lañe, Sil
vestre Sacy, Lamartine, Schlegel, Flaubert, 
Massignon, Gibb, Chateaubriand, Lord Cur- 
zon ve Cromer, J. Balfour, Dante vs. sayısı 
daha yüzlerce olan atalarının devamı olan bir 
nesil var ortalıkta. “Oryantalizm Avrupa’nın 
havadan bir uydurması değildir. O birkaç 
neslin birlikte çalışarak uzun yatırımlarla 
meydana getirdiği önemli doktrinler ve uy
gulamalar paketidir. ... Bu sistem açıkça ay
rı bir dünyanın (doğunun A.D) yönlendiril
mesi, kullanılması, hatta eritilmesi için gös
terilen gayretlerin tamamını kapsar.”2

Bir Batılı için Doğulunun tasviri şu şekil
dedir: Doğu kafası simetri duygusu olmayan, 
düşünce sistemi dağınık ve düzensiz; Doğu
lu da düşüncesiz, hain, çocuksu, ilgisiz, şeh
vet düşkünü ve vahşidir. Batılı ise erdemli,

olgun, normal ve medenidir. Bir oryantaliste 
göre, Doğulu bu karakterini dininden yani 
İslam’dan almaktadır. “Şiddet İslam’dan kay
naklanıyor. Çünkü İslamiyet zaten budur.” 
The Atlantic’in yazarlarından İsrail yanlısı 
Martin Peretz’in Doğulu tasviri: “Çılgına 
dönmüş bir Arap; bu kendi kültürünün özel
liğinden kaynaklanıyor. Gerçeği ve yanılsa
mayı birbirinden ayırt edemiyor, uzlaşma
dan nefret ediyor. Gözünü kan bürümüş...” 
İslamiyet Batı algılayışı içerisinde (hâşâ) te
rörün kaynağı ve jeneratörü, Peygamberi ise 
‘yalancıdır’, ‘meczuptur’. Çünkü onlara göre 
Muhammed, ‘yalancı ilhamların yayıcısı’ bir 
yalancıdır.3 Öğreti olarak yerleşmiş buna 
benzer paradigmaları daha sonraki araştır
macılar mantığa uygun görmüştür.

İslamiyet’in ve şerefli Peygamberinin 
edepsizce ve saldırganca hapsedilmesinde en 
büyük günah kilisenindir. Kilisenin İslam 
dinini ve Peygamberini mahkum etmek iste
yişinde iki esaslı psikoloji yatmaktadır. İlk 
önce kendi kabullerini reddeden tevhid kay
naklı bir İslam dini kilise için ciddi bir teh
ditti. İkinci olarak kendi inananlarını itimat
sızlık sonucu kaybeden kilise kendine dön
meyecek insanların İslam dinine girmesin
den korkması ve bu olasılığı ortadan kaldır
mak isteyişidir. Bugünkü İslam’a karşı sal
dırganlığın altında yatan nedenlerinden biri 
de İslam’a karşı artan ilgiyi zayıflatma teşeb
büsüdür. Ünlü psikanaliz Lacan’m meşhur 
tespitiyle Tanrısını öldüren Batı etrafında 
bulduğu her şeyi putlaştırıyor. Batı uygarlığı 
post-modern dünyasında kendine yapay 
kurgusal bir tiyatro sahnesi ve vazifelendir
diği figürler üretmiştir. Bu tiyatro sahnesin
den yıllardan beri İslam düşmanlığı yapmak
tadır. Voltaire’nin Abdülhamit zamanında 
İngiltere’de oynatmak istediği Abdülhamit 
tarafından engellenen Peygambere(s.) haka
ret içeren tiyatrosu ve Dante’nin İlahi Ko
medya kepazeliği İslam’a ve onun kutlu Pey- 
gamberine(s.) hakaret etmek ve saldırmak 
maksadıyla yazılmıştır. İlahi komedyada 
“Maometta” cehennemin 28. katindadır. Ön
ceki katlarda daha az suçlu olanlar lükse me
raklı, zarar verici, öfkeli, kafir, intihar etmiş 
ve dini inkar eden kişiler vardır. Muham- 
med’e yakın olanlar Selahaddin, İbn Sina,
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İbn Rüşd gibi Müslüman isimlerdir. Edward 
Said’e göre bu figürlerin hepsi yıkıcıdır. 
“Böylece Muhammed bir yalancıdır. Barbe- 
lot’un Bibliathuque’de kullandığı şekli haline 
gelmiş olan bu cümle Dante’nin eserinde bir 
anlamda dramatize edilmiştir.”4 Bu kadar 
saçma bakış açıları hastalıklı algılayışlar ya
yınlanan bu karikatürlerde vücut bulmuştur. 
Barbelot ve Dante’nin halefleri Neo-Oryanta- 
listler atalarını daha cahilce ve edepsizce, or
yantalist saldırı ahlakıyla takip ederek hare
ket etmektedirler.

Edward Said’in İslamiyet’e karşı verilen 
kültürel savaştaki en büyük suçlulardan biri 
olarak gördüğü Bernard Lewis, The Atlan- 
tic’in Eylül 1990 tarihli “Müslüman Öfkesi
nin Kaynağı” başlıklı yazısında şu ifadelere 
yer vermiştir. “Bu arada biz kendi kültürel 
zenginliğimizin zevkine varırken onlar ken
di öfkelerinin akıbetine uğramışlardır. Biz 
gerçeği temsil ediyoruz; laik ve modern dün
yayı. Onlarsa aptalca fantezileri uğrunda ya
kmıyorlar ve feryat ediyorlar. Sonuçta bizim 
dünyamız İsrail’in ve Batının dünyasıdır. 
Onlarınki ise İslamiyet’in ve diğerlerinin.” 
Bu yazının yayınlandığı derginin kapak res
minde ise oldukça sert ve kızgın görünüşlü, 
okuyucuya dik dik bakan bir Müslüman ve 
arka planda Amerikan bayraklarını göstere
rek kin ve öfkelerini yansıtan sarıklı, türban
lı yandaşları yer alıyor.3

Zamanında birçok küçültücü, aşağılayıcı, 
terörist imgesi kullanılan yayın yapmışlar
dır. “Monolitik, öfkeli, tehditkar, komplocu 
ve yayılmacı İslamiyet tasvirlerini yapmak 
için oluşturulan ve yabancı düşmana karşı 
yeni seferberlikler amaçlayan piyasa her ge
çen gün daha da büyüyor ve ABD’nin itibar
lı medyasının da desteğiyle birlikte İslami
yet, terör ve Filistinliler ayrılmaz bir bütün 
olarak görülüyor.”6 Bu yayınlarla İslam kül
türü şeytanlaştırılıyor, devletleri şer güçler 
olarak sıfatlandırılıyor. Öfke ve terörle port- 
relendirilen çağdışı, uygarlığın önünde engel 
olan Müslüman, Guantanamo’da, Ebu Gu- 
reyb’de cezalandırılmayı hak eden vahşiler 
olarak görülüyor. Anglo-Sakson kültürünün 
ve Batı coğrafyasının kafasındaki İslam, kar
şı konulduğunda ya da aşağılandığında sal
dırganlaşan ve çirkinleşen, yeryüzünü ka

ranlığa götürücü bir öğreti olarak var olagel
miştir. Nitekim Jylands Post gazetesinin 
“Müslümanların tepkilerini ölçmek için ka
rikatürleri yayınladık” ifadesinde, oryanta
lizmin ıslah etme densizliği yatmaktadır. Ya
ni İslam dünyasını terbiye ve ıslah etme cü
retinde bulunulmuştur. Batı kitabi kaynak
larla yaptığı saldırganlığı terk edip bu saldır
ganlığı muhabirler ve editörler seviyesine in
dirgemiştir ve oryantalizm geriye doğru bo
yut değiştirmiştir. Son karikatürler karşılaşı
lan yeni bir durum değildir. 1979 İran İslam 
devrimini sindiremeyen Siyonistler ve Batı 
medyası 80’lerden sonra İslam’a karikatür ya 
da söylemle saldırmayı bir metot olarak seç
miştir. Humeyni’nin kanlı portreleri -Said’e 
göre Batı Humeyni’yi İslam’ın temsilcisi gör
müştür- sık sık Türk medyasında da kulla
nılmıştır. Yine ülke medyasında dindar in
sanları tahkir eden, hedef alan bir çok kari
katür ve yazı yer almıştır. “...Araştırmacılar 
içinde açıkça ırkçı hakaretâmiz Müslüman 
karikatürleri olmayan hemen hiçbir birinci 
kuşak televizyon programının olmadığını 
göstermektedir.7 11 Eylülden sonra medya, 
oryantalistler -Huntington, B.Lewis, Daniel 
Pipes, siyasiler -şahinler ve Bush- her zaman 
ağız birliği içerisinde İslamiyet’in Batıyı/Uy
garlığı tehdit ettiğini haykırırlar.

İslam ve Müslümanları kendine ve dünya 
barışma tehdit olarak algılayan özgürlük ha
varisi beyaz adam’m  gülen yüzünün iyilikçi 
maskesinin altındaki canavarlığı ve vahşiliği,
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Ebu Gureyb’de tecavüz ve işkence ile öldür
düğü masum insanların fotoğraflarında gö
rülmüştür. Afganistan’daki kadınları burka- 
lanndan çıkarıp özgürleştirdiği yalanını söy
leyen, İrak halkını Saddam despotizminden 
kurtarıp özgürlük vaadi yalanıyla kandıran 
zihniyet doğuyu edilgen, köle ruhlu, modern 
hayata dahil edilmesi gerekilen nesne konu
munda görmüştür. Doğu hiçbir zaman kendi 
kaderini kendi çizemez. Batılılar Doğuluyu 
atıllığından kurtarıp onu modern hayatın 
içine dahil edecek havarilerdir.

Batı uygarlığı tarihsel konumu itibariyle 
öteki olmadan yaşayamaz. Hoşgörüsüz, ki
birli ve kendi dışındakileri Hegel’in efendi- 
köle diyalektiği içerisinde algılayan bir uy
garlıktır. Karikatürlerle Müslüman coğrafya
yı fütursuzca tahrik ediyorlar. Çünkü tarih
sel önermelerine ve yargılarına karşılık bula
cak argüman arıyorlar. Bu sipariş karikatür
lerin hazırlanmasında en önemli üç etken 
vardır. Öncelikle Irak işgalini kamuoyunda 
meşrulaştıramayan Batı Müslüman coğrafya
yı tahrik ederek, şiddete yönelterek kamu
oyunda İran’a yapılacak müdahaleyi meşru
laştırmak istiyor. 11 Eylül’den sonra Henry

Batı uygarlığı öteki olmadan yaşayamaz. Hoşgörüsüz, 
kibirli ve kendi dışındakileri efendi-köle diyalektiği 
içerisinde algılayan bir uygarlıktır. Karikatürlerle  
Müslüman coğrafyayı tahrik ederek tarihsel önermele
rine karşılık bulacak argüman arıyorlar.

Kissinger’in “Bundan sonra mücadele Batı ile 
İslam arasında olmayacak, ılımlı İslam’la ra
dikal İslam arasında olacak” açıklaması ve 
Olivier Roy’un “Protestolar İslam dünyası
nın birliğini göstermek yerine bölünmüşlü
ğünü gözler önüne serdi. Bir tarafta, [özel
likle Avrupa’da] sürgit çoğalan modernist 
[sekülerleşen] Müslümanlar topluluğu; öte 
tarafta ise iktidarlarını ve gizli çıkarlarını ko
rumaya kararlı yaşlı ve otoriter politikacılar 
[ve İslamcılar], Modernist Müslümanlar, 
kendilerini, her şeyden önce ve öte Avrupalı

olarak görüyorlar ve kendilerine göçmen 
olarak muamele edilmesine ve hakaretler 
edilmesine rıza göstermek istemiyorlar.”8 
tespitini tamamıyla pratize etmek. Bizi bir 
araya getiren ümmet bilincini yıkmak ve 
parçalara ayırmak. Üçüncü olarak, insanla
rın Peygambere bağlılığını öldürmek ve İs
lam’ı kendi içinde reforma icbar etmek, böy- 
lece Batı’da yükselen değer olan İslam’ın 
önünü kesmek ve kitleleri ondan soğutmak 
ve göçmen entegrasyonunu engelleyen din’i 
kamusal hayattan yalıtmaktır. Ne tesadüf ki, 
Danıştay’ın başörtüsü kararı aynı tarihlere 
rastladı. Ayrıca HAMAS’m seçim zaferi siya
sal İslam’ın tekrar yükselişi olarak görüldü 
ve HAMAS nazarında İslam dünyasındaki 
baskı ve markaj daha da yoğunlaştırıldı. HA
MAS ziyaretine kartel medyanın göstermiş 
olduğu tepki de üzerinde düşünülmesi gere
ken bir durum. Batıkların en çok hazmede
mediği şey ise 1920’lerde 1.8 milyon mil-ka- 
re İslam coğrafyasının 1990’lardan sonra 11 
milyon mil-kareye yükselmiş olmasıdır. 2. 
Dünya Savaşı’nm arefesinde Batı, dünyanın 
% 85’ini sömürüyordu. Batı’nm şu anki sal
dırganlığı bu kuyruk açısındandır. Kendi 
tercihleri ve özgür iradesi ile seçim kazanmış 
bir partiyi vicdanlarında meşrulaştıramıyor- 
lar.

Batıkların karikatür kampanyası ile İslam 
dünyası üzerinde baskı uyguladığı ve İslam’ı 
reforma zorladığı gayet açıktır. Ünlü Lübnan 
asıllı Fransız yazar Amin Maaloufun dediği 
gibi “Hıristiyanlığı bugünkü Avrupa toplum- 
ları şekillendirmiştir. Bir heykeltıraş keski
siyle, sayısız defa yontarak... İslam’la ilgili 
konuları düşünürken de bu keskiyi elden bı
rakmamalı, ama çekiçten uzak durmalıyız.”9 
Batıda İslam coğrafyası denince akla ilk ge
len petrol yataklarıdır. Nasıl ki N.Bonaparte, 
Oryantalizmi sömürgeciliğin keşif kolu ola
rak görmüşse şimdi ise Neo-Oryantalizm ve 
Oryantalistler kapitalizmi keşif kolu olarak 
kullanıyor. Yani düşünce ve bilim siyasete 
uşaklık yapınca ortaya daha kaba daha vahşi 
ve barbar -BOP/GOP gibi- politikalar çıkı
yor. Dünya ekonomik hesaplaşmasın İslam 
coğrafyasıdır. Çünkü petrol savaşları İslam 
üzerinden yapılıyor.
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Oryantalizmin fikir babaları tarih içerisinde 
sürekli kendileriyle epistemolojik ve ontolo- 
jik  bağ kurabilen birlikte hareket edeceği do
ğuda oto kolonizatörler aramışlardır. Oto- 
kolonizasyon/kendi kendini sömürgeleştir
me durumu yerli aydınlar tarafından gönül
lü asker mantığıyla ülkemizde varlık göster
mektedir. Karikatürler üzerine yazılmış yak
laşık 400 sayfalık makaleleri okuduğumda 
ilk önce medyanın şiddetli tepki gösterir gi
bi yapması beni memnun edici bir şaşkınlığa 
itti. Ama satır aralarını okuyan, analitik çö
zümleme yapabilen bir kafa medyatörlerin 
yapmış olduğu hinliği anlayabilir. Yazının 
başlarında çerçevelendirmeye çalıştığım Or
yantalizm kalıntılarının yazılara serpiştiril
miş olduğunu gördüm. Öncelikle medyanın 
seçkin yazarları ılımlı ve fundamentalist(l) 
Müslüman ayrımını oldukça sık kullanıyor
lar. Tepki konusunda ılımlı Müslümanların 
ön planda olmasına vurgu yapıp Roy ve Kis- 
singer’in ayrımına yani iki grup arasındaki 
mücadeleyi kızıştırıyorlar. İkinci olarak yazı
larda çıkan eda şu: “Siz peygamberin terö
rist, saldırgan üslupla karikatürize edilmesi
ne tepki gösteriyorsunuz ama adamlar bu 
karikatürleri çizmekte hiç de haksız değil
ler.” “Ancak İslam aleminde bu saldırıya tep
ki gösterenlerin bazıları da gerçek terörist.” 
“Televizyon kameralarına yansıyan maskeli, 
kalaşnikoflu halleriyle bizzat kendileri kari
katürün ta kendisi! Ve en önemlisi, İslami
yet’in bir hoşgörü dini olduğunu savunmayı 
adeta imkânsız hale getiriyorlar.”10 “Müslü
man toplumlar ilimde, bilimde, teknolojide, 
çağdaşlıkta, uygarlıkta yerlerini alsalardı, 
böyle mi algılanırdı İslam?.. Ama dönüp bir 
bakın: Kamera karşısında insanların saçın
dan tutup boğazım pala ile kesen, suçluları 
vinçlere asan, içi çocuk dolu uçakları düşü
ren, savaş meydanından kaçıp sivil insanları 
havaya uçuran, işte Türkiye’de olduğu gibi 
ibadethaneleri kan gölüne çeviren, Papa’yı 
vuran, papazı öldüren ve tüm bunları “din” 
adına “ibadet” olarak yapan cahil ve ilkel ya
pı ne yazık ki kendi peygamberini elin kari
katürüne malzeme yaptı.” Bu tarz yazılmış 
onlarca çıkmış yazı var. “Karikatürlere kızın. 
Ben de kızdım; ama yararı yok...”11

Y e r l i  O r y a n t a l i z m

Dünya siyasetine 1. Dünya Savaşı sonunda 
ağırlığını koyan ABD, II. Dünya Savaşı’nda 
Batı uygarlığının temsilcisi konumuna yük
selmiş; selefleri olan Ingiliz-Fransız oryanta
lizmi Amerikan tarzı bir oryantalizme bü
rünmüştür. İngiliz ve Fransızların Kuran’ı

O r y a n t a l i s t  S a ld ı r g a n l ı k

Köklü bir pagan geleneğe sahip olan Batı kültürünün 
yok edilemez genetik kodları vardır. Bu genetik kod
larda alaycılık, küçümseme, inkarcılık, yok sayma, 
provoke etme saklıdır. Provokatif karikatürlerle İslam  
dünyasında reformu tetikleyeceklerini düşünüyorlar.

yeniden yorumlamak ve İslam’da reform 
yapmak gibi kaygıları varken Amerikalıların 
daha çok İslam’ı tehdit haline getirerek Müs
lüman bedenine karşı bir tahammülsüzlük 
ve Müslüman özneyi ortadan kaldırma gibi 
saldırganlığı söz konusudur. Amerikanın 
saldırgan- yok edici oryantalizmine karşın - 
çünkü bunu silahlı saldırı ile birleştiriyor- 
Ingiliz, Fransız oryantalizmi daha yumuşak 
ve sinsi bir oryantalizmdir. Amerikan em
peryalizminin saldırganlığı içinde barındır
masının en büyük nedenlerinden biri de Si
yonist ve evanjelik düşünür tiplerinin -Wil
liam Safire, Huntington, B. Lewis ve D.Pipes- 
Amerikan siyasetine vermiş olduğu yöndür. 
Michael Walzer 8 Aralık 1979 New Repuc- 
lic’teki “İslamiyet Patlaması” adlı yazısında, 
“... bir, Batı’nm siyasal gücünü baskı altına 
alamaya çalışan tavır, iki, korkutucu bir ah
lak anlayışından kaynaklanmak (Walzer’in 
kesin inancı Filistinlerin İsrail sömürgecili
ğine karşı direnmelerinin nedeni siyasal, 
dünyevi ve insani değil, dinidir.) veya de
mokrasiyi ortadan kaldırmak. Bu üç ortak 
niteliğin hangisinde İslamiyet’i görmek ka
bildir.”12

Batı’nm tutumu, davranışı, kendi dışın
daki insanları ‘ötekiliğe’ mahkum etmesi, İs
lam dünyasını 200 yıldır sömürmesi Müslü-
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man’ dünyayı Batı’ya karşı konumlandırmış- 
tır. Batı Doğuyu onlar diye nitelendirirken 
onları her türlü olumsuz sıfatla tanımlamış 
ve ortaya koyulan hamasi bilgi birikimi köp
rüleri ortadan kaldırmıştır. Batılılarm haince 
ve uzlaşmaz tutumları İslâm âleminin, Müs
lüman kalmanın onurlu bir davranış olduğu
nu hissetmelerine yol açmıştır. Müslümanla
rın kendi kültürel kimliklerinden taviz ver
memeleri ise Batı uygarlığını -karikatürcüle
ri- çileden çıkarmış, bu demagoglar edepsiz
ce saldırmışlardır: Müslüman’ın kozmik 
dünyaya bakışı ve kula kul olmama anlayışı 
-şu an zayıf da olsa- emperyalizme karşı kül
türel/siyasi İslam konumuna gelmiştir. Ame
rika’nın hiçbir zaman tasvip etmediği ve ka- 
bullenemediği Humeyni’nin bir anlamda ku
la kulluğa başkaldırısıdır. Humeyni’nin 
1964’te tepkileri çeken bir sözü şuydu: “Eğer 
Şah bir Amerikan askerini ezerse hesap ver
mek zorundadır, ama bir Amerikan aşçı Şahı 
ezerse kimse ondan bir şey talep edemez.” 
Son karikatürlere karşı bazı ileri gelenler bu 
meseleyi olgunlukla karşılamamız gerektiği
ni salık veriyorlar. İşte bu anlayış yıllardan 
beri Oryantalizmin yapmaya çalıştığı ehlileş
tirme, uyuşturma ve sinirlerin alınması ope
rasyonudur. Tabii ki şiddet Müslüman ahla
kı değildir ama kimse de bizden tepkisiz kal
mamızı bekleyemez.

“Şunu iddia ediyorum ki Oryantalizm ge
nellikle Batı tarafından zayıf olduğu için Do
ğuya empoze edilen bir doktrindir. Batı bu 
hareketi ile Doğuyu kendi içinde eritmek ve 
aradaki farkları kaldırmak istemektedir. ... 
Kültürel araç olarak Oryantalizm bir saldırı 
hareketi, yargılayabilme isteği ve bilginin 
kendisidir. Sayısı belirsiz oryantalistler Do
ğunun Batı için varolduğuna inanmaktadır
lar.1”13

Sonuç

Köklü bir pagan geleneğe sahip olan Batı 
kültürünün yok edilemez genetik kodları 
vardır. Bu genetik kodlarda alaycılık, kü
çümseme, inkarcılık, yok sayma, pıovoke et
me saklıdır. Provokatif karikatürlerle İslam 
dünyasında reformu tetikleyeceklerini düşü
nüyorlar. Eğer İslam âlemi olarak güçlü ol
saydık bu edepsizliğe cüret edemezlerdi. Zi
ra Oryantalizmin başlangıç tarihi Osmanlı

nın gerile/til/diği yıllara rastlamaktadır. İs
lam coğrafyası Medeniyet olabilme gücüne 
erişirse, hem içine düşmüş olduğu zilletten 
hem de her geçen gün çıldırmışlıklar yaşa
yan, karanlıklaştırılan dünyaya umut olur. 
Bu hengamede diyalogcular ise oldukça 
oportünist davranıyorlar. Müslümanların bi
linçli olarak boykotu kaldırmak için diyalo
ga geçebileceklerini söylemeleri bile düşün
dürücüdür. Bu karikatür saldırı üslubu son 
olmayacaktır. Zira onların dinine girmedikçe 
onlar bizde razı olmayacaklardır. Cemil Me- 
riç’in müthiş ifadesiyle; “Bütün camileri yık- 
sak, bütün Kur’an’ları yaksak Batı bizi Os- 
manlı yani İslam bilecektir.” Ayrıca Batı, İs
lamiyet’e ve Müslümanlara bakışını değiştir
mek istiyorsa kendisi köklü bir paradigma 
değişikliğine gitmek zorundadır. “Eğer Batı
nın İslamiyet bilgileri tarihi işgal ve egemen
lik düşüncelerine sıkı sıkıya bağlıysa, bu 
bağlarının tümüyle koparılmasının zamanı 
gelmiştir. ... Bu yapılmazsa Müslüman dün
yaya akıl almaz acılar olacaktır.”14

Sahi, diyalogcular neden Ebu Gureyb’e ya 
da Guantanamo’ya gidip haksız yere tecavü
ze, işkence ve öldürülmeye maruz kalanları 
kurtarmıyor ya da neden Müslüman mah
kumlarla Amerikan askerleri arasında diya
log kurmuyorlar da boykota son vermek isti
yorlar. Birbirimizle diyalog kurmazken biri- 
leri ile diyalog kurmak için bu kadar çırpın
ma niye? Yada yazarken ben Irak halkının 
yanındaydım, Afganistan halkının yanınday
dım diyenler neden orada değiller ve oralara 
ziyaret turları yapmıyorlar?
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Kapak

KARİKATÜRLER ÖZGÜRLÜK MÜ, 
KÜSTAHLIK MI?

A. HALİM YILMAZ*

animarka’mn Jyllands-Posten Gazete-

D
 sinde 30 Eylül’de yayınlanan ve İslam 

Peygamberine hakaret içeren ve aşağı
layan karikatürlerin yayınlanmasına 

sınırlı tepkilere karşı, bazı Avrupa ülkelerindeki 
gazetelerin düşünce özgürlüğü adına aynı kari
katürleri yayınlamaları ve bunu bir kampanyaya 
çevirmeleri, tepkilerin çığ gibi büyümesine, şid
detli protesto gösterilerine ve bazı yerlerde saldı
rılara neden oldu. İslam Konferansı Örgütü Ge
nel Sekreteri Ekmeleddin Ihsanoğlu’nun, dört ay 
önceki çağrısına rağmen, karikatürlerin yayın
lanmasına devam edilmesinin ve buna göz yu
mulmasının, olayları tırmandırarak bir patlama
ya neden olduğu aşikâr... Radikal sağcı Halk 
Partisi’nin desteğiyle hükümet kuran Rasmus- 
sen’in düşünce özgürlüğü adına gazeteye sahip 
çıkması ve gazetenin özür dilememekte diren
mesi olayları büyüttü. Tiksindirici karikatürler
den incinmiş Müslümanlar özür beklerken, bir
çok Avrupa ülkesindeki gazetelerde karikatürle
rin aynı anda yayınlaması ve Müslümanlara kar
şı bir kampanyaya dönüştürülmesi, tüm İslam 
coğrafyasında çok sert tepkilere neden oldu.

Kimilerince medeniyetler çatışmasının resmi 
(ya da karikatürü) olarak değerlendirilen bu ge
lişmelerle, karikatürü yayınlayan gazeteler, yap
tıklarının düşünce ve basın özgürlüğü olduğunu 
savunurken, karikatürlere karşı olanlar karika
türlerin özgürlükle ilgisi olmadığını, aşağılayıcı, 
nefret uyandırıcı ve provoke edici olduğunu 
söylüyorlardı. Açıkça görülen, Eylül ayında ka
rikatürler yayınlandığında beklenen tepkiyi ala
mayan gazetenin, uzun bir zaman sonra kendisi

nin Müslüman kuruluşları arayarak, karikatür
ler hakkmdaki görüşlerini sorması ve olayı iyice 
provoke etmesidir.

Bugün gelmen noktada, bir gazetede yayın
lanmasıyla başlayan ve Müslümanlara karşı 
kampanya araçlarına dönüştürülen karikatürle
re karşı, İslam dünyasından verilen şiddetli tep
kilerle dünya, göz gözü görmez bir karışıklığın 
içine düşüverdi. Nitekim değişik ülkelerin lider
leri, İslam dünyasına sükûnet çağrısı yapmakta
dırlar.

Öte yandan Müslümanlar için tartışılmaz bir 
nokta var ki; son üç yüz yıldır Batı karşısında sü
rekli gerileyen, sömürülen ve ezilen Müslüman 
dünyanın elinde Batı’nm dokunmadığı, elinde 
kalan son mevzisi olarak inancı, kutsalları kaldı. 
İslam dünyasındaki yaşanan acılardan ve sorun
lardan Batı’nm sorumlu tutulması, Müslümanla
rı Batı’ya karşı daha da öfkelendiriyor. Batı ülke
lerinin menfaatçi ve ikiyüzlü politikaları, 11 Ey
lül sonrası gün yüzüne çıkan ırkçı nefret, yaban
cı ve özellikle Müslümanlara yönelik ayrımcılık 
ve düşmanlık (Xenofobi ve Islamofobi) bu öfke
yi haklı kılıyor. Hollanda sokaklarında Hollan- 
daca konuşma mecburiyetinin getirilmesi tasarı
sı veya Almanya’da vatandaş olmak isteyenler 
için uygulanan “vicdan testi”, sayıları on mil
yonlarla ifade edilen yabancıların asimilasyon ya 
da dışlanma arasında tercih yapmak zorunda bı
rakılması ve Müslümanlara karşı var olan ağır 
önyargılar bu durumu körüklüyor.

Karikatürlerin hakaret içerikli olduğunu ve 
yayınlamayacaklarını belirten bazı medya organ
larına karşılık, karikatürleri yayınlayanlar, yap
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tıkları işin, “düşünce ve ifa
de özgürlüğü” veya “basın 
özgürlüğü” olduğunu sa
vundular. Bunu kampanya
ya dönüştüren gazeteler, 
düşünce özgürlüğüne sa
vunmak adına yaptıklarını 
söylediler.

Yayınlanan karikatürle
rin ajite edici bir biçimde 
kampanyaya dönüştürüle
rek yayınlanması ve sebep 
olduğu tahrikler nedeniyle 
karikatürlerin yayınlanma
sını savunmak mümkün 
değil elbette... Bir kısım 
insanlar bunu düşünce öz
gürlüğü olduğunu savunur
ken, bir kısmı ise bu olayın 
inanç özgürlüğüne saldırı 
olduğunu söylüyorlar. Peki, 
bu karikatürler, hukuki açı
dan ele aldığımızda, bazı gazetelerin savun
duğu gibi, düşünce ve ifade özgürlüğünün 
bir parçası olamaz mı? Veya şöyle de soru
labilir. Düşünce özgürlüğü sınırsız mıdır?

Bu sorunun cevabını, karikatürleri ya
yınlayan gazeteler için en üst yargı organı 
olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) içtihatları açısından ele alalım:

AİHM, düşünce özgürlüğünün tartışıl
maz bir biçimde çok önemli olduğunu vur
gulamakta ve düşünce özgürlüğünün sınır
larını çok geniş tutmaya çalışmaktadır. 
Mahkemeye göre, düşünce özgürlüğü de
mokratik bir toplumun en esaslı temelle
rinden birini oluşturmakta, sadece beğeni 
veya hoşgörüyle karşılanan düşüncelerin 
değil, aynı zamanda devleti veya halkın bir 
kesimini rahatsız eden, şoka uğratan dü
şüncelerin ifade edilmesini de kapsadığını 
vurgulamaktadır. (Handyside / İngiltere). 
Bu nedenle, şiddet içermeyen direniş çağrı
sı yapılabileceğini (İncal / Türkiye) belirt
miş ve ifade özgürlüğü sağlamak konusun
da devletin pozitif yükümlülükleri olduğu 
vurgulamıştır (Özgür Gündem/Türkiye).

Düşünce özgürlüğü elbette sınırsız de
ğildir. Herkesin düşüncelerini serbestçe ifa
de etmeye hakkı vardır, ama kimsenin bir 
başkasına hakaret etmeye veya şiddete teş
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vik etmeye de hakkı yoktur. 
Hakaret ve/veya şiddet söz 
konusuysa artık düşünce 
özgürlüğünden bahsedile
mez. AİHM, hassas bir za
manda terör örgütünü des
tekleyen açıklama yapılma
sının cezalandırılmasını 
(Zana / Türkiye) ve kin ve 
nefret arttırmaya yönelik 
beyanların yasaklanmasını 
ise sözleşmeye aykırı bul
mamıştır (Sürek / Türkiye 
No:l).

Aynı şekilde AİHM, 
kutsal ve ahlaki değerlere 
saldırı durumunda demok
ratik bir toplumda ahlaki 
değerlerin korunması ama
cıyla cinsel konuları da içe
ren bir kitabın toplattırıl- 
masını (Handyside / İngil

tere) , kutsal değerlere küfür içeren filme el 
konulması ve filmin müsaderesini, (Otto- 
Preminger Institut/Avusturya), yine kutsal 
değerlere küfür içeren filme tasnif sertifika
sı verilmemesini de (Wingrove / İngiltere) 
sözleşmeye aykırı bulmamıştır. AİHM, ya
kın zamanda çıkan bir kararında, Türki
ye’nin, İslam Peygamberi hakkında hakaret 
amaçlı ifadeler içeren kitabın yazarına ceza 
verilmesinde düşünce özgürlüğü ihlali sap
tamamış tır.

Kısacası AİHM içtihatlarına baktığımız
da adı geçen karikatürler için düşünce öz
gürlüğünden bahsetmek çok zordur.

Tüm bu içtihatlara karşı, “Bu karikatür
ler hakkında AİHM’den benzer bir karar çı
kar mı?” sorusuna olumlu cevap vermek 
biraz zor. Çünkü AİHM yargıçları, Müslü
manlara karşı önyargıların yaygın olduğu 
bir coğrafyada yaşadıklarından ister iste
mez aynı önyargılardan etkilenebilmekte- 
dirler. Bunu önceki kararlarda da görmek 
mümkündür. İngiltere’de bir Müslümanm 
‘Şeytan Ayetleri’ kitabının yazarı Ruşdi ile 
ilgili şikâyetinde, İngiltere’de sadece Hıris
tiyanlık sembollerinin korunmasını, buna 
karşılık diğer dinlerin mensuplarının bu 
korumadan faydalanamaması şikâyetinde 
AİHM ihlal olmadığı gerekçesiyle şikâyeti
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reddetmiştir (X/lngiltere).
Leyla Şahin kararında ise 
üniversiteye giden başörtü
lü öğrencinin cezalandırıl
ması ve üniversiteden atıl
masıyla din ve inanç özgür
lüğünün ihlal edilmediğine 
karar vermiştir (Leyla Şa
hin/Türkiye). Musevi baş
vurucunun cumartesi günü 
sınav yapılmasının dini yü
kümlülüklerine aykırı ol
duğunu iddiasını haklı bul
muş ve devletin kamusal 
alan düzenlemelerinin baş
vurucunun inancının gere
ğini yerine getirmesine en
gel olmaması gerektiğini 
belirtirken (Prais / EC); 
okul saatinde Cuma nama
zına giden Müslüman öğ
retmene işverenin izin ver
memesine ilişkin başvuruyu kabul edile
mez bulmuştur (X / İngiltere).

Genel olarak Avrupa’da olduğu gibi 
AlHM’in de Müslümanlara bakış açısındaki 
ikiyüzlülük ve çifte standart, Musevilerle 
karşılaştırıldığında daha açık bir biçimde 
ortaya çıkıyor. Holocaust (Yahudi soykırı
mı) aleyhindeki ifadeler, birçok Avrupa ül
kesinde kanunlarla yasaklanmıştır. Holoca
ust hakkında şüphelerini dile getirenler bi
le cezalandırılmaktadır. Avusturya’da Da- 
vid Irving hapse atıldı, Fransa’da mahkûm 
olan Garaudy’nin başvurusunu de AİHM 
reddetti.

Karikatür krizi, Avrupa’nın sömürgeci 
bakış açısından kurtulamadığını göster
mektedir. Anlaşılan o ki, genel olarak, Batı 
İslam dünyasını anlamamakta direniyor, 
empati yapma ihtiyacı hissetmiyor. Guan- 
tanamao’daki esirlerin durumu (işkencenin 
yasal hale getirilmesi, Kur’an-ı Kerim’in tu
valete atılması vs), Filistin’de, Çeçenis- 
tan’da, Irak’ta yaşananlar, insan haklarının 
evrenselliği söyleminin inandırıcılığım yi
tirmesine neden oluyor.

Sonuç olarak, gazetelerin Müslümanları 
aşağılayıcı bir tavırla hem karikatürleri bir 
kampanyaya dönüştürerek yayınlaması, hem 
de düşünce özgürlüğü adına bunu savunma

ları küstahlıktır. Düşünce 
özgürlüğünü savunmak adı
na Hıristiyan veya Musevi 
dinlerine ait sembollerde ay
nı yaklaşımı göstermeye ce
saret edemedikleri (göste
renlerin de cezalandırıldık
ları) anlaşılmaktadır. Hangi 
gerekçeyle olursa olsun, 
herhangi bir dine mensup 
kimseleri aşağılayacak ve in
citecek bir biçimde yayın ya
pılmamalıdır.

İslam peygamberini te
rörist olarak gösteren, esp
riden yoksun karikatürler, 
düşüncesizliğin ve sorum
suzluğun bir ürünüdür. 
Hakaret, aşağılama, şiddet 
veya şiddete teşvik ya da 
kışkırtıcılık düşünce özgür
lüğü kapsamına alınamaz. 

Kaldı ki, uluslararası sözleşmeler ve yasalar
la garanti altına alman hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasındaki amaç, diğer haklara zarar 
verilmesi olamaz, “hakların kötüye kullanıl
maması ilkesi” kuralı vardır (AİHS m. 17).

Görünen o ki, Avrupa’da uzun süren an- 
ti-semitizmin yerine bugün anti-tslamizm 
konulmaya çalışılmaktadır. Bundan sadece 
Müslümanlar değil bütün göçmenler etkile
necektir. Şüphesiz ajite edici yayınlarla, ga
zetelerin satış hedefleri, radikal sağcı parti
lerin yükselişi, Avrupa’nın göçmen ve mül
tecilerle ilgili (yabancılar) politikası, Avru
pa’da artan muhafazakâr düşünce akımının 
yeniden yükselmesi ile yakından ilgilidir.

Danimarka Başbakam’mn gazeteye mü
dahalesi değil, ama özür dilemesi veya ga
zetenin tavrını onaylamadığım beyan ede
rek açıkça kınaması belki de olayların bu 
noktaya gelmesine engel olabilirdi. Düşün
ce özgürlüğü elbette önemlidir. Ama özgür
lükler hakaret ve aşağılamaya, inanca veya 
kutsala saldırıya asla gerekçe olamaz. Dü
şünce özgürlüğünün ilk adımı, başkaları
nın düşünce, inanç ve kanaatlerine saygı 
göstermekle başlar. Hukuk da ahlak da bu
nu gerektirir.

*  A. H alim  Y ılm az: H ukukçu , M azlum der y ön etim  kuru lu  üyesi.
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Yaşayan İslâm

ŞEYTANIN DÖRT YÖNDEN SALDIRISI
VE İKİ İMKÂN

ABDULLAH YILDIZ

s lk insan Hz.Âdem’in yaratılışı ile başlayan

I  Şeytan ve taraftarlarının biz Ademoğullarma 
karşı başlattıkları topyekün mücadele kesin
tisiz ve sürekli olup kıyamete kadar devam 

edecektir. Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’inde, in
sanoğlunun “apaçık düşmanı” olan şeytana karşı 
bizleri sık sık uyarmıştır. A’râf süresinin 16. ve 17. 
âyetlerinde şeytanın insanlara yönelik topyekün 
saldırısı şöyle tasvir edilir:

“İblis dedi ki: “Öyle ise beni azdırmana karşı
lık, and içeıim ki, ben de onlan saptırmak için se
nin doğru yolunun üstüne oturacağım.

“Sonra kesinlikle onlara önlerinden, arkala
rından, sağlarından, sollarından sokulacağını vc 
sen, onların çoklarını şükredenlerdeıı bulmaya
caksın!”

İnsanları saptırmak için yemin edip Allah’ın 
Dosdoğru Yolu üzerinde pusu kuran şeytanın dört 
yönden, yani düşmanın saldırabileceği her taraftan 
saldırıya geçeceğini Rabbimizin Kitab’mda ifşâ et
mesi, bizleri sürekli teyakkuz halinde tutmalı ve 
konu üzerinde derinlemesine, etraflıca düşünmeye 
yöneltmelidir.

Isrâ süresinin 61-65. ayetlerinde geçtiği üzere, 
Allahu Teâla (c.c) Şeytanı, Ademoğullarım saptır
mak ve Sırat-ı Müstakimden uzaklaştırmak için 
her türlü hileyi yapma konusunda serbest bıraktı; 
ona çok yönlü fırsatlar tanıdı, ama şu gerçeği de 
vurguladı: “Gerçekte senin, kullarımın üstünde 
herhangi bir zorlayıcı gücün olmayacak.” (17/65) 
lbrahim-22’de de, şeytanın bu gerçeği itiraf edece
ğini beyan buyurdu: “İş bitince şeytan onlara şöyle 
diyecek: Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaad et

ti, ben de size vaad ettim, ama sonra caydım! Zaten 
benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi 
(küfür ve isyana) çağırdım, siz de geldiniz. O hal
de beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın!’

imdi, Allah’ın ihlaslı ve mümin kulları üzerin
de bir yaptırım gücü olmamasına rağmen, şeytanın 
çok çeşitli çağrı/ayartma yöntemleri ile ön, arka, 
sağ ve soldan insanlara sokulmasına dair müfes- 
sirlerin yaptıkları yorumlara kendi yorumlarımızı 
da ekleyerek konuyu şöyle açıklayıp güncelleyebi
liriz:

Şeytanın Önden, Arkadan, Sağdan, Soldan 
Sokulması Ne Demektir?

Taberi, İbn Abbas’m(r.a) bu âyet hakkmdaki yoru
munu aktarır: ‘Onlara önlerinden sokulacağım’, yani 
‘onları ahiretleri konusunda şüpheye düşüreceğim’; 
‘arkalarından sokulacağım’, yani ‘onları dünyayı elde 
etmeye teşvik edeceğim, dünyaya olan sevgilerini 
artıracağım’; ‘sağlarından sokulacağım’, yani ‘onları 
dinleri konusunda şüpheye düşüreceğim’; ‘solların
dan sokulacağım’, yani ‘onları günah işlemeye teşvik 
edeceğim ve kendilerine işledikleri günahları sevim
li göstereceğim’ demektir. (Vahidî, Tefsîm’l-Vecîz) 

“Ön”; ahiret hayatı hakkında şüpheye ilaveten, 
gelecek endişesi, istikbali garanti altına alma kaygı
sı olarak da yorumlanmıştır. İbn Kayyım el-Cevziy- 
ye, Vesvese’deıı Korunmak isimli eserinde, İbn Ab- 
bas’m bu konudaki görüşünü aktarır: Ona göre, ‘İb
lis, bununla insanları dünya zevk ve nimetleriyle al
datmaya çalışacağını kastetmiştir’. Diğer bir riva
yette ise; ‘Onları ahiret hayatı hakkında şüphe ve 
tereddütlere düşürüp dünya hayatına sarılmaları
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için saptıracağım, kastını ifade etmiştir.’ 
Ali’den, Hasan’dan, Mücahid ve Ebû Salih’den 
gelen rivayetler de bu manaya yakındır. (İbn 
Kayyım el-Cevziyye, Vesvese’den Korunmak, 
çev.Ömer Temizel, Polen y., lst-2005, s.10) 
Gerçekten, dün olduğu gibi bugün de insanı 
Doğru Yol’dan saptıran en önemli şeytani fak
tör, Hesap Günü’nü düşünmeyip kendisi, aile
si ve çoluk-çocuğunun dünyevî istikbalini ga
rantiye alma çabasıdır: “Siz, âcil/peşin olanı 
(geçici dünyayı) seviyorsunuz da âhireti bıra
kıyor/unutuyorsunuz-” (75/20-21) Zaten, 
dünyanın geçici nimetleri peşinde hızla ve 
hırsla koşmak, âhireti ihmal edip unutmaya 
yol açar.

“Arka”; dünya sevgisi/tutkusuna ek ola
rak, şeytanın insanı geçmişle aldatması olarak 
da yorumlanır. Şeytan, insanlara “atalarının 
dini”nden ayrılmamayı, onların hayat tarzına 
sıkı sıkı bağlanmayı, onların geçmişte yaptık
ları ile övünmeyi telkin ederek ayaklarını Hak 
Yol’dan kaydırır; ya da Hz.Adem’den(a.s) 
Hz.Muhammed’e(s) uzanan tevhîd geleneğini 
terk edip şirk ve inkâr geleneğini takip etme
ye çağırır. Kimileri şeytanın arkadan yaklaş
masının bir sonucu olarak, kendi şahsının ve
ya ecdadının geçmişte İslâm’a yaptığı hizmet
lerle avunur durur ve geçmişte yapılanların 
kendisini kurtaracağını sanır.

“Sağ”; şeytanın insana dostça sokulması 
olarak yorumlanmıştır ki, en tehlikeli yöntem 
budur. Şeytan, insana sûret-i haktan gözüke
rek, sözde onun ‘iyiliğini isteyerek’ yaklaşır ve 
onu ayartır; nitekim Adem ve eşini bu yön
temle aldatmış ve onların cennetten ayakları
nı kaydırmıştır. İkisine de “Rabbiniz size bu 
ağacı yalnızca birer melek olmamanız yahut 
ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak et- 
ti”(7/20) diyerek vesvese vermiş, onlara ‘sağ
dan sokulup’ yemin etmiştir: “Ben gerçekten 
sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim.”(7/21) Gü
nümüz Müslümanları da, en çok, ‘İs
lâm’ın/Müslümanların iyiliğim istediğini’ söy
leyip onları Islâm’ın temel tezleri ve sabitele- 
rinden vazgeçirmeye, aslî kavramlarının içini 
boşaltarak dinlerini dönüştürmeye ondan 
şüpheye düşürmeye çalışan çağdaş sinsî şey
tanlar tarafından aldatılarak ayakları kaydırıl
maktadır.

“Sol”; şeytanın insana düşmanca yaklaş

masını temsil eder ki, belki de en mertçe ola
nı budur. Şeytan ve adamları, kuramları, sis
temleri açıkça Islâm’a ve Müslümanlara düş
manlık eder, İslâm’ı yok etmeye, Müslüman
ları zulüm, işkence ve katliamlarla ortadan 
kaldırmaya çalışırlar. Ayrıca şirki, inkarı, ha
ramları güzel gösterip yaygınlaştırmaya, hay
rı engellemeye çalışarak her alanda Islâm’ın 
önünü kesmek isterler.

Peki, şeytanın bu dört koldan saldırısı 
karşısında biz kullar ne yapacağız, ne gibi ön
lemler alacağız?

Bunun cevabını, şeytanın iki yönü unu
tup boş bırakması ekseninde aramalıyız.

Şeytanî Kuşatmayı Kırmanın İki İmkânı: 
Secde ve Duâ

Allah’ın Dosdoğru Yolu üzerine oturup insan
lara önden yani ‘ahiret hakkında şüpheye dü
şürüp düıjıyevî/maddî istikbal endişesine sev- 
kederek’, arkadan yani ‘dünya tutkusunu ve 
hırsını artırarak ya da geçmişi ile aldatarak’, 
sağdan yani ‘dost gibi yaklaşıp din algısında 
tereddüte düşürerek’, soldan yani ‘günah ve 
kötülükleri süslü/güzel gösterip düşmanlık 
ederek’ sokulacağına ve onları saptıracağına 
yemin eden şeytanın bu yemini, güçlü ve za
yıf yanlarıyla iyi tahlil edilmeli ve ona karşı 
çok dikkatli ve müteyakkız olarak ciddi ön
lemler alınmalıdır.

İbn Kayyım el-Cevziyye’nin, Vesvese’den 
Korunmak isimli eserinde belirttiği üzere, Ebû 
İshak ve Zemahşeri gibi alimler, İblis’in bu şe
kilde abartılı bir şekilde yemin edip yeminini 
pekiştirmek suretiyle, insanlara her yönden
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sokulup her çareye başvurarak onları sapıt
maya çalışacağını ifade ettiğim söylemişler
dir. Zemahşerî’nin yorumu şöyledir: “Galip 
düşmanın dört yandan düşmanını sardığı gi
bi, İblis de insanlara dört cihetin her birinden 
sokulur ve gücünün yettiği oranda onlara 
vesvese vererek saptırmaya çalışır.” (İbn Kay
yım, a.g.e).

Demek ki şeytan, biz Âdemoğullarmı 
Hak’tan saptırmak için, sürekli ve kesintisiz 
bir mücadele anlayışı ile her yönden, her im- 
kânı kullanarak gelecektir üstümüze. Bazen 
önden gelip bizi peşinden sürüklemek isteye
cek, bazen arkadan dürtüklemek isteyecek, 
bazen sağdan dost gibi sokulacak, bazen sol
dan düşman gibi gelecek. İnsanın her türlü 
zaafını değerlendirip bulduğu her açık kapı
dan girecek; para, pul, makam, mevki, şehvet, 
zevk, eğlence, şöhret, içki, yemek, elbise, ev
lat, eş, ev, aşiret...

Peki, şeytanın bu yemininin ve topyekün 
savaş mantığı ile gerçekleştirmeye çalıştığı bu 
çok yönlü çetin kuşatmasının zayıf yanlan 
yok mudur? Eğer bu şeytanî kuşatmanın zayıf 
noktaları varsa, biz bu dehşetli kuşatmayı yar
mak ve onun sinsi saldırılarından korunmak 
için neler yapacağız, ne gibi tedbirler alacağız?

Fahruddin Râzî, Tefsîr-i Kebîr'de, A’râf 16- 
17.âyetleri tefsir ederken şu açıklamayı yapar: 
İblis’in bu yeminini işiten melekler, şu aciz 
insanların hallerine acıyarak Allah’a şöyle ni
yazda bulundular:

“İlahımız! İnsan, şeytanın bu dört yönden 
saldırısı ve kuşatması karşısında nasıl kurtula
bilir?”

O zaman Allah onlara şunu vahye tti: 
“Şüphesiz insanlar için biri yukarı, biri de alt 
taraf olmak üzere iki cihet açık kalmıştır: Kul, 
hudû (tevazu) ile duâda ellerini yukarı kal
dırdığı ve huşû (korku saygı) ile alnını yere 
koyduğu zaman, ben onun yetmiş senelik gü
nahını mağfiret ederim”.

İbn Kayyım’m aynı eserinde aktardığına 
göre, İbn Abbas; ‘İblis’in bu sözleri arasında 
“ve onları üst taraflarından yaklaşacağım” sö
zünün bulunmadığını, bundan da şeytanın 
insanlara üst taraftan yaklaşamayacağının an
laşıldığını’ söylemiştir. El-Şa’bî, konuyla ilgili 
açıklamasında; “çünkü Yüce Allah, kullarına 
olan rahmetini üst taraftan indirir” der. Kata-

de ise şöyle öğüt verir: “Ey Âdemoğlu! Şeytan 
sana her yönden yaklaşmaya çalışır, fakat as
la üst tarafından yaklaşamaz. Yani Yüce Al
lah’ın rahmeti ile senin arana giremez! Sen 
hemen Allah’ın rahmetine sığın!” (İbn Kay
yım, a.g.e, s. 10)

Şu halde, şeytan ve taraftarlarının topye
kün saldırılarına karşı iki sığınağımız, bizi 
koruyacak iki kalkanımız var: Dua ve sec
de... Dolayısıyla duâyı ihmal etmemek, sürek
li olarak Allah’tan rahmet ve merhamet dile
yip her fırsatta şeytanın iğvâsı, vesvesesi ve 
dürtüklemesinden O’na sığınmalıyız.

İbn Abbas’m(r.a) rivayetine göre, Rasûlül- 
lah(s.) bu konuda şöyle dua etmiştir:

“Ey Allah’ım! Senden dinimde, dünyamda, 
ailemde, malımda affını ve afiyetini istiyorum. 
Ey Allah’ım! İşlediğim günahları ört! Korku
dan beni emin kıl! Önümden, arkamdan, sa
ğımdan, solumdan, üstümden beni koru! Al
tımdan (zelzeleyle) gizlice helak olmaktan sa
na sığınırım.” (Bezzar- Müsned; ayrıca Ahmed, 
Ebu Davud, İbn Mace, İbn Hibban, Hakim 
benzer hadisi Abdullah bin Ömer’den rivayet 
ettiler.)

Allah(c.c), İblis’in bizi saptırmak için dört 
yönden sokulup her türlü hileye başvurabile
ceğini haber vermiş; Peygamberimiz(s.) de, 
dört yönden gelebilecek saldırıya karşı Allah’ı 
sığınmış, ayrıca üstten ve alttan gelebilecek 
tehlikelere karşı da yine O’na sığınmıştır. 
Üstten ve alttan gelebilecek tehlikeler maddi 
olabileceği gibi, duâyı ve secdeyi ihmal veya 
terketmek suretiyle manevî de olabilir.

O halde, Allahu Teâlâ’nm “Secde et ve 
(Rabb’ine) yaklaş!” (96/19) ve Rasûlül- 
lah’m(s.) “Secde hali, kulun Rabb’ine en yakın 
olduğu andır. İşte orada çok dua ediniz!” (Ri- 
yâz’us-Sâlihîn, c. 111/82) emirlerine uyarak 
dosdoğru ve düzenli namaz kılıp secde etmek 
suretiyle Allah’a yakın, şeytana uzak olabilir 
ve yine ihlasla O’na sığınıp ellerimizi açarak 
duâ etmek sûretiyle şeytanın vesvesesinden 
korunabiliriz.

Böylece şeytanın açık bıraktığı iki kapı, 
bizim ona karşı kuşanacağımız iki silah olur.

Amansız ve fasılasız şeytanî taarruza karşı 
Rabbimizin bize ikram ettiği bu iki savunma 
silahını kuşanmaktan başka çaremiz var mı?!
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Düşünce

SAHTE ŞAFAK: 
M O DERNLİĞ İN  SÖZDE KUTSALLARI

Son Tabu: Özgürlük

DİLAVER DEMİRAG

azı kavramlar vardır büyülüdürler, güçle-

B rini müphemliklerinden alırlar, işte bu 
büyülü kelimelerin başına bir kavram ge
lir: Özgürlük. Bu kelime modern batının 

kutsallar kutsalıdır. Kutsaldır çünkü dokunul
mazdır; kutsaldır çünkü kerameti kendinden 
menkuldür. Herhalde tarihi boyunca bu denli 
kirletildiği ve alçaltıldığı halde değerinden bir şey 
kaybetmek bir yana, tersine daha da değerlenen, 
cazibesine paha biçilemeyen başka bir kavram ol
masa gerek.

Dünyada tüm cinayetler onun için işlendi ve 
hâlâ da işleniyor. Ne hazindir ki insanoğlunun 
onuru ve değeri, doğanın dengesi onun uğruna 
alçaltıldı, bozuldu. En korkunç yalanlar onun uğ
runa söylendi. Kısacası aklımıza gelen nice kötü
lük bu kavram uğruna gerçekleştirildi. Ama tüm 
bunlara rağmen hâlâ insanların büyük bir bölü
mü onu elde edebilmek uğruna canlarından bile 
vazgeçebiliyorlar. Bu yönüyle özgürlük elde edil
mesi zor olan, böyle olduğu için de kara sevda ile 
bağlanılan bir saplantılı aşka benziyor. Bunun ne
deni özgürlüğün nadir ve kıt bir mal olmasıdır 
denilebilir sanırım. Nitekim tarih boyunca özgür
lük hep ayrıcalıklıların, seçkinlerin sahip olduğu 
bir değer oldu. Zygmunt Bauman, ‘özgürlük’ söz
cüğünün kök anlamının ayrıcalıklara işaret etti
ğini belirterek özgürlüğün çağlar boyunca yalnız
ca ayrıcalıklı olanlara özgü bir hak olduğunu ve 
elde edilmesinin de mücadeleye bağlı olduğunu 
belirtir.

Latince’deki libertini’d e , Ingiliz dillerindeki 
freedman  da aynı anlama gelir: serbest kalma, ki

şinin kısıtlı haline işaret eden kölelikten azad 
edilme, serbest bırakılma, yükümlülüklerin kişi 
üzerinden kaldırılması gibi.

Modern özgürlük ise iki olguyla yan yana ge
lişmiştir; bunlardan bireycilik, kişinin kendine 
özsel bir değer atfederek farklı olma, toplumun 
genelinden ayrı olabilme hakkı ile ilgilidir ve bu 
olguların kapitalist ekonomi ile de doğrudan bağ
ları vardır.

Bireycilik, kişinin kendi mutluluğunun pe
şinde koşma hakkının meşruluğunu onaylıyordu, 
tüm bunlar da kişinin kendi benliğini geliştirebil
me, ona özenle bakma güç ve yeterliliğine de sa
hip olmasıydı. Birey doğru karar verebilme kapa
sitesine sahip, kendi istemlerim saptayabilme ve 
buijları eyleme geçirebilme yetisini kapsayan biri 
olarak düşünülür. Yani bu modern insanın fail, 
fillerini gerçekleştirebilme yetisine sahip ve bu 
yetilerin sonuçlarını göğüsleyebilme gücü anla
mında özne olması ile yakından bağlantılıdır. 
Ancak özne-birey aynı zamanda her zaman bir 
gerilimi de yansıtır. Bu bireyin kendi güvenliği 
için toplumsal beraberlik içinde olması ve bu be
raberliğin getirdiği kısıtlamalardan kurtulma mü
cadelesi. Yani toplumsal bir varlık olmakla birlik
te, özne-birey toplum karşıtı da olabilen bir var
lıktır. Bu yanıyla da özgürlük bireyin herhangi 
bir otoritenin -buna toplum da dahil- onun ken
dini inşa edebilme kapasitesini sınırlandırmasın
dan kurtulabilmesi, ondan azade olabilmesidir; 
bu nedenle özgürlük kısıtlamanın yokluğu olarak 
otoritenin alanının daralmasını kapsar. Ancak 
modern çağ boyunca bireyin özgürlük alanı onun
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kendi dürtülerine koyduğu sınırlamaları da içe
rir. Öznenin tam ve eksiksiz bir öznelliğe ulaşa
bilmesi onun dürtülerine smır koyabilmesiyle de 
iç içedir.

Yukarda tarihi gelişimi içinde tanımlamaya 
çalıştığım özgürlük kavramının kesinlikle mo
dern batının kendi tarihinin ve kültürel değerle
rinin içinde şekillendiğini belirtmek durumunda
yım. Çünkü bugün özgürlük ve demokrasi kav- 
ramlaştırmaları evrenselleşmiş durumda ve batı 
kendi dışındakileri “özgürleştirme”ye çıkarken, 
tamamı ile kendi değerlerinin evrenselleştirilmiş 
olmasından cesaretle hareket etmektedir. Peki, 
buraya kadar ön açılış olarak kenar çizgilerini be
lirlemeye çalıştığım özgürlükten bahsederken ne
den son tabu ifadesini kullanmaktayım.

Geçtiğimiz haftalar boyunca Danimarka’daki 
Jiyllands Posten gazetesinde çıkan ve İslam pey
gamberi Hz. Muhammed’i(s.) terörist olarak su
narak, 11 Eylül sonrası batı dünyasına hakim 
olan Islamofobia’ya lojistik sağlayan karikatürle
rin başka AB ülkelerinde de yayınlanması üzerine 
ayaklanan lslami doğu, hoşgörü yoksunu olarak 
görüldü. Ancak tüm bunlar iki olguyla da yan ya
na çakışınca Müslümanların ayaklanma nedenle
ri daha iyi anlaşılabilir. Bunlardan bir tanesi 
İran’a dönük bir savaşın ısıtılması için gerekçe 
sağlayıcı sıkıştırma harekatı, diğeri ise Bush’un 
yeni uzun savaş doktrini, bu doktrin çerçevesin
de Avrupa’nın da Amerika’nın yanında yer alaca
ğı yönündeki beklentiler. İşte tam da bu iki olgu 
-Genişletilmiş Ortadoğu Projesi- ile yan yana dü
şünüldüğünde İslam coğrafyasının batı kaynaklı 
bir “özgürleşme” sürecine maruz kalacağını net 
olarak ortaya koyuyor. Müslümanlar da kendi 
paylarına yine “özgür bom balar” düşeceğini his
sederek bu kez son demlerine dek direnecekleri
ni göstermeye çalıştılar.

Avrupalılar nezdinde İslam özgürlükten ve 
hoşgörüden yoksun bir din. Onlara göre İslam 
ülkelerinin ‘medeniyet yoksunu’ olma nedenleri 
de aslında bizatihi İslam dininden, onun demok
rasiye imkan vermeyen, laikleşmeyi kabullenme
yen yanından kaynaklanıyor, aynı zamanda İslam 
ülkeleri batının özgürlüğünü, hoşgörüsünü ve re
fahını kıskandığı için onlara kin duyan bir ko
numdalar. işte tam da bu noktada sorgulanması 
gereken şey İslam ülkelerinin neden batılı top
lumlar gibi bir özgürlük anlayışını kabullenmek 
zorunda oldukları sorusudur. Batının özgürlük

kavramı illa da taklit edilmesi gereken bir değer 
midir?

İşte bu yazıda bu sorulara yanıt bulmaya çalı
şacağım bunu yaparken de özgürlük kavramının 
sunulduğu gibi olmadığını göstermeye çalışaca
ğım.

Özgürlük Tabusu

Özgürlük bir tabudur, çünkü etrafındaki doku
nulmazlık halesi nedeni ile onu sorgulamaya kal
kışırsanız, muhtemelen zan altında kalırsınız. En 
iyi ihtimalle bir muhafazakar, ya da bir marjinal 
ütopisyensinizdir. Çünkü özgürlük bir değerdir, 
eksikliğinden dem vurabilirsiniz ya da fazla ileri 
gidildiğini de söyleyebilirsiniz, ama oturup da öz
gürlük olgusunun bizatihi kendisini sorgulayıp, 
bu kavramın son derece öznel olduğunu söyler
seniz kendinizi anlatmakta zorlanırsınız.

Özgürlük nedir? işe ilkin başlamamız gere
ken nokta budur. Toplumun geneli için özgürlük 
her istediğini hiç beklemeden yerine getirmektir. 
Ancak bu tanım sınırlara da işaret eder, bunu ya
pamayız, çünkü her istediğimizi yapmanın önün
de ya ahlaki engeller, ya da yasal engeller vardır. 
Diyelim ki çıplak gezmek istediniz, ahlaki neden
ler ile bunu umursamasanız da yasalar nezdinde 
bu teşhircilik olarak kabul edilip siz bundan do
layı yasal koğuşturmaya uğrarsınız. Bizim gibi bir 
toplumda ise en hafifinden kınanırsınız.

Kavramın tarih içindeki yolculuğuna geçme
den önce özgürlük kavramına kısa bir felsefi çer
çeve çizmek gerekir. Özgürlük, bireyin dış kuv
vetlerden özgür olacak biçimde, kendi adına yasa 
koyma yetisidir. Bununla beraber, bu kendi yasa
sını koyma özgürlüğü evrensel ahlâk kategorile
riyle uyum içinde olmalıdır. Bundan dolayı, 
Kant’a göre bağımsızlık ilkesi: “Evrensel bir yasa 
olarak aynı istem içinde anlaşılan seçim düsturla
rı haricinde, hiçbir yolla asla seçim yapmamak
tır”. Bu özgürlük idealinde merkezi bir çelişki or
taya çıkıyor - doğru seçimi yaptığın sürece, ev
rensel ahlâk düsturlarını seçtiğin sürece seçim 
yapmakta özgürsün. Bununla beraber, Kant’a gö
re burada hiçbir çelişki yoktur, çünkü ahlâk ya
salarına bağlılık bir ödev ve mutlak bir buyruk
tur, hâlâ birey tarafından özgürce seçilen bir 
ödevdir. Ahlâk yasaları akılcı bir biçimde tesis 
edilir; ve özgürlük yalnızca akılcı bireyler tarafın
dan uygulanabileceğinden dolayı, bu bireyler zo
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runlu olarak, ama yine de özgür bir biçimde, bu 
ahlâk yasalarına itaat etmeyi seçeceklerdir. Başka 
bir deyişle, bir eylem, yalnızca ahlâkçı ve akılcı 
buyruklara uyduğu ölçüde özgürdür - aksi du
rumda hastalıklıdır ve bundan dolayı da “özgür 
değildir.” Bu sayede, özgürlük ve koşulsuz buy
ruk uzlaşmaz karşıtlar değil, buna karşın, daha 
ziyade birbirlerine karşılıklı olarak bağlı olan 
kavramlardır. Bireysel bağımsızlık Kant’a göre 
ahlâk yasalarının asıl temelidir. Ünlü siyaset bi
limci Maurice Duverger de özgürlük için, “Özgür 
olmak, kendi kendini, hiç değilse kısmen belirle
me olanağına sahip olmak yani bütünüyle dışar
dan belirlenmiş olmamak demektir” der. Ancak 
günümüzde özgürlük bu biçimiyle anlaşılmıyor 
çünkü ahlaki sınırlarda otorite ve birey özgür ol
mak için içinden geleni yapabileceği bir hazcılığa 
kışkırtılıyor.

Kavramın tarih içindeki yolculuğuna baktığı
mızda ise özgürlüğün bir bağımlılık halinden 
kurtulmak, serbestleşmek kısıtlamalardan azade 
olmak. Yani modern toplumda özgürlük olabildi
ğince kısıtlamadan azade olmak anlamına gel
mektedir. Buraya kadar verdiğimiz tanımlardan 
yola çıkarak özgürlüğün bir şeyden ve bir şeye 
karşı olan bir edim olduğu sonucuna varabiliriz.

Hal böyle olunca da özgürlüğün evrenselliğin
den bahsetmek güçleşir, çünkü kısıtlamaya tabi 
olmayan, başkaları ile rekabet halinde olmayı, 
toplumla birey arasında bir gerilimi içeren, hatta 
toplumdışı olan bu tanımlardan dolayı aslında 
özgürlük tanımı bütünü ile modern batıya özgü 
bir kavramdır. Üstelikte salt liberal ufukla sınırlı
dır. Ve hiçbir zaman da tanımlandığı gibi kısıtla
malardan azade olmayı içermemiştir. Bugün ge
çerli olan batılı liberal özgürlük tanımı toplumdı- 
şı mahiyetinden dolayı sınırlandırılmıştır. İşin bu 
cephesini yani iktidar ve özgürlük ilişkisini başka 
bir yazıya bırakıp, bu hali ile özgürlüğün bir ger
çeklik olmadığını bir ide olduğunu söyleyebiliriz.

Bundan dolayı şunları sorabiliriz rahatlıkla. 
Diyelim ki İslam ülkeleri kendi dinsel kültürle
rinden yola çıkarak adil bir toplumsal düzen kur
duklarında bu eşitlikçi düzen sosyalizm olarak 
mı tanımlanacak. İnsan hakları -bu kavram da 
sorgulanmaya değer tabulardan biridir- ile uyum
lu, demokrasi gibi bir düzen kurduklarında ise li
beral değerleri mi benimseyecek. İslam ülkeleri 
feminizmi benimsemedikleri, eşcinsellikten hoş
lanmadıkları, kısacası batı toplumlarma benzer,

bireyci, kısıtlamaların olmadığı bir özgürlük tanı
mını benimsemiyor diye özgürlükçü sayılmaya
cak mı? Batının özgürlük standartlan dışında bir 
özgürlük standardı, Müslümanların Müslüman
lıkları içinden üretilmiş bir özgürlük ve demok
rasi biçimi olamayacak mı ve bu olursa meşru gö
rülmeyecek mi? Kısacası İslam dünyasının kendi 
olma, başkalarına benzememe hakkı bir hak de
ğil mi? Sanırım asıl sorulması gereken sorular 
bunlar.

Buraya kadar yazdıklarımızı toparlarsak, ev
rensel bir özgürlük tanımı olmadığı gibi özgürlük 
ve tabiyet ilişkisi bakımından batının İslam dün
yasına bir üstünlüğü de mevcut değildir.

Tersine batı toplumları kendine kurduğu libe
ral negatif özgürlük tuzağı ile atomlarına ayrış
mış, çok güçlü bir iktidarın insanları yönettiği ve 
yönlendirdiği totaliter bir toplum düzenine yol 
açmıştır. İktidarın olmadığı durumlarda özgürlü
ğün bir yağmaya, ötekine dönük saldırgan bir 
şiddete dönüştüğünü görmekteyiz.

Bugün özgürlük denilen şey başlangıçtaki soylu 
ideallerinden de kopup bir ölesiye eğlenceye, ölesi
ye bir hazza dönüşmüş durumda. Roma’nın son 
demlerini yaşadığı dönemdeki gibi, özgürlük bir se- 
fahata dönüşmüş durumda. Buna karşılık İslam 
dünyası kendi potansiyelini üretebilir ve açığa çıka
rabilirse bambaşka bir özgürlük modelini üretebilir.

İslam dünyasının önündeki yegane engel ge
leneğe dönüşen ataerkilliktir. Dinin doğasından 
çok algılanışından doğan bu anlayış Müslüman 
dünyanın yegane prangasıdır diyebiliriz.

Ancak İslam toplumlarınm mevcut savaş ko
şulları içerisinde kendi medeniyet süzgecinden 
bir model üretip dünyaya düzgün bir seçenek 
sunma şansı şu an için mevcut değil. Tam tersine 
batı toplumlarmda kabaran ırkçı dalga ve bu dal
ganın “öteki”leştirme pratikleri Müslümanları sa
vaş dışında başka bir tercihten yoksun bırakmak
ta. Dolaysıyla varolan koşullarda Müslümanlar- 
dan, geçmişte olduğu gibi hoşgörüye, esnekliğe 
ve özgürlükçü bir açılım mantığına sahip bir me
deniyet tarzı oluşturmaları beklenemez.

Ancak küresel kapitalizme karşı Müslüman 
dünyanın sergilediği tavır, onun giderek küresel 
muhalefetin ilgi odağı haline gelmesine yol aç
makta. Uzun vadede Müslüman dünya ile alter
natif küreselleşme hareketi içinde yeşeren yeni 
sol arasındaki köprüler muhtemelen post-seküler 
bir sol tahayyülün önünü açacağı gibi, ayrıca di
renişin de başkalaşmasına imkan verecek.
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Kültür & Sanat

ÇOCUĞUN İDRAKİ 
SINIRLANDIRILMAlyfAU

Osman Olcay Yazıcı

vve liyatla  şunu be lirte 
lim ki, çocuk edebiyatı, 
'çocukça' edebiyat de
mek değil. Nasıl ki, ço

cuk için güneş, çocuk için deniz, 
çocuk için hava, çocuk için ek
mek yoksa, çocuk için de edebi
yat olmaz. Genel edebiyat ik li
minden, ya da bu gülşenden ço
cuk kendi idraki, kendi merakı ve 
hoşlanma duygusu çerçevesinde 
istifada eder, renk ve rayihalar 
devşirir.

Y ıllar önce kaleme aldığım ve 
birçok dergide yer alan "Hangi 
Çocuk Edebiyatı?" başlıklı maka
lede bu edebiyatın ne olduğu ve 
ne olmadığı konusunda sağlılık 
b ir hükme varmaya çalışmıştım. 
Orada da be lirttiğ im  üzere, boğu
lur diye çocuğa denizi yasakla
mak, onu ömür boyu denizden 
ürker bir psikoloji ile sınırlamak 
dem ektir. Yani çocuktur anlamaz 
diyerek, çocuktan daha çocukça 
davranarak, bu 'büyük insana' 
denizi yasaklamak, akıl kârı bir 
davranış değil. Bu cümleden ola
rak, kim i sözde çocuk edebiyatı

uzmanı(!) kiş ile rin  yaptığı gibi, 
m istik ve aşkın(müteal) kelime 
ve kavram ları çocuğa âdeta ya
saklayarak, onun engin idrakini 
kuş, ağaç, uçurtm a, ö rdek-tilk i 
kelim eleriyle sınırlamak, çocuğa 
yapılabilecek en büyük kötü lük
tü r. Çünkü, çocuk la r fiz ik ö te - 
si/o lağanüstü (m ücerre t) kelime
leri, sığ idrakli hantal büyükler
den daha tez ve daha kolaylıkla 
kavrar. Bunun en güzel isbatı da, 
‘A ttâ!’ kelimesidir. Babası gurbe
te  giden veya rahm et-i Rahman'a 
kavuşan mâsum bir çocuğa, ‘Ba
ban attâya gitti!' dediğinizde; şa
şırıp, şapşal şapşal yüzünüze 
baktığına hiç şahit oldunuz mu? 
Tabiî ki, değil! Çünkü çocuk, fiz ik 
ötesi b ir kavram olan 'a ttâ 'y ı 
kendi muhayyilesinde kavrar, ik
na olur ve susar. Büyüklerin, bu 
aşkın kabullenişten, bu ikna oluş
tan, bu tes lim iye tten  alması ge
reken derin dersler var.

Demek ki, koca adamların bile 
henüz m ahiyetin i ve sınırlarını bi
lemediği, çizemediği, fiz ik î ta r if i 
pek de mümkün olmayan bu so

yu t dünyayı çocuklar, ağabeyle
rinden ve hatta saçları ağarmış 
fakat m ücerret düşünme ye te 
nekleri pek gelişememiş, ufuksuz 
amcalarından çok daha iyi ve de
rince kavram aktadır.

Aynı şekilde afacan çocukla
rın, iri göbekli hantal büyüklerden, 
çok daha iyi yüzdükleri ve bilgisa
yar dünyasına onlardan çok daha 
derin nüfuz e ttik le ri de bir hakikat 
değil mi? Bütün bunlar, çocuk 
edebiyatının, kolayca (fikrî, edebî 
ve estetik çileye girişmeden) ko- 
tarılabilecek, ‘çocukça bir iş' ol
madığını gösteriyor.

Özgün Fikrin Çekirdeği

Derin ve m ücerre t kavram lar, 
bugün çocuğun idrakini, bilgi b ir i
kim in i ve eşyayı, fiz ik  ö tes in i 
kavrama ye teneğ in i, hayat ve 
dünya tasavvurunu biraz zorlu 
yor olabilir. Fakat unutulmamalı 
ki, zorluklar, m üşküller hafıza
mızda daha derin iz ler bırakır ve 
fik r im ize  deren lik  kazandırır. 
Yoksa hep aynı çizgide, sığ su lar
da kalırız. Çocuklar için de bu 
böyledir. Bugün bütün boyutla 
rıyla söz konusu kavramı (d iye
lim m âverâ kelim esi, d iye lim  
esenlik ülkesi, diyelim  görklü Ça- 
lap...falan) kavrayamamış olabi
lir; fakat bu çekirdek-kelime (ve
ya bilginin tohumu) onun gönül 
bahçesine düşecek ve yarın bu
radan taze bir fik ir, özgün bir 
imaj, sonsuz bir hayat düsturu, 
yaşama nizamı filizlenecek.

İşte, 'çocuk edeb iya tın ın ' 
böyle ruha iş ley ic i, beyinde 
iz /im aj bırakıcı, kalbe ilhâm /sez
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gi düşürücü, neticede ise çocu
ğun beyninde edebî zevkin oluş
masına yarayıcı bir fonksiyonu 
var. Sağlam karakter, mücerret 
düşünme becerisi, oturmuş şah
siyet dediğim iz mâhiyet ve ‘ço 
cuğu büyüklüğe taşıyacak k ıy 
m et k r ite r le r i’, bediî ve ebedî id
rak/hassasiyet böyle oluşacak.

Çocuk Kitapla Erke Tamştırılmalı

Bu sahanın sorunlarına gelince, 
yukarıda kısmen temas edildiği 
gibi, en başta çocuklar adına hü
küm veren büyüklerin, işin mahi
yeti hakkındaki eksik yorum ları 
ile büyük çileye katlanmadan ale
lacele hazırlanmış sıradan ürün
lerdir.

Daha bu edebiyatın özünü ve 
sınırlarını belirleyebilm iş ve ne 
olup, ne olmadığı konusunda fik ir 
b irliğ ine , sağlıklı-pedagojik bir 
yoruma, o rtak inanca varabilm iş 
değiliz. Çocuğa verilecek fikrî, 
edebî, este tik  zevkin dozunu, za
manını, ps iko lo jik  ortam ını iyi 
ayarlamak e lbette  gerekli; fakat 
'kend im ize  göre sınır koy
m ak/yasak getirm ek doğru de
ğil.'

Sayın K ültür Bakanımız, 'Ço
cuklar Necip Fazıl'ın şiirinden an
lam az!’ d iyor. Ne biliyorsun, ne
reden bu hükme varıyorsun? (Fa- 
zıl'ın, ‘Bugün ağla çocuğum, ya
rın ağlayamazsın/Bugün anladı
ğını, yarın anlayamazsın!' mısra
larını em inim ki, çocuklar büyük
lerden daha iy i anlam aktadır. 
Dikkat edilirse, şiirde de, ‘bugün 
anladığını, yarın anlayam azsın' 
diyerek, te fekkür ve güzellik to 
humunun beyne ve kalbe erken
den düşürülm esi gerçeğine işa
re t ediliyor.

Bence, öncelikle çocuğu çok 
erken yaşta, eşyayı idrak e ttiğ i 
(şek ille ri, oyuncağı algıladığı)

yaşta kitapla tanıştırm ak gere
kir. K itabın m ahiyeti hakkında 
herhangi bir fik r i olmasa bile, 
görsel/nesnel olarak, resim /im aj 
olarak kitap denen şeyi tanımalı. 
Yani oyuncakları arasında, küçük 
k itap la r da olmalı. Dokunmalı, 
koklamalı, sayfaları ile oynamalı. 
Ben bu fik ri yaklaşık 20  sene ön
ce dile getird im . Son yıllarda ba
zı pedagoglar da aynı şeyi söyle
meye başladı. Düşünün ki, bir ço
cuk, aslında bütün hücre le
ri/fonksiyonları ile b ir insan ye ti
şiyor. Ama ne var ki, oyuncakları 
arasında kitap yok; evinde kitap 
yok. Babasının elinde kitap gör
m üyor, annesinin e linde kitap 
görmüyor; biraz büyüyor, bakkal
da, m arkette kitap görmüyor; oy

namak ve hayatı kavramak için 
sokağa çıkıyor, ne yazık ki, aynı 
şartlarda yetişen arkadaşlarının 
elinde de kitaba rastlamıyor.

Özetle, b irçok çocuk, okula 
gidinceye kadar kitap denen nes
neyle tanışma imkânı bulamıyor. 
Okul kitapları ise, 'yerine g e tir il
mesi gereken b ir m ecburiyetten 
öte ' çocuğun yüreğine ve beyni
ne 'okuma, öğrenme aşkını/kitap 
sevgisini' gerçek mânâsıyla dü
şürem iyor. İşte ana sıkıntı bura
da. Bu tıkayıcı, daraltıcı unsurlar 
ortadan kaldırılmalı.

Görüntü ve Muhteva Uyumu

‘Türkiye 'de çocuk edebiyatının  
iş le v i"  konusunda uçuk ve ü top ik
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sözler sıralamak kolay. Ama ön
ce, ülke realitesine bakmak gere
kir. Büyükler edebiyatla, kitapla, 
kü ltürle  ne kadar iç-içe ki, küçük
ler ne kadar olsun? Bu kısırdön
güyü kırmak kaçınılmazdır. Bir 
gerçek ki, toplumda insanın ey
lem leri konusunda şikâyet e tt iğ i
miz konular, büyük ölçüde kü ltü r 
eksik liğ inden kaynaklanıyor. 
Çünkü, insanı incelten, arındıran, 
erdemli kılan ve ona 'karıncayı 
bile incitm em e' bilinci aşılayan 
k itap tır. Bu başarılamaz ise, sos
yal bir form ül ortada kalmış, a r
zulanan iklime ulaşılamamış de
m ektir. Sıkıntı ve İçtim aî yıkıntı 
burada!

Bir de şu var, çocuk edebiyatı 
para ediyor diye, tüccar z ihniyeti 
ile, işportacı mantığı ile bu saha
ya atılanlar, edebî, este tik ve fik 
rî herhangi b ir endişe taşımadan, 
(zaten bu yeteneğe de sahip o l
madan) ucuz fiya ttan , sürümden 
kazanıyor. Ne var ki, onlar kazan
dıkça, genç dimağlar kaybediyor. 
Biz kaybediyoruz, toplum kaybe
diyor. Meselemiz kem iyet değil,

keyfiye t şuuru. Kitabı bir kü ltür 
endişesi ile değil, tica rî maksatla 
üretip, pazara sürüyorlar. Ken
dinde edebî idrakin gelişmediği 
bir yazar ya da yayıncı, çocuğa 
hangi üstün fik ri veya zevki aşı
layacak ki?

Gerek resim leri, gerek yazıla
rıyla ve genellikle bozuk, sığ, sı- 
radan(ruhsuz) cüm leleriyle; kimi 
'ideoloji', kimi 'te b liğ ' düşünce
siyle acele tarafından hazırlan
mış çocuk kitapları var piyasada. 
Haklarını yemeyelim, tab iî ki, f ik 
rî ve este tik  endişe taşıyan bazı 
yayın evleri de yok değil. Ancak, 
burada da, 'görselliğe' önem ve
rilerek, muhtevadan ziyâde, cicili 
bicili resim ler öne çıkarılıyor. İşin 
te fekkü re , öz cevhere taa lluk  
eden en önemli yanı, eksik bırakı
lıyor. Oysa çilesi çekilm iş m uhte
va ile, güzel görüntü birb irine pa
ralel olmalı; b irb irin i desteklem e
li. Ne içi boş bir güzellikten, ne de 
içi dolu faka t dışı derme-çatma 
bir k itaptan yana olmalıyız.

Evveliyatla, maksadı sadece 
para kazanmak olan piyasa sim 

sarları, kitap dünyasından ayık
lanmalı. Bunu da ancak şuurlu, 
kü ltürlü , kitap sever ana-babalar 
yapabilir. Çocuğuna kitap a lır
ken, fiz ik î güzelliğe değil, m uhte
va güze lliğ ine  önem verm e li. 
Eğer dış güzellikle, iç güzellik bir 
arada sunulursa, ne alâ..

Piyasa Simsarları Ayıklanmalı

Neticede, kü ltü r ve ahlâk intika li 
endişesi taşıyan, bilgiye saygılı, 
saygın insanların işi olmalı yayın
cılık. Piyasada, parayı çoğaltacak 
işler çok; tek amacı para kazan
mak olan zevat lü tfen başka pa
zarlara kursun tezgâhını. Ülkenin 
yarını demek olan, mâsum ço
cuklarım ıza m usa lla t olmasın. 
Günahsız, körpe dimağların üze
rinden servet yığmaya ye ltenen
ler, bu sahanın tem el paraziti, te 
mel sorunudur. B ir şekilde, ayık
lanmalı, kitap dünyasından uzak- 
laştırılm alılar.

Özetle, çocuk edebiyatı ciddi 
b ir iş tir ve sığ idraklere, kitap 
simsarlarına, sokak işportacıla
rına bırakılmamalı. Çocuk edebi
yatının ternel fonksiyonu fikrî, 
edebî, estetik zevkin inşasına ya
raması; güzelliğin ilk tohumunun 
erken yaşlarda çocuk kalbine 
ekilmesidir.

Çocuğun, kuşla, ağaçla, 
uçurtm ayla, kurnaz tilk iy le  oya
lanmak yerine; hayatını şekillen
d irecek/zengin leştirecek erdem
li, u lvî kavram larla tanıştırılması 
gerekir. Bunun m eyveleri ilerik i 
yıllarda ortaya çıkacaktır; sevi
yesiz, sıradan ürünlerin m eyvesi
ni ise sadece piyasa simsarları 
devşirm ektedir.

Göz ardı etm eyelim  ki, 'bugü
nün 3 5  yaşındaki çocuk Idrakli 
büyükleri', şüphesiz zamanında 
kitapla, kültürle, mânevî m uhte
vayla, fazile t kavramıyla tan ış tı
rılmamış ta lihsiz k iş ile rid ir.
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“TEMİZ ÇOCUKLAR” 
BEYKOZ’DA NİHAT 
ARMAĞANI ANDI

M u ra t Kirişçi

nmaya değer insanla-

A rın sayılarının azaldığı 
bir çağda yaşadığımız 
şu günlerde, Bey

koz'da Nihat Armağan anıldı. Seç
kin yayıncılarımızdan Fikir Yayın
ları sahibi Nihat Armağan için dü
zenlenen anma gecesi, gerçekten 
güzeldi. Ailesi, yakın dostları, ar
kadaşları, hayatlarına değişik 
ufuklar açtığı kendi döneminin 
gençleri... Birçok değerli katılım
cının bulunduğu bir geceydi 10 Şu
bat Cuma akşamı.

Vefatının üzerinde daha bir yı
lı biraz geçmiş olmasına rağmen 
kalplerdeki sıcaklığı gönüllerde 
hala hissediliyor. Beykoz Beledi
yesi tarafından düzenlenen gece
ye İstanbul'un çok uzak köşelerin
den, hatta Ankara'dan gelenlerin 
katılmaları mutluluk verici.

Programı sunan Murat Kirişçi, 
geceyi açarken Nihat Armağan’ın 
hiçbir toplantısına gecikmediğini, 
ne kadar dakik ve bu konuda ne 
kadar hassas olduğunu hep se
venlerinden dinlediğini belirterek 
bu güzel ahlakı örnek almak ge
rektiğ in i ifade e tti.

Gece, Armağan'ın en eski ar
kadaşı sıfatıyla Dr. Sefer Ağaçhan 
ile başladı. Ağaçhan ve sonrasın
da kürsüye gelen Zübeyir Yetik 
salonda bulunanlara duygusal an
lar yaşattılar. Zübeyir Yetik, Ar- 
mağan’ın Kur'an'ın okunmasına 
gösterm iş olduğu hassasiyetin 
bugün bizler için de acilen günde
me gelmesi gerektiğini ifade etti.

Ailesi adına kürsüye gelen Yu
suf Armağan, bir oğul olmanın 
ötesinde Müslümanlığına şahitlik 
e ttiğ i babasının Rabbine hicret 
e ttiğ in i ve bu ölümün güzel bir 
ölüm olduğunu söyledi. Bunun gi
bi ölümlerin kalanlar için bir mu
rakabe, muhasebe ve tefekkür fır
satı olduğunu söyleyen Yusuf A r
mağan, kendisine sordukları her 
kişi Nihat Armağan'ın kendine has 
üslubuyla "tem iz çocuk" olarak 
tanımladığını ve bu tanımlamayı 
yapmaktan çok haz duyduğunu 
anlattı. Kitaplarını basarken öğ
rencilerin parka ceplerini düşü

nen, Allah kelamının öğrenilmesi 
için çaba sarf eden, gençlere ver
diği öğütlerle yol göstermeye ça
lışan halinin hala aklında olduğu
nu ifade e tti.

Şair yazar ve eski m illetvekili 
Erdem Beyazıt, Nihat Armağan'la 
geç ird ik le ri anılarından, birkaç 
parça ekmekle geçird ik le ri ak
şamlardan bahsetti. Ailesi kadar 
yakın dostları Nuri Gökalp ve Hu
lusi Yüksedağ'ın konuşmalarının 
ardından Ankara'dan bu gece için 
gelen Şanlıurfa Eski Belediye 
Başkanı ve M illetvekili İbrahim 
Halil Çelik, Şanlıurfa m illetvekili 
M. A tilla  Maraş ve İstanbul m ille t
vekili Hüseyin Kansu birer konuş
ma yaptılar. Daha sonra Şanlıurfa 
eski Belediye Başkanlarından Ah
met Bahçıvan kendileri gençken 
Nihat Armağan’ın onlar için nasıl 
bir anlam ifade ettiğ in i anlattı.

Fikir hayatını anlatmak için 
kürsüye gelen avukat Muharrem 
Balcı ve Hamza Türkmen, Nihat 
Armağan'ın İslami düşünce için 
ne kadar önemli kitaplar bastığını 
ve o günlerden bu günlere gelinen 
noktada Fikir Yayınlarının ve Ni
hat Armağan'ın çok önemli bir ro
lü olduğundan bahsettiler. Gaze
teci Yazar A kif Emre, Armağan'ın 
örnek hayatından bahsetti. Adnan 
Başdemir, Lale Çay Bahçesindeki 
anılarını anlatırken, bu geceye 
kendisinin de ev sahibi olduğunu 
ve bundan onur duyduğunu söyle
di. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

ise, "O nasıl güzel bir hoca imiş ki 
vefat ettik ten sonra bile bizleri 
böyle toplayıp ders ve riyo r!" dedi 
ve güzel bir öğretmen olduğunu 
ifade etti.

Yayıncılık hayatını anlatmak 
için kürsüye çıkan, Ali Kemal Te- 
mizer, İsmet Uçma, Ahmet Şiş
man, Ali Haydar Haksal; Nihat Ar- 
mağan'ın bugüne ışık tu tan  yayın
cılık anlayışından bahsettiler. Ah
met Şişman, Armağan’ ı "müzmin 
yayıncı" olarak tanım larken, İs
met Uçma, Armağan’ın tarihe not 
düştüğünü ifade e tti. Ali Haydar 
Haksal, Armağan için görünmez 
kahraman nitelemesi yaptı. Ali 
Kemal Temizer ise, uzun yayıncı
lık hayatında n ite lik li k itap lar bas
tığını ve kitaplarının sayısının 20- 
30 arasında olduğunu ancak, ih ti
raslı olmak yerine böyle bir müte- 
vazi yayıncılığı seçtiği için hep 
anılacağını e tti.

Geç saatlere kadar süren 
program bittiğ inde herkesin yü
zünde mutlu bir tebessüm vardı. 
Geceye katılan Armağan dostları 
bu gece vesilesiyle uzun süre gö
remedikleri dostları da görmekten 
memnun oldular. Herkes bir daha
ki anma programında karşılaşmayı 
umarak ayrıldı Beykoz'dan.

B ir Nihat Armağan rüzgârı 
geçti Beykoz'dan; ailesinin, se
venlerinin, dostlarının kalplerinde 
bir sıcaklık bırakarak...



GÖKHAN AKÇİÇEK:

YAZILMAYAN AN
YAŞANMAMIŞTIR...

B aşka bir zihin başka bir idrak çocuklar için yazmak. 
Her şeyden önce bir dikkat işi olan şiir alanındaki 
eserleri ve antoloji çalışmaları ile yakından tanıdığı

mız Gökhan Akçiçek çocuk şiiri alanındaki eserleriyle günü
müz şiirinin önde gelen temsilcilerinden biridir. Ümran der
gisi olarak çocuk şiirimizin büyük ustası Akçlçek'le bir söy
leş i gerçekleştird ik. Gökhan Akçiçek ş iir i ve k itap la rı bu gü
ne değin pek çok söyleşiye, değiniye ve incelemeye konu 
edildi, ediliyor. Bir dergi söyleşisi bağlamında Akçlçek'in şi
ir serüvenini bütünüyle ele almak İmkânsız. Bu nedenle da
ha önce yapılan çalışmaları zenginleştirecek onlara katkı 
sağlayabilecek sorularla Akçiçek şiirine yaklaşmaya çalış
tık. Akçiçek, duygu, duyarlık ve söyleyiş bakımından kendi 
şiirini kurmuştur. Onu günümüz çocuk şairlerinden olduğu 
kadar kendinden önceki çocuk şairlerinin genelinden ayıran 
bir ayrıksılığı var. Çocukların yaşadıkları yıkımlara örselen- 
melere acılara odaklanan Akçiçek şiiri ‘çocuk' veya ‘çocuk
luk’ şairlerinin çocuksuluklarının yapay dilinden uzak bir şi
ir olması nedeniyle farklılaşıyor. Bulutlar Örtmese Güneşi, 
Bülbül Deresi Şiirleri, Çocuklara Ölüm Yakışmaz ve İnce Hü
zünler Senfonisi bu güne kadar yayınlanmış çalışmaları. Ş i
irleri edebiyat dünyasında da hak ettiği ilgiyi bulan Akçi- 
çek’le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz.

Konuşan: M ustafa  A ldı

Çocuklar için yazdığını iddia 

eden çoğu şairim iz sanki İs

viçre’de ya  da Belçika’da yaşı- 

yorlann ış gibi yazıyor. H aya

tın kırılgan bir yanı olduğunu  

unutm uş gibiler. Ve o kırıl

ganlık bu coğrafyada çocukla

rın sesiyle yankılanıyor.

Aldı: Çocuklarla yüz yüze gelişinizde neler hissedersi
niz? Çocuklar "Sen nasıl büyüksün. Sen bize yalan söylü
yorsun" dediler mi?

Akçiçek: Çocuklarla yüz yüze gelmek hayatla, evrenle 
yüz yüze gelm ektir. Ve çocuklar büyüklerin ummadığı ka
dar sahici b ir tavırla  karşılarlar şiiri, sözü, hayatı... Bize ya
ni yol arkadaşlarına değil de politikacılara mutlaka o soru
yu sormuşlardır.

Aldı: Çocuk şiiri ve genel olarak şiir anlayışınızı nasıl ta 
nımlarsınız? Yolunuz çocuklara, çocukluğa ve çocuk şiirine 
nasıl vardı?

Akçiçek: Şiir ile Bülbül deresinin söğüt gölgesi düşmüş 
sularını seyrederken tanıştım . Ş iirlerim le çocukluğumun iz
düşümünü aradım durdum. Büyüdükçe yaşamın bizden ça
lındığını fark e ttim . Buradan hareketle yazılmayan an'ın ya
şanmadığına şahit oldum. Yazılmayan an yaşanmam ıştır d i
yeb iliriz . Daha doğrusu o 'an' kayıptır. Ve bir daha geri dön
memek üzere mevsim lerin kapısını çekip g itm iş tir. Yazmak 
yangından eşya kurtarm ak gibidir. Selin önünde sürükle
nenlere can havliyle sarılmak... Neden mi çocuklar için ya
zıyorum? Hiç büyümedim de ondan. M isketleri kaybolmuş, 
uçurtmasını rüzgârlara kaptırmış, balonlarını y itirm iş  bir 
çocuk gece gündüz içim in sokaklarında dolaşıyor. B irile ri 
ise o çocuğun boşuna beklediğini söylemeye cesaret ede
miyor.

Aldı: Çalışmalarınız aslında bütün ve büyük bir yapıtın 
odalarını oluşturuyor. Buna belki hazırlıkta denilebilir. Ço-
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cuklara ölüm Yakışmaz (2001) 
'in önsözünde şiirlerinizin toplu 
halde basılması durumunda şiir
lerinize yakışacak ismin "Dünya 
Çocuk Acıları Atlası" olabileceği
ni söylüyorsunuz. Şiirin büyük 
ustaları gibi acıya yaslanıyorsu
nuz. İsmet Özel "Herkes şiir ya
zabilir. Ama mutlaka yaran olma
lı" derken Süreyya Berfe “Hayat 
herkese acısı kadar" diyor. Ger
çekliğin edebiyatını yapmadan 
gerçeklere yaslanan şiir evreni
nizi nasıl kurdunuz?

Akçiçek: Doğru. Acısı olma
yan yazamaz. Yazsa bile kalıcı 
olamaz. Her yazar, her sanatçı; 
çağında yaşanan olumsuzluklara, 
haksızlıklara kulak tıkayamaz, tı- 
kamamalı da. Yazarlar iki kanal
dan beslenir: Okuduklarından ve 
yaşadıklarından. Modern dünya
nın çocuk ruhunda yaptığı ta h ri
batı gö rm em ez lik ten  gelmek 
mümkün değil. Yüzünüze bir kez
zap gibi dökülen o acılara kayıt
sız kalarak yaşayab ilir m iyiz? 
Ben yapamıyorum. Fotoğraf sa
natçısı Ara Güler geçtiğ im iz gün
lerde çıkardığı edebiyatçılarım ı
zın portre lerinden oluşan "100 
Yüz" isim li fo toğ ra f albümü için 
şöyle dem işti : "Ben çekmesey- 
dim edebiyatçılarım ız yüzsüz ka
la ca k tı"  Ş iirim iz  m erham etsiz 
kalmamalıydı ve ben yazmalıy
dım. Çocuklar için yazdığını iddia 
eden çoğu şairim iz sanki İsviç
re'de ya da Belçika'da yaşıyor- 
larmış gibi yazıyor. Hayatın kırıl
gan bir yanı olduğunu unutmuş 
gibiler. Ve o kırılganlık bu coğraf
yada çocukların sesiyle yankıla
nıyor.

Aldı: Şunca yıldır şiir yazıyor
sunuz. Ve öyle görünüyor ki yaz
maya da devam edeceksiniz. 
Çünkü çocuklar acı çekmeye de
vam ediyor. Yazdığınız ve düşür
düğünüz şiirlerin çocuklar ve 
özellikle kocaman çocuklar üze
rinde nasıl bir etki bırakmasını is

terdiniz?
Akçiçek: 0 acıların bir daha 

tekrarlanmaması, olumsuz koşul
ların ortadan kaldırılması umudu
nu hep taşımalarını; yaşanılası 
bir dünya düşünü yitirm em elerin i 
arzulardım. Ş iirlerim e ise avluya 
düşen sonbahar yaprağının üze
rinde şarkılar söyleyerek gezen 
bir karıncanın müziğini ve gelin 
olup evinden ayrılan kızı için dal
gınlıkla sofraya kaşık ve tabak bı
rakan b ir annenin şaşkınlığını ta 
şımayı isterdim .

Aldı: Şiir alfabenize nüfuz 
edebilmenin yolu evren alfabeni
ze nüfuzdan geçmektedir. Evren 
alfabeniz nedir?

Akçiçek: Evren alfabemin ilk 
harfi ta b iî ki E lif le  başlıyor. 
E lifle  yola çıkmanın sorum lulu
ğunu her alanda hissediyorsu
nuz. Evrensel çocuk sevgisi 
odaklı b ir kaderi yeryüzünde 
kimseyle paylaşmadan, o kaderin 
bedenime yüklediği vicdani has
sasiyetin iz lerin i yolculuğumun 
sonuna kadar yüksünmeden taşı
maya gönüllüyüm. Bu bir te rc ih  
değil. Fıtratım ın gereği.

Aldı: Gabriel Mistral "Çocuk 
bekleyemez öyleyse, şiir çocuğu 
beklesin" diyor. Sokağa itilen ço
cukları resimleyen Murillo'dan bu 
yana yaşamın öteki yüzü sanata 
da yansıyor. Sanatın ve şiirin ço
cukların dünya algısını genişlet
me ve yaşanan çürümeyi fark 
edip aşmalarına ne gibi katkıları 
olabilir? Bu bağlamda ödevli ço
cuk şiiri ve ödevli çocuk şairinin 
büyük ödevimize ne gibi katkıları 
olabilir?

Akçiçek: Her edebi m etin  
okuyucusuna yeni duygulanım lar 
eşliğinde; insanı, doğayı, top lu 
mu, aşkı ve tüm  çıplaklığıyla da 
dünyayı yeni bir bakışla algılaya
bilirle imkânı tan ır. Bu h is leri 
uyandırm ayan m e tin le r m uha
taplarını çoğu zaman tam am lan
mamış bir coşkuyla ve buruk bir

sezgiyle baş başa bırakır. Her k i
tap bir bakıma o luşturu lduğu o 
sancılı dönemin tanıklığına çağı
rır okurunu. Bu bağlamda yazdık
larımızı ödevim izin eskizleri sa
yabilirs in iz. Sanat her b ireyi ruh 
sal bir olgunluk süzgecinden ge
ç irir. K işiliğ im izi o luşturan ka t
manları duygusal b ir yoğunlukla 
sarar. İnsana, hayata bakışımızı 
hümanist bir çerçeveye o tu rtu r. 
Mayası yüksek insanlık değerle
riy le  yoğrulmuş nesillerin devra
lacağı bir ülke acıların yıllanmış 
tortusunu kazıyıp dökebilir. Bu 
umudu edebiyatla diri tu ta b ilir iz .

Aldı: Halis/soy şiir tutkunları; 
çocuk şiirini ikinci sınıf/sahte şiir 
olarak görürler. "Çoluk çocuk işi" 
nitelemesi yaparak çocuk şiirini 
ve genel olarak edebiyatını kü
çümseyici bir tutum içine girer
ler. Geçenlerde Sabahattin Eyü- 
poğlu'nun Mavi ve Kara'sını okur
ken çocuklar için edebiyatı kü
çümseyen yargılarına rastladım. 
Eyüpoğlu çocuklar için edebiyatı 
"kısır, bodur, zavallı bir edebi
yat" olarak değerlendiriyordu. 
Çocuklar için edebiyat gerçekten 
de "kısır, bodur ve zavallı bir 
edebiyat" mıdır?

Akçiçek: 0  edebiyatçıların çe
kincelerini onaylayacak b ir yığın 
ş iir yayınlandı. B ir bakıma haklı
lar ama yanılgıları da oldu. Ço
cuklar için edebiyatın gereği her 
geçen gün daha da önem arz edi
yor. Bilim disiplininin diğer alan
larda da dallara ayrılmasını nasıl 
göz ardı edebiliriz. Bugün çocuk 
psikolojisinden, çocuk dok to run 
dan, çocuk tiyatrosundan bahse
diyorsa sözü fazla uzatmaya ge
rek yok. Bilim in ve edebiyatın ge
rekçeleri örtüşüyor. Çocuk yazı
nımızın ş iir dalı, k las ik leşm iş 
ürünlerinden yoksundur. Bu kanı
yı değiştirecek örnekler hızla ço
ğalıyor. Şiirim iz en önemli te m 
silcilerinden Fazıl Hüsnü Dağlar- 
ca'nın Kuş Ayak'ı ile başlayan ye
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nilikçi çocuk edebiyatım ızın izleri 
otuz yıldır övünülecek bir b irik i
me uzandı. Eyüpoğlu çocuk ede
biyatının d illend irild iğ i ama sahih 
örneklerinin ortaya konulmadığı 
bir dönemi im liyordu.

*  I J . .  » / _ _ . ! _____ I __________. . . l . l ______Miüi. î  âpiidiiüii  iiiüCi yama^i

mı esas alan tema odaklı yeni il
köğretim müfredat programı ço
cuk edebiyatına daha da önemli 
bir hafe getiriyor. Ders kitapla- 
rında öğrencilerin edebiyatın bü
tün türleri ile tanışmalarını sağ
layıcı metinler yer alıyor. Bunun 
yanında serbest okuma saati e t
kinlikleri ve 100 Temel Eser pro
jesi gibi girişimler çocukları ki
tapla tanıştırm ayı amaçlıyor. 
Ama okullarda hâkim olan çocuk 
edebiyatı anlayışı daha çok öykü, 
masal ve folklorik malzemeye 
dayalı. Bu durum çocukların gü
nümüz çocuk şiiriyle tanışmaları
nı imkânsızlaştırıyor. Süreyya 
Berfe şiir okuduğu için hep hoca
lara şikâyet edildiğini anlatır. 
Okullardaki hâkim çocuk edebi
yatı anlayışının yerleşmesinde 
ebeveyn ve eğitimci tutumlarının 
büyük etkisi söz konusu. Bu kısır
lığın aşılması için neler yapılabi
lir?

Akçiçek: Edebiyatın en sivil 
kolu ş iird ir. Şiir, doğası gereği bir 
başkaldırıyı da içinde barındırır. 
Bu ise e leştiriye , yeniliğe kapalı 
hâkim zihn iyetin  pek işine gel
mez. Dediğiniz çok doğru ders k i
taplarında şiir diye acube m etin
ler var. Çocuğa edebiyatımızın 
kuşatıcı doyumsuz güzelliklerin i 
h issettirecek, onların edebi zevk
lerin i este tik b ir seviyeye çıkar
tacak, örnek m etin lere maalesef 
rastlayam ıyoruz. Büyük b ir iha
netle karşı karşıyayız. Bu ülkenin 
edebiyatçılarını ve edebi b irik i
mini çocuklarımızdan saklıyorlar. 
Ders kitapları dışında kitap oku
manın gereksizliğ in i perçinleyen 
eğitim  sistem im izin bu yaralayıcı 
yönü derhal düzeltilm eli. Eğitim 

ciler, ders kitapları yazarları, ko
misyonlar ve m üfredatı şekillen
direnler bu gerçeği göz ardı e t
memeliler. Yenilikçi çocuk edebi
yatımızın tüm  türle rindeki örnek 
m etin ler en kısa sürede okul ki- 
tapSarmdaki yorin i âSrridisdır.

Aldı: Kum Yazıları'nda çıkan 
şiirlerinizin ağırlıkla yer Aldığı İn
ce Hüzünler Senfonisi (2005 ) ki
tabınızı siz çocuk şiiri içerisinde 
değerlendirmiyorsunuz. Cevat 
Akkanat tarafından Kitap Posta
sı (Ocak 2006)'da en başarılı ço
cuk kitabı olarak değerlendirildi. 
Sizde çeşitli söyleşilerinizde şi
irin küçüğü ve büyüğü olamaya
cağını belirtiyordunuz. Çocukluk 
ve erişkinlik dünyasının ayrıştırı- 
lamazlığını şiir bağlamında nasıl 
bağdaştırıyorsunuz?

Akçiçek: Bahsettiğ in iz "İnce 
Hüzünler Senfonisi”  isimli dör
düncü şiir kitabım aslında bir eşik 
kitap. Bir ayağı çocuğun, bir aya
ğı yetişkin in dünyasında. Çocuk
lar için yazarken soyut kavram 
lar mümkün olduğu kadar kulla
nılmamalı. Gün gelir yazar, mu
hatapları ile b ir yol ayrımının eşi
ğine gelebilir. Bu her yazarı bek
leyen olağan bir süreçtir. Sahih 
ş iirin  böyle bir ayrıma da ihtiyacı 
yok tu r aslında. Ama çıtayı biraz 
daha yükse ltm eyi edebiyatının 
b ir kuralı ve kendini tekrarlam a 
tuzağına düşmemenin bir gereği 
olarak da görebiliriz.

Aldı: Şiir türü dışındaki çalış
malarınız daha çok öykü ağırlıklı 
sanırım. Akçiçek'in öykü serüve
ni nasıl başladı, nasıl devam edi
yor? Öykülerinin ana izleğini ‘ço
cuk acılan' mı oluşturuyor?

Akçiçek: Kendi çocukluğum
dan yola çıkarak ha tıra la rım ı 
yazmayı denedim. Kitap bütün lü
ğünde ve öykü tadında b ir dene
me oldu. Bundan sonra da devam 
ettirm ek istiyorum .

Aldı: Genel olarak edebiyat 
dergilerine mesafelisiniz. Sanı

rım çocuklar için yayımlanan sü
reli yayınlardan sadece Mavi Kuş 
dergisinde şiirleriniz yayımlandı. 
Genel olarak günümüz çocuk 
dergiciliğini nasıl buluyorsunuz? 
Çocuk dergileri çocukları edebi
yatla buluşturabilecek kalitede 
kalemleri bünyesinde barındırı
yor mu? Çocuk acılarını paylaşa
biliyor mu? Yetişkinlerin battığı 
tüketim toplumu normlarından 
çocukları yalıtabiliyor mu? Yok
sa çocukları kolonize etmenin 
yeni bir aracı konumundalar mı?

Akçiçek: Günümüz çocuk der
g ileri iyi n iyetlerle  çıktıkları yo l
culukta ya okuyucu azlığından ya 
s tra te ji eksikliğinden maddi zo r
luklarla karşılaşınca çocuğu tü 
ketic i olarak görmeye başlıyor
lar. İşin içine reklâm ve diğer un
surlar da girince özünden kopuş 
ve tüke tim  anlayışını is te r is te 
mez derg in in  genel havasına 
yansıyor. Edebiyatın iyi örnekle
rinden çok, ed itö rle rin  koruduğu 
zayıf kalem lerin ürünleri de za
man zaman seviyeyi oldukça dü
şürüyor. Çocuk derg ilerin in ço
ğunda edebiyatım ızın yoğunluğu 
çok az hissediliyor. Bunun yanı 
sıra reklâm  sektörüne h izm et 
eden daha çok oyuncak is im le riy 
le anılan (barbi gibi) derg iler ise 
zaten çocuk dergiciliğ in dışında 
sektör derg ic iliğ i anlayışını sür
dürüyorlar.

Aldı: Son olarak söylemek is
tedikleriniz var mı?

Akçiçek: Geçen her otobüsün, 
kalkan her trenin, dem ir alan her 
gem inin içinde olmak istedim . 
Zaman zaman kendimin değil de 
başkasına a it bir hayatı yaşadı
ğım izlenim ine kapıldım. Bu çeliş
kiden sıyrılmak, gerçeğin ayırım ı
na varm ak için kendi yöntem im i 
geç de olsa buldum. Bazen bede
nime bazen de ruhuma çentik a t
tım . Ş iirlerim  o çentiklerdir...



TARIK BUĞRA’NIN 
DÜNYASI 

SANATÇININ RÜYASI

M ustafa  M iı/asoğlu

A
kşehir'de bir ağır ceza 
re is in in  oğlu o larak 
doğup onun avukatlık 
yaptığı yıllarda büyü

dükten sonra, Rıfkı Melül Meriç 
gibi b ir edebiyat öğretm eninin 
talebesi olarak liseyi b itirm esi, 
onda var olan yazı yeteneğinin 
gelişmesine yol açmıştır. İstiklâl 
Savaşı yıllarında pek çok yarar
lıklar gösteren yaşlı insanları ta 
nıması, sonraki yıllarda yazacağı 
roman kiş ilerin i tanımasına yol 
açtığı gibi, İstanbul'da yarım bı
raktığı üç fakülte yılları da onun 
kendini ye tiş tirm e s in e  imkân 
verm iş tir. Aile çevresi kadar, ho
caları da onun hayatı pek çok yö
nüyle tanımasına zemin hazırla
mıştır. Kendisini bir romancı o l
maya hazırladığı halde, önce hi
kâyeleriy le  tanınmış, sonra da 
gazeteci olmak zorunda kalmış
tır.

K ü ltür hayatımızda, üniversi
te  yıllarında tanıdığı Küllük Kah
vesi çevresindeki bağımsız kafa 
ve ön yargısız gönül ilişkilerin i 
hep özleyip duran ve İkinci Dün
ya Savaşı sonlarından bu yana 
yaşanan "soğuk savaş”  atm osfe
rinden şikâyet eden Tarık Buğra, 
hikâyelerinde olduğu kadar ro 
man, piyes ve gazete yazılarında 
da hep bağımsız bir kafa ve kin
siz bir yürek taşıyan insan ve 
dünya özlem ini dile getird i. Fa
şist baskı atm osferin i anlatan Si
yah Kehribar romanı da, komü
nist te rö r odaklarını irdeleyen 
Gençliğim Eyvah romanı gibi aynı 
jakoben ve baskıcı a tm osfere  
alışmış aydın ve eleştirm en çev
relerinden tepki gördü. İstiklâ l 
Savaşı’nı resmi ideoloji dışında, 
Anadolu insanının gözüyle ele al
dığı için başlangıçta batıcı aydın
ların ihmaline uğradı. Bu roman 
d iz is in in  devamı olan Firavun  
İmanı adlı romanı da aynı edebi

ya t çevrelerinin tepkisine yol aç
tı. Fakat o bildiği yt^lda yürüye
rek pek çok romana imza attı. 
Bazıları gazete te frikası olarak 
kalan rom anlarıyla edebiyatım ı
zın köşe taşı oldu.

"Bir Nesil Yargılanıyor"

Küçük Ağa'n\n yazıldığı şartları, 
27 Mayısçıların halka ve Müslü
man kesime göz açtırmadıkları 
b ir dönemde, C um huriyet'in ve 
is tik la l Savaşı'nın oluşumunda 
din adamlarının öncü fonksiyonu
na dikkat çekişini hatırlıyorum . 
Sonra Hikâyeler adlı kitabıyla li
se öğrencis inde "sana t sanat 
iç in " te lâkkisine nasıl b ir candan 
bağlılık uyandırdığını... Yayın yö
netmeni olduğu Yol dergisi ya
nında, Ayakta Durmak İstiyorum  
piyesiyle de şahsiyetli ve haysi
ye tli çıkışlara hayran bıraktığını 
ve insanı insan yapan değerlerin 
sanatla yü ce ltile b ile ce ğ in i sa
vunduğunu düşünüyorum.

Tarık Buğra, 1970 yılında Dr. 
Hüseyin Tuncer’e gönderdiği 
mektupta iki ilkesi olduğunu yazı
yor: "iş 'i kendi çıkarlarından üstün 
tu tm ak ve doğru, yararlı, iyi kötü, 
has, sahte, güzel, çirkin, yargıları
nı ne pahasına olursa olsun sakla
mamak; bunları açıklamayı işin

yüklediği sorumluluk saymak."
Bu mektupta üzerinde ça lış tı

ğını söylediği bir roman ismi var: 
B ir Nesil Yargılanıyor... Bu adla 
bir kitabı hiç yayınlanmadı, ama 
anlattığı şeylerin Firavun İmanı, 
Yağmur Beklerken, Dönemeçte, 
Gençliğim Eyvah ve Dünyanın En 
Pis Sokağı adlı romanlarında yer 
aldığını görüyoruz. Fakat bu ro 
manların yayınlanmasından önce 
tasarlanan ve üç c ilt olacağı ifa 
de edilen roman dizisiyle ne an
latm ak istediği, sanıyorum o rta 
daki romanlarla anlaşılıyor, ya r
gılamak çabası açıklık kazanıyor.

Esasen onun eserlerinden bir 
çoğu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 
da çok önceden ifade e ttiğ i gibi, 
"sosyal tenkitle  insanın fe rd î ha
yatını b irlik te " ele alırken üslûp 
endişesini bir yana bırakmamak 
çabasını yansıtır. Yani Tarık Buğ
ra, hayatı boyunca eserlerini o r
taya  koyarken, hem top lum u, 
hem ferdi, hem de sanatçı olarak 
kendisini sürekli yargılamayı bi
len ve bunu bir sanatçı tu tum u 
olarak sürekli koruyan, yaşadığı 
dönemde edebiyatımızın eşine az 
rastlanır şahsiyetlerinden b irid ir.

“Küçük Ağa" Onun İkinci Adı

Onun sanat sanat iç ind ir te lâ k 
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kisi, za ru ri o larak şöyle b ir so
rum luluğu da beraberinde g e ti
r iyo rdu : " ...sana tkâ rın  günlük 
endişelerden s ıyrıla rak gelecek 
dev irle re  en güzel, en m esut, en 
tem iz düzeni aram ası” ... Onun 
için sanata ihanet, top lum a iha
netle eş anlam lıdır. B ir yerde 
şöyle der: "İnsan 'a , yani to p lu 
ma ya ra rlı sanat, ancak kendi i l
keleri, kendi kura lla rı ve ger
çekleri içeris inde oluşan sana t
t ır ."

Angaje edebiyata, kolaycılığı 
getiren gruplaşmalara ve po liti- 
zasyona karşı çıkan Tarık Buğra, 
yazarı ve okuyucuyu kafa yorm a
ya, alelâdeyi aşmaya ve insanın 
sırlarını yakalamaya mecbur gö
rür. Ama her şey bununla bitmez. 
Bir de insanı insan yapan değer
ler, sorum luluklar vardır: “ İnsanı 
insan yapan, ayakta tu tan  bir ta 
kım değerler vardır, bunların ba
şında da A llah'a iman, m illete 
bağlılık, vatana sevgi, dürüst ça
lışmak, başkaları hesabına fe ra 
gat, insan haklarına, h ü rr iye tle ri
ne ve haysiyetine saygı gelir. Bir 
topluluk ya kara kuvvetle idare 
edilen b ir hayvan sürüsüdür, ya 
da bu değerlerle canlılığa ermiş 
b ir m ille tt ir ."  (Gençlik Türküsü, 
1964).

C um huriye tin  ilk döneminde 
görülen, İstiklâ l Savaşı'nın ruhu
na zıt gelişmeleri ve her tü rlü  
onurdan mahrum menfaat b irlik 
lerini Tarık Buğra "F iravun İma
nı" diye adlandırdı ve bu sebeple 
bir romanına konu edindi. B ir dö
nemin sosyalistleriy le  ü lkücüleri
nin yaptıkları kavga ile gençliğ i
mizin Çanakkale Savaşı'nda ol
duğu gibi kaybedildiğini, b ir ta 
kım karanlık oyunlara alet edild i
ğini gördüğü için de Gençliğim  
Eyvah romanını yazdı. Bu rom an
daki "m ozaik t ip "  İttih a t Terak
k iden 1980 öncesine kadar e tk ili

olan ve Anadolu inasnının sürekli 
tükenm esine  yol açan mafia 
m antalitesini, Dünyanın En Pis 
Sokağı ise, basının kavgacı tu tu 
munu ve bunu kan davasına nasıl 
çevird iğ in i anlatır...

Bu rom anlar batıcı sol çevre
lerde büyük tepki uyandırdı. Ama 
bu çevreden bazıları Serbest Fır- 
ka ’yı anla tan Yağm ur B ek le r
kenrle Demokrat P a rti’nin çıkışını 
anlatan Dönemeçte'yi de Küçük 
Ağa kadar önemsediler. Osman 
Gazi’nin devlet kurucu vasfını an
latan Osmancık adlı romanıyla 
bir ta rih  şuurunu geniş k itle lere 
anlatmaya çalışır. Buna rağmen, 
Küçük Ağa Tarık Buğra'nın ikinci 
adı oldu.

Sanatçının Rüyası

İyi b ir hikayeci olduğu kadar usta 
b ir rom ancı ve tiy a tro  yazarı 
olan Tarık Buğra'nın eserlerinde, 
işini iyi yapan insanın başarı ve 
mutluluğa ulaşma çabası önemli 
bir yer tu ta r. Bu çabanın konusu 
sanat ise, sanatçı da insanı ve 
hayati derin liğ ine kavramalıdır. 
Bitm em iş Senfoni adlı hikayesin
de ifade e ttiğ i gibi, "sanat ve in
sanlık sevgisi", "büyük ve gerçek 
kuvve tle r” dir. Bunlar sanatın ö l
çüsünü de b e lir le r: Toplum un 
vazgeçilm ez değerle rine  bağlı 
olarak, sanat -e lbe tte - sanat iç in
dir...

Tank Buğra insanı ele alırken
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mizacın ve karakterin  oluşumuna 
büyük önem v e rir . T e rc ih le ri, 
sempati ve an tipa tile ri, menfaat 
hesaplarıy la  sosyal değerlere 
karşı tav rı, aşka, dostluğa ve 
merhamete bakışı, ona göre insa
nı insan yapan hususlardır. Tabii 
her şeyin bir bedeli vardır ve ba
şarıyla m utluluk, onu hak edenle
rindir. Kıskançlık ve kindarlık en 
ne fre t edilecek tav ırla r olmasına 
rağmen, bazıları -maalesef- bu 
kötü huylara müpteladır, bunları 
da kendi yapıları içinde tanımak 
ve anlamak gerekir.

A ldanışlar, hayal kırıklık ları 
yaşamak istemiyorsak, çevremiz
deki insanlarla insancıkları tanı
malıyız. Ne yazık ki, "sanat ve in
sanlık se vg is in in  temel olması 
gereken sanat dünyasında da bü
yük şahsiyetlerin yanında komp
lekslerinin esiri insancıklar da ya
şamaktadır. Toplumların en şaşır
tıcı aynası olan kü ltür ve sanat 
dünyalarının en garip cilvesi, bu 
iki tü r insanın bir arada yaşayabil
mesidir. Günlük hayattaki kulis ve 
ayak oyunlarının çok daha çapra
şık olanları, maalesef kültür ve sa
nat çevrelerinin her kesiminde gö
rü leb ilir. Çünkü insanoğlu, her 
alanda insan oluşunun garip teza
hürlerini yaşayabilmektedir.

Sanatçı, aslında, sağlıklı b ir 
toplum  için hak edilm iş m utlu luk
ların başarıların rüyasını aşkla 
gören insandır. O yüzden de ger
çek b ir sanatçı olan Tarık Buğ- 
ra'nın sanat dünyasındaki yüce 
değerlere inanan insanlar, tem el 
insanlık değerlerin in rüyasını gö
rü r le r. H ikaye lerinden Küçük 
Ağa'ya, Ayakta Durmak İs tiyo 
rum  adlı oyunundan Yağmur 
Beklerken ve Osmancık rom anla
rına kadar bütün sanat eserlerin
de Tarık Buğra hep bu rüyayı gö
rür ve bize göstermeye çalışır. 
Bu anlamda sanatçının rüyası,

İstiklâl Savaşı'nı resmi ideoloji 
dışında, Anadolu insanının gö
züyle ele aldığı için başlangıçta 
batıcı aydınların ihmaline uğra
dı. Bu roman dizisinin devamı 
olan Firavun İmanı adlı romanı 
da aynı edebiyat çevrelerinin  
tepkisine yol açtı. Fakat o bil
diği yolda yürüyerek pek çok 
romana imza attı.

toplum un da rüyasıdır.
İb iş'in Rüyası, sözünü e tt iğ i

miz sanatçı rüyasını doğrudan 
anlatışıyla Tarık Buğra'nın eser
leri arasında özel b ir yere sahip
t ir . Küçük Ağa gibi insanı, top lu 
mun ta rih î bir dönüm noktasında 
ele alan romanlarından fark lıd ır 
ve Yalnızlar romanından oyun
laştırman A küm üla tö rlü  Radyo 
oyunu ile pek çok benzerlik leri 
vardır, ikisinde de aşk, aldanış, 
hak edilmiş m utlu luk ve başarı 
gibi tem alarla tu tku lu  insanlar 
konu edin ilm iştir; ikisi de iş, aile, 
arkadaş ve sanat çevrelerinde 
rastlanan kıskançlık, te rked ilm iş
lik, hayal kırıklığı ve ihanet gibi 
hususlarla karakterlerin i yansıt
maya çalışır.

"Kom ik-i Şehir”  diye bilinen 
ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ya
şayan Naşit’ in hayatından izler 
taşıyan bu eser, Tarık Buğra’nın 
pek çok eseri gibi önce roman 
olarak yazılmış, sonra oyun ve te 
levizyon dizisi haline ge tirilm iş tir. 
Yazarımız, bir tiya tro  sanatçısı
nın rüyasını anlatırken, toplumu- 
muzun 1930'lu yıllarına ve gele
neksel tiya trom uzun  yaşayan 
yanlarıyla yaşatanlarına da ışık 
tu tm uş oluyor... 1950'den sonraki

dönemde sanat çevre le rin i de 
içeriden yansıtan bu eser, Tarık 
Buğra'nın nasıl b ir yalnızlık içinde 
yaşadığını, hülya larıy la  sükût-ı 
hayallerini de ifadeye çalışır...

Romanda ve Hikâyede Ustam

"Yarın Diye Bir Şey Yoktur" adlı 
kitabında topladığı seçme hikâye
leri arasında Bitmemiş Senfoni, 
Oğlumuz, Havuçlu Pilav Meselesi, 
Gün Akşamlıdır ve pek çok öteki 
hikâyelerini sevecek, kitabı bir 
zaman elinizden bırakamayacak
sınız. Bu hikâyeler ve yazarının 
romanları, hep bir endişe ile yazıl
mıştır: Sanat eseri ortaya koy
mak... “Sanat sanat içindir" anla
yışının yılmaz bir savaşçısı, dü
rüst bir taraftarı olan Tarık Buğ
ra, elli yıl bu telâkki ile eser verdi. 
Kötü politikacılara ve sanatı poli
tikaya alet edenlere dinmez bir 
öfkesi vardı. Bâbıâlide bunca za
man ayakkabı eskitip de yalılar, 
villâlar, malikâneler sahibi olma
yan, olamayan çok az insan var
dır. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gi
bi, vicdanınız "satılık" veya "hava 
parası" ödenerek başkası emrine 
verilemezse, adınız huysuz ve ge
çimsize, hayatınız da dar gelirli 
yahut işsiz bir orta sınıf insanın 
imkânlarına mahkûm edilir. Her 
zaman öyledir.

Tarık Buğra, sanatçı haysiyet 
ve mesuliyetini korumak, sanatı
nı yalnızca güzelliğin ve doğru 
bildiği değerlerin ifadesine ada
mak için, pek çok dünya nimetini 
elinin tersiyle itebilmiş nâdir in
sanlardandır. Onun için sanat 
gerçekten sanat içindir. Eser bir 
kere var olduktan sonra faydalı
dır ve sanatçı güzelliği ve milli 
sayılacak değer yargılarını, bu 
topraklarda yaşayan insanların 
Müslüman kimliğini yansıtan 
eserler ortaya koyduğu zaman
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görevini yapmış demektir. Ona 
dışardan binlerinin görev biçme
sine, gerçek sanatçının da bunla
ra kulak vermesine gerek yoktur.

Herkes kendi çapı ve çerçeve
sinde sorumluluğunu yerine geti
rir, eserini ortaya koyarsa, bun
dan, bu güzel işbölümünden hem 
sanat ve kültür hayatı, hem top
lum ve memleket kazançlı çıkar...

Yıllarca bu görüşü savunan 
ve başka maksatla takım lar, 
gruplar kuran sanatçılardan 
uzak, kendi yalnızlığını seven ve 
o yalnızlıkta eser veren Tank 
Buğra bu telâkkisini şöyle ifade 
etmektedir:

"...Bir sanat eseri karşısında 
üç beş sual sormaktan okuyucu
yu kimse alıkoyamaz.

"Yazar dil gelişmesinin hangi 
noktasındadır? Hangi insaflı fikri 
taşıyor? Hayat hakkında getirdi
ği açıklama, gösterdiği kurtuluş 
yolu nedir? Neyi keşfetmiş, nasıl 
bir terkibe varmıştır?

"O da yoksa, bu da yoksa kendi
si neden vardır, olmasa olmaz mı?"

Politika Dışı adlı, yazılarından 
ve mülakatlarından oluşmuş kita
bında yer alan “Sanat Sanat İçin
dir" başlıklı yazıda yer alan bu 
cümleler, onun sanat görüşünün 
kısa bir özeti gibidir. Buradan da 
anlaşıldığına göre, hem sanatçı, 
hem de sanat eserinin muhatabı 
ciddi bir kültürel hazırlıktan geç
melidir, en azından sanatı ve sa
nat eserini ciddiye almalıdır. Onla
ra dışardan empoze edilecek fazla 
bir şey yoktur, o tür müdahaleler 
ne sanata, ne topluma, ne de kül
türe bir katkı sağlar. Milleti sürü 
yerine koyan politikacı tipinden 
de yalnız, sanat için değil, memle
ketin hiç bir meselesi için hayır 
gelmez... Nitekim gelmemektedir.

Bu bağımsız ve dürüst kişilik, 
m ille tin in  karşı karşıya kaldığı 
ciddi fe lâketleri görm ezlikten ge-

Tank Buğra her zaman inandığı 
gerçeği ifade etmek, bunu estetik 
bir biçimde ortaya koymak çaba
sından vazgeçmez. Küçük Ağa'da 
din adamının İstiklâl Savaşı’ndaki 
öncü fonksiyonuna işaret ettiği 
gibi, bunun devamı olan Firavun 
İmanı romanında da Cumhuri
yetin  ilk yıllarında nasıl bir men
faat şebekesinin yeni Türkiye'ye 
hâkim olmaya çalıştığını anlatır.

lemezdi. İstiklâ l Savaşı'nda insa
nımızın geçirdiğ i değişimi ve gö
ğüslediği destanlık mücadeleyi 
anlatırken toplum  27 Mayıs hen
gamesini yaşar. Eser Küçük Ağa 
olarak yayın lanırken, gerçekte  
ne olmuşsa, yani bu mücadelede 
din adamı nasıl başı çekmişse ro
manda öyle anlatılm ıştır. Toplu
mun geçirdiği değişim, İstanbullu 
Hoca'nın Küçük Ağa o luşuyla  
se rg ile n m iş tir. Fakat top lum u 
yönlendi-renler bu gerçeği 4 0  yıl 
olduğu gibi, 27 Mayıs'tan sonra 
da daha b ir şiddetle reddetmeye 
kalkmışlar. İh tilâ lc i generaller sa
rıkla cam i avlusunda dolaşan 
imamı, başındaki sarığı boynuna 
do layarak sü rü k le ye b ilir hale 
geldiği bir dönemde, Tarık Buğra 
bu toplum un tem el dinam iklerini 
tem sil edenleri hakkıyla değer
lendirir. O yüzden sanat ve ede
b iyat çevrelerin in “ sükût suikas- 
tı"na  hiç önem vermedi...

Tarık Buğra her zaman inan
dığı gerçeği ifade etmek, bunu 
este tik bir biçimde ortaya koy
mak çabasından vazgeçmez. Kü
çük Ağa'da din adamının İstiklâl 
Savaşı’ndaki öncü fonksiyonuna 
işaret e ttiğ i gibi, bunun devamı 
olan Firavun İmanı romanında da

Cum huriyet'in  ilk yıllarında nasıl 
b ir m enfaat şebekesin in yeni 
Türkiye 'ye hâkim olmaya çalıştı
ğını anlatır.

12 M art'tan sonra iyice geli
şen te rö r olaylarını veya şehir 
eşkıyalığını yönlendiren bir tip in  
konu edinildiği Gençliğim Eyvah 
adlı romanı da Ayakta Durmak İs
tiyorum  adlı piyesi gibi sol çevre
lerde çok büyük tepk ile r uyandır
dı. Fethi Naci, Yağmur Beklerken 
adlı romanı ile İş Bankası ve Kül
tü r Bakanlığı ödülünü kazanınca,
12 Eylül sonrası ik tidarı böyle bir 
ödülü "İslâm î görüş sahibi b ir ro
mancıya niçin ve rd i" gibi sorular 
sordu. Bunun üzerine onunla ya
pılan bir m ülakatta, böyle b ir dö
nemde İslâmcı itham iyle karşı
laşmaktan hiç çekinmediğini ifa
de eden Tarık Buğra, "Bu ithamı 
gerçek bir ilt ifa t sayarım. Keşke 
tam  bir İslâmî dünya görüşüm ol
saydı" şeklinde cevapladı ve bu 
cevap Türk Edebiyatı dergisinde 
yayınlandığı gibi Politika Dışı adlı 
kitabında da yer aldı.

Sanat hayatında fikren b irb i
rine muhalif olanların sözleri ba
zen tam  bir hakikati ifade edebi
lir. Bu bakımdan, "alnında leke 
olmayan adam”  sözleriy le onu 
anlatmaya çalışan Cemal Süreya 
ile bu şair gibi Marksist dünya 
görüşüne sahip olan Fethi Naci, 
Tarık Buğra'nın romanlarındaki 
siyasî görüşlere karşı çıktıkları 
halde, insanı anlatmadaki başarı
sına işaret etmeden kendini ala
mazlar. Fethi Naci, Küçük Ağa, 
Yağmur Beklerken  ve Dönemeç
te  romanları için yazdığı yazılar
da, çok az romancı için kullandığı 
takd ir ifadelerin i Tarık Buğra’dan 
esirgemez... Biz de Tarık Buğra 
için hasbî dualarımızı esirgem e
yelim ; ölümünün ondördüncü yıl
dönümünde rahm et dileyip eser
lerin i gençlere okutalım...
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“EMİN" OLMAK

NACİ CEPE

abul edelim ki, modern

K zamanların son demle
rinde bir fitne, fesat ve 
kuşku çağını yaşıyoruz, 

insanın insana güven duygusunu 
yitirmesine ve değer yargılarının 
tükenişine tanık oluyoruz hep 
birlikte. Sosyo-ekonomik ve sos- 
yo-kültürel dengesizliklerle bera
ber insani erdemliliğin yozlaştı- 
rıldığı kronik bir zaman dilimi 
içindeyiz.

Köreltilen fıtrî duygular, çalı
nan insani hayatlar, çileden çıka
ran söz ve davranışlar... Tama
men yok edilmeye çalışılan öz
gürlükler... Şiddetin açık ve gizli 
uygulandığı bir fitne/ fesat çağın
da öfke çemberinin giderek art
ması ve genişlemesi ile karşı kar
şıya bulunuyoruz.

Batı dünyası, kör edici kazan
ma hırsı ile kaybettiği insani de
ğerlerin ve aile hayatının ıstırabı
nı yaşıyor. Sosyal yapısının yavaş 
yavaş çözülüşünü ve gücünün 
tükenişini seyrediyor.

Dini ve Tanrı’yı hayattan dış
layıp, onun yerine “insan”ı haya
tın merkezine yerleştirmekle 
kendi tükenişini kendi eliyle ha
zırlayan Batılı paradigma, sadece 
gücü kutsamakla ve seküler ha
yat biçimini tüm dünyaya dayat
makla hem kendisini hem de 
dünyayı kaosa sürüklüyor. Aslın
da Modern Batı dünyasında çö
zülme çoktan başladı; Post-mo- 
dernizm ise bu tükenişi tehir et
me çabasından başka bir şey de
ğil. Saldırganlığı ve öfkesi bura
dan kaynaklanıyor. Uygar bar

barlık, ontolojik güven bunalı
mını, kaba gücünü kullanarak 
kapatma gayretinde. Güven bu
nalımı, Batılı şiddeti ve güvenlik 
öncelikli politikaları üretiyor.

Batı, bütün stratejisini sadece 
kendini var kılabilme üzerine ku
ruyor; bu da ötekileştirdiği top- 
lumlann topyekün savaş mantı
ğıyla yok edilmesi hedefini bera
berinde getiriyor. Ontolojik gü
vensizlik sebebiyle “ötekileştirdi
ği” İslam’ı, kendine en büyük 
düşman biliyor; İslam âleminin 
varlığını kendi yok oluş sebebi, 
İslâm’ın ve Müslümanların yok 
edilmesini ise kendi varlık garan
tisi sayıyor. Bu nedenle İslam’ın 
en temel değerlerini (iman, ah
lak, güven, sadakat, kardeşlik...) 
yok sayıcı ve küçümseyici bir is- 
tikbâr ve istiğna tavrı takmıyor. 
Birbirini sevmeyen, birbirine 
inanmayan, güvenmeyen sürü in
sanlardan oluşan bir dünya inşa 
ediyor. İnsan fıtratını bile, eşcin
sellik vb. sapkınlıklarla yapı bo
zumuna uğratıyor. Batılı paradig
ma, insanın iç bütünlüğünü de 
parçalıyor. Islâm’ın tevhîd ve 
vahdet eksenli insan ve toplum 
modeline inat, şirk ve teksîr ek
senli bir insan-toplum modeliyle 
hayatın her alanında derin yarık
lar oluşturuyor. Düşünceler, dav
ranışlar, hayat tarzları bölünüyor, 
bütünlük kayboluyor. Kısaca; fit
ne ve fesadı bir yaşam tarzı haline 
getiren bir uygarlık, dünyayı isti
la ediyor.

Bu istila karşısında, bütünleş
tirici, birleştirici, güven verici bir

kurtuluş çağrısına muhtaç insan
lık; bir iyilik ve rahmet hareketi
ne. Yürek yangınlarını söndüre- 
bilmeyi, yıkım süreçlerini aşabil
meyi mümkün kılabilecek bir 
iman ve güven ortamına hasret.

Tarihin altın sayfalarında ya
şayarak iz bırakmış, çağma ve 
çağlara en güzel, en iyi örnek ol
muş son tebliğci ve son nebi, bu 
rahmetin haberini taşımıştı işiten 
kulaklara. O emin peygamber; 
kendinden emin, özgüven sahibi 
insan, önce iman ve güven sundu 
insanlığa... İnsanın yaşam mer
kezi olan kalbe atılan bir katre ile 
başlayan iman... Karanlıkları ay
dınlığa çeviren bir ışık... Asırlara 
rehberlik edecek sonsuz hakikat
leri içeren İlahî kelâm... Ve uzun 
soluklu bir inşâ süreci... “Mu- 
hammedü’l-Emin”in kendisin
den başlayarak mutlak gerçeklik 
ekseninde yepyeni şahsiyetler in
şâ eden, yepyeni bir toplum mo
deli oluşturan, hayatın bütün 
alanlarını dönüştüren gerçek bir 
inkılâb... İman, eminlik, güveni
lirlik, tevekkül, erdemlilik, ferdî 
ve toplumsal bütünlük, birlik, 
kardeşlik, danışma, dayanışma, 
barış, huzur, istikrar, sükûn/se- 
kînet, sadakat, doğruluk...

“İş konusunda onlarla danış/is
tişare et. Bir şeye azmettiğin za
man da Allah’a güven. Allah, şüp
hesiz kendisine güvenenleri se
ver.” (3/ 159)

“İnananlar ve imanlanna şirk 
kanştırmayanlar. İşte onlar gü
vendedirler. Doğru yolda olanlar 
da onlar dır.” (6/82)
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Kitap
Hazırlayan: Ferhat Topazik

İslam
sanatı

DİL ve ANLAM

TITUS BURCKHARDT
tercüme TURAN KOÇ

İslam Sanatı 
-Dil ve Anlam-
Titus BurckHard

Sanat güze lliğ i ifade ederken, İslam 

da sanatı kendi güze lliğ iy le  taç lan- 

d ırm aktadır. Bu noktanın anlaşılması 

için okunması gereken b ir k itap  ola

rak karşımıza çıkm aktadır, "İslam  

sanatı".

"E ğer 'İs lam  ned ir? ' sorusuna, 

basit b ir şekilde, İslam sanatına a it 

söz gelişi, Kurtuba Camii’ni veya Ka- 

h ire 'deki ibn Tulun Camii'ni veya Se- 

m erkand'daki m edreselerden b irin i 

ha tta  Taç Mahal'i gösterek karşılık 

verecek olsaydık, cevap, kısa o lm ak

la b irlik te , yine de geçerli o lurdu; z i

ra İslam sanatı onun adının dela let

e tt iğ i şeyi ifade ve bunu da 
be lirs iz liğe  yol açm ayacak şe
kilde yapar."

Yazarın  g ir iş  kısm ında 
yazdığı bu cüm le İslam, sanat 
ve es te tik  adına her şeyi as

lında an la tm aktadır.
İslam Sanatı, İslam 'ın gü

zelliğ in in  b illû rlaş tığ ı es te tik  
bulduğu b ir alandır. İslam sa
natın ı ancak T itu s  B urck- 
hard t'ın  söyled iğ i şu sözler 
an la tab ilir;

"İs lam  sanatı, h ikm etle  za
naatın  ev lilğ inden  doğm uş
tu r ."

"İslam  sanatı" adlı k itab ı
nın ilk bölümünü, Kâbe o luş
tu rm aktad ır. Diğer bö lüm le r
de ise İslam sanatının doğu
şuyla  b ir lik te  o lu ş tu ru la n  
eserle r İnce lenm ekted ir. K i
tap ta , resim  meselesi, ikona 
m uhale fe t ve İran m inya tü rü  
konularının yanında, İslam sa
natında o rta k  dil konuları da 
ilg i çekic i m ese le le r o larak 
bulunm aktadır.

Seyyid  H üseyin  Nasr 
B urckhard t'ın  kitabı hakkında 
şunları söyler: "Bu eserde o, 
bir öm ür boyu süren iç ve dış 
tecrübey i eşsiz bir eser ü re t
mek için b iraraya g e tirm e k te 
d ir; öyle b ir eser ki burada İs

lam sanatı n ihayet gerçekte  
olduğu gibi, yani, İs lâm î vah
yin ruhunun dünyevî b illu rlaş 
ması olduğu kadar sem avî ha
k ik a tle r in  ye ryü zü n d e k i b ir 
yansım ası şek linde  o rta ya  
konm aktadır.”

“ İslam sanatı" yazarı T itus 
Burckhard t, k itap ta  İslam sa

natında di! ve anlam üzerine 

b ir incelem e yapm ıştır. Kuşe 

kağıda basılan, re s im le rin  

önem li katkı sağladığı kitap, 

güze llik le ri görm ek İs teyen le

rin  te rc ih i o lacaktır.

Klasik Yayınları, 
Büyük Boy, 230 s.

Popüler Kültür ve 
Yüksek Kültür
H erbert J. Gans

Columbia Ü n ive rs ites i öğ re 

tim  üyesi H e rbe rt Gans'ın po

pü ler kü ltü rle , yüksek kü ltü rü  

ve bunların Am erikan top lu - 

mundaki ye rin i anlatan kitabı 

sosyo lo jik b ir inceleme olarak 

d ikka tim iz i çekm ekted ir. Po

püler kü ltü r ile yüksek kü ltü 

rün tanım lam alarının yapıldığı 

ö rneklerle  anlatıldığı k itap ta , 

yazarın yüksek kü ltü r ile po-
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püler kü ltü rü  üstün lük bağla

mında b irb irinden ayırmadığı, 

bu kü ltü rle rden  b irin in  d iğe ri
nin üstünde bir konumda bu

lunm adığı f ik r in i savunduğu 

görü lm ekted ir. Yüksek kü ltü rü  
popüler kü ltü rden daha yukarı 

gören z ihn iye ti e leştiren  Gans, 

popü le r k ü ltü rü n d e  k iş ile r in  

zevkleri, is tek le ri sonucu oluş
tuğunu  burada herhang i b ir 

mekanizmanın kü ltü rü  e tk ile 

me de d iktasının söz konusu 
olmadığını be lirtm ek ted ir.

Yazar o luş tu rduğu  eserin 

ilk  bö lüm ünde ta n ım la m a la r 

yap tık tan  sonra k itle  kü ltü rü 
nün zararları, tica ri açgözlülük 

ve a lçaklık olduğu iddialarını 

ta r tış m a  konusu yaparken , 

bunları tek tek  de çözüm lem e

yi hedefleyerek popüler kü ltü 
rün ne yüksek kü ltü re , ne de 

onu te rc ih  eden insanlara za

ra rı olm adığı sonucuna va r

m aktadır. İkinci bölüm de ya

zar, kü ltü rle r arası ka rş ılaş tır
ma yapm akta, yüksek ve popü

ler kü ltü r fark lılığ ının k iş ile rin  

sahip olduğu eğ itim , ekonomik 
durum  olanaklarına bağlam ak

tad ır. K itabın son bölümünde 

ise beğeni kü ltü rle rin in  karşı

la ş tır ılm a s ı sonucu a y rın tı lı 
o larak değe rlend irilm ekte  ve 

top lum a kü ltü rün  nüfuz e tm e

sinde k iş ile rin  is tek le ri doğru l

tusunda b ir planlama yapılm a

sı ge rek liliğ i üzerinde du ru l

m aktadır.
H erbert J. Gans'ın yazdığı 

k itap ta  ele aldığı yüksek kü ltü r 

ve popüler kü ltü r akadem ik an

lamda iy i şekilde açıklanmış o l
sa da, yazarın k itle  kü ltü rünü 

savunma pozisyonunda olm a

sı, k itle  medyasını e leştirm esi 

noktasında eksik kalması, po
pü ler kü ltü re  malzeme o luş tu 

ranların "ha lk  istedi, biz yap
t ık ”  şeklinde ki konuşmalarına 

destek çıkar va z iye tte  a rgü

m anlar öne sürm esi k itabın  ka
tılam ayacağım ız nokta ları o l

makla b irlik te , top lum sa l konu

lara  ilg is i o la n la r açısından 

okunm ası gereken b ir k itap  
o larak göze çarpm aktadır.

YKY, 248 s.

Modern Avrupa'da Din
Grace Davie

Yaşadığımız zaman dilim inde 

dinin yeniden yükşelişe geç ti

ği, insan la rın  a rtık  dünyev i 

zevk le rden  ta tm in  o lm ayıp  
bağlanacakları b ir hayat niza

mı is ted ik le ri b ir ge rçek tir. Ço

ğu insanın aradığı şey doğru 

faka t aradıkları ye r yanlış o l

makla b irlik te , insanların dine 

daha bağlanm aları ve bu ge

reksinm elerine önem verm ele

ri sevind iric i b ir gelişm edir.
"M odern Avrupa Din”  kitabı 

da, yükselişe geçen din konu

sunu sosyo lo jik olarak ele al

mak için yazılm ış b ir k itap tır.

Yazar k itap ta  yaptığ ı araş
tırm a la r sonucunda şu sonuç

lara vardığını söy lem ekted ir; 

“ Genel esnek dini değerlere 
bağlı is ta tis tik le r yüksek sey

rederken, düzenli d ini p ra tik 

lerle  veya h ris tiyan  akidesinin 

imana ilişk in  ifade leriy le  ilg ili 

rakam lar gerçekten gözle gö

rü lü r derecede düşm ekted ir. 

B ir anlamda bu durum u şu şe
kilde ifade edeb iliriz ; inanm a

dıkları halde mensup olmak. 
Örneğin İskandinav halkı k ilise

ye verg i ödemeyi sü rdürüyor 

ama az b ir kesim kiliseye dü
zenli o larak g id iyo r.”  K itapta

varılan sonuçları yazar, neden

leri ile a raştırm akta  ve dinin 

ilişk ide olduğu bütün alanlara 
dair cevaplar ü re tm ekted ir.

K itap, b irinc i bölüm de batı 

Avrupa 'daki din p ro filine , İkinci 

bölümde din konusuna te o rik  

pe rspektiften  b ir bakış sunu

yor. Üçüncü ve dördüncü bö
lüm lerde yazarın vekil hafıza 

diye n ite lend ird iğ i kilise üze ri

ne enine boyuna b ir inceleme 

ye r alırken, beşinci bölümde 

Avrupa eğ itim  sistem inde din, 

altıncı bölümde din ve Avrupa 
medyası, yedi ve sekizinci bö

lümde yeni dini ha reke tle r a ra 

yış la r çerçevesinde inanış ele 

a lın ıyor, dokuzuncu bölüm de 

ise kü ltü re l ortam da, es te tik  
ve sem bolik hafızada din konu

su ayrın tıla rıy la  ince len iyor.

Sonuç kısmında da yazarın 

k itap boyunca an la ttığ ı konu

lar hakkında iyi b ir değerlen
d irm es i b u lu nm aktad ır. M o

dern A vrupa da din, iy i b ir 
araştırm anın ürünü b ir k itap 

o larak okunmayı hak ed iyor.

Küre Yayınlar, 272 s.

GRACE DAVİE
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Yansımalar
Ertuğrul Bayramoğlu

ç t i k t N  v e  ç t ç m

Çalışkan bir ç iftç in in  bir katırı varmış. Gün görmüş, 
çok yol tepm iş, inatçı, sabırlı bir katır... Özellikle ba
har günleri boş çayırlarda dolaşıp otlamaya bayılır
mış. Ç iftç i de katırını çok severmiş.

Günlerden bir gün katır yanlış b ir adım atmış ve 
kendisini ç iftç in in  kuyusunun dibinde bulmuş. A l
lah'tan ki kuyunun içindeki su fazla değilmiş. Bu sa
yede hayatını kurtarm ış, boğulmamış. Bu güzel ba
har gününde kendisini kuyunun dibinde bulan zaval
lı katır b ir iki debelenmiş. Ama bakmış ki, buradan 
çıkabilmesi mümkün görünmüyor. Ne duvarı tırm a
nacak gücü var ne de uçup gidebilecek kanatları... 
Yine de b ir iki hamle yapmış ama nafile.

Bu kuyudan kendi gücüyle çıkış olmadığını anla
mış. Başlamış yüksek sesle bağırmaya, dua etmeye, 
daha doğrusu kuyuya düşüp dibe vurmuş bir katır 
ne yaparsa öyle şeyler yapma
ya.. Bu canhıraş sesleri duyan 
ç iftç i kuyunun başına gelip du
rumu görmüş. Koskoca katırı 
kuyunun dibinden nasıl çıkara
cak? Çaresiz, civardaki köylüleri 

yardım a çağırm ış. Düşün
müşler taşınmışlar, dibe 

vurm uş katırı çıkarma
nın b ir yolunu bulama

mışlar. Bu arada ka
tırın  bağırış çağı-

lıyormuş! "B ari daha fazla acı çekmesine engel ola
lım”  demiş katırın sahibi. Bu kuyu nasıl olsa artık 
ise yaramaz. İyisi mi içini toprakla  dolduralım, hem 
katırın acısına son verm iş, hem de kuyuyu kapatmış 
oluruz.. Bunu duyan katırın dehşeti daha da artm ış. 
Diri d iri gömülmekten daha korkunç bir son o labilir 
mi!! Derken yukardan kürek kürek taş toprak a tm a
ya başlamışlar. Önce umudu kesip, ölmeyi kabullen
miş katır. Sonra, kafasına bir taş düşünce beyninde 
bir şimşek çakmış! Bir çare gelmiş aklına ve başla
mış uygulamaya! Yukarıdan sırtına tas toprak yağ
dıkça şöyle bir silkin iyorm uş. Sırtındakiler yere dü
şünce, sıçrayıp üzerine çıkıyormuş. Bir daha, bir da
ha yapıyormuş bunu.. Silkin ve sıçra, silkin ve sıçra, 
silkin ve sıçra! diye mırıldanıyormuş bir yandan da. 
Silkin ve sıçra! Yukarıdakiler onu gömmek için kü
rek kürek toprak atmaya devam etm işler ama, bir 
süre sonra, bizim katır kuyunun tepesinde belirmez 
mi.

Evet, dibe vurmuş katır, kuyunun dibinden s ilk i
nip sıçrayarak kurtulm uş. Pes etm eyip çaba 

gösterdiği için... Peki biz karşılaştığımız zo r
luklar karşısında ne yapıyoruz. Canlı canlı gö
mülmeyi mi bekliyoruz. Yoksa mücadelemizle 

en zor şartları bile lehim ize mi çeviriyoruz?
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KÖPEK Îlf  LEORW
Adamın biri Afrika'da safariye çıkarken yanına minik köpeğini de almış. Minik köpek bir gün ormanda dolaşıp, ke
lebekleri kovalar, çiçekleri koklarken kaybolduğunu fark etmiş. Ne yapacağını düşünürken bir de bakmış ki kar
şıdan bir leopar geliyor ve belli ki günlük yiyeceğini arıyor. "Şimdi başım dertte" diye düşünmüş minik köpek. Et
rafına bakmış yerde kemik parçalarını görmüş. Hemen arkasını leoparın geldiği yere dönerek kemikleri kemir
meye başlamış, bu arada da arkadaki hareketi kestirmeye çalışıyormuş. Leopar tam saldıracakken minik köpek 
kendi kendine konuşmuş;

"Ne kadar lezzetli bir leoparmış. Acaba etrafta bundan bir tane daha var mı?"
Bunu duyan leopar bir anda donmuş kalmış ve en yakındaki ağaca tırmanarak dalların arasına saklanmış.
"Tam zamanında kurtardım, yoksa bu köpeğe yem olacaktım" diye düşünmüş leopar.
Bütün bunlar olup biterken bir başka ağacın üstündeki bir maymun olanları izliyormuş. Bildiklerini kullana

rak bundan sonra leopardan kurtulabileceğini düşünmüş. Leoparın yanına giderek neler olduğunu anlatmış. Le
opar köpeğin yaptıklarına çok sinirlenmiş ve maymuna;

"A tla sırtıma, gidip şunu yakalayalım" demiş.
Ancak minik köpek neler olduğunu ve leoparın sırtında maymunla b irlik

te süratle kendisine yaklaştığını fark etmiş.
"Şimdi ne yapacağım" diye düşünürken kaçmaya teşeb

büs etmemiş. Bunun yerine arkasını leoparın geldiği yöne 
dönerek, kemikleri kemirmeye devam etmiş. Tam leopar 

saldıracakken yine kendi kendine konuşmuş;
"Bu aptal maymun da nerede kaldı? Yarım saat önce 

bir leopar daha getirsin diye gönderdim, hala haber yok!"

Diplomasi böyle bir şey işte... (Yapabiliyorsan; hızlı 
düşün, sakin ol, güçlü görün, düşmanını kendi silahı ile 

yen...)

KÜPÇÜ DÜKKANI

Bağırıp çağıran, irili ufaklı küpler arasında müthiş 
bir münakaşa oluyordu. Aynı desen ve renkteki- 
ler, aynı büyüklükte olanlar, küçük fakat zarif 
küpler, birer grup oluşturmuşlar, büyüklük ve üs
tünlük yarışına girişmişlerdi. Birbirinin üzerine 
atılmak üzereyken, içlerinden biri çıkarak: 

-Küpdaşlar, dedi. Nedir bu kavga, nedir 
bu çekişme? Böyle devam ederse bu küpçü 
dükkanı hepimize mezar olacak.. Sonunda 
kırılıp, çöplüğe atılacağız. Tartışmanın yor
gunluğundan olacak ki bütün hepsi dikkat 
kesilmişti. Küp, konuşmasına devam etti:

-Biraz önce sizler gibi çekişip dururken, 
üstümdeki zarif desenler aşındı... Göz alıcı 
renklerim döküldü. O güzelim desen ve renk 
lerimin altından toprak göründü. Münakaşa et
tiğim küpün sıyrılan deseni altından da toprak 
çıkınca, beni büyük bir düşünceye sevk etti. 
Bazı küpler şaşkın şaşkın birbirinin yüzlerine

bakıyorlar, bazıları da rahatsızlıklarından dolayı 
homurdanıyorlardı. Küp:

-Lütfen kulak verin, aslımız bir bizim., diye 
devam etti. Duydunuz mu aslımız bir, bir diyorum 
size... yani hepimiz topraktanız.. Münakaşamızın se

bebi ise geçici ve aldatıcı şeyler.. Kendimize ge
lelim. Yersiz aşağılık duygusuna ve boş bü
yüklük kompleksine kapılmayalım. Ne bazı
larımız değersiz, ne de kimimiz yapımız yö
nünden üstün.. Hepimiz bir vazife görmek 
için yapılmış, hizmet etmek için bu şekilde 
planlanmışız. Üstünlük maddi yapımızdan 
değil, faydalı oluşumuzdan kaynaklanabilir 
ancak. Yani hizmet yönümüzden.. Bu kapı ise 
hepimize açık.. Hizmette yarışalım, ama birbi

rimizle sürtüşmeyelim. Bilelim ki hayırlı hiz
metlerde yarışmamız, birbirimize engel değil...

Muhsin Bozkurt
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Aynadaki Tebessüm

İNSAN CEFASINA SABIK

Z aman zaman çevremizdeki in
sanların haksız yergilerinden 
bıktığımız olmuştur.

— Genelde -bunlara-şok-kızanz-ama- 
pek de değiştlremeyiz hallerini. Oysa 
yapılması gereken sabırla direnip, bık
madan usanmadan İslam'ın idrakini 
anlatmaktır. Asr suresinde bildirildiği 
gibi, kurtuluşa erecek olanlar iman 
edenlerle birlikte, birbirlerine hakkı ve 
sabrı tavsiye edenlerdir.

İnsanların anlayışsızlıkları ve İğne
li dillerine karşı çoğu zaman gülüp 
geçmenin anlatım için etkili bir metot 
olduğu şüphesizdir. Katı kalpleri, su 
damlalarının damlaya damlaya mer
merde açtıkları delik misali, anlata an
lata parçalamalıyız.

İnsanların dillerinden kurtuluş 
mümkün değildir; dile düşen İnsana 
çare ancak sabırdır. Peygamberimiz 
(s.a.v.) bile kötü İnsanların dillerinden 
kurtulamadı. Eşi, ortağı olmayan Al
lah’a bile oğul isnat etmediler mi?

İnsan her devirde aynı duygularla 
devrede; Şeyh Sadi’nin söyledikleriyle 
bugünün ne farkı var? İşte "Bostan ve 
Gülistan”dan ibretlik dizeler:

- Bu cihanda, cihan halkının dilin
den kurtulan varsa; kapısını üzerine ki
litleyip bir köşeye çekilen kimsedir.

- Bir kimse gerek yalancı gerek 
doğru sözlü olsun, dillerin eziyetinden 
kurtulamamıştır.

- Çalışıp Dicle’nin önünü bağla
mak mümkündür; fakat kötü fikir
li İnsanların dillerini bağlamak mümkün 
değildir,

- Gerek aslan ol, gerekse tilki ol. 
Ne mertlik ile ne de hile ile insanlardan 
kurtulamazsın.

- Birisi güzel yüzlü, munis olursa; 
iffetsiz, takvasız, yüzsüz derler.

- Birisi zengin ise öyle kibirlidir ki;
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alemde "firavun” varsa odur derler.
- Bir fakir sıkıntı çekiyorsa uğur

suzluğundan, bereketsizliğindendir, 
ilerler^—

- Bir fakirin, işi yoluna girer, ha
li vakti iyileşirse; bu alçak felek alçak
lara meyleder, o gibileri besler, derler.

- Sefa süren bir zengin felakete 
uğrasa, malına mansıbına güvenerek 
kibirliydi, her saadetin arkasından fela
ket gelebileceğini düşünmüyordu. 
Çok şükür Allah layığını verdi, derler.

- Elinde bir iş görseler, durmadan 
çalışıyor, ne kadar haris, ne kadar 
dünyaperest adamdır, derler,

- iş tutmayıp boş duracak olsan 
dilenci huylu, pişmiş yiyen, hazıra ko
nan, lüpçü, derler.

- Tahammül edenlere, biçare kor
kudan baş kaldıramıyor, derler.

- Birisi korkunç olur, kahramanca 
hareket etse, onu görünce kaçışır, ne 
deli adamdır, derler.

- Birisi malını az yiyecek olsa, malı 
başkasına nasip olacak, mirasçılara 
mal yığıyor, derler.

- Güzel güzel yiyecek olsa, kendi
ni seven, kamının kölesi, obur, pisbo
ğaz, derler.

- Birisi zengin ama mütevazi olsa, 
bedbaht adam, parasını kendisinden 
esirgiyor, derler.

- Birisi saraylar, köşkler yaptırır, 
güzel elbiseler giyerse; katlı katlı bina
lar yaptırıyor, kadın gibi süsleniyor, 
derler.

- Birisi kanaatkar, tutumlu olsa; bu 
da mallarını yığdı yığdı hasretle bırakıp 
gidecek, derler.

Velhasıl güzele güzel, çirkine çir
kin, diye cevrederler.

"Milletin ağzı torba değil ki büze
sin.” diye boşuna dememiş atalarımız. 
Böyle zamanlarda bir ayna tutup gös

termeliyiz kendi hallerini onlara, belki 
doğru yola gelirler.

Adamın biri rüyasında şeytanı gör- 
-müş^koşup yapışmış-sakalınaT başla
mış haykırıp bağırmaya; “Bre mel-un 
işin gücün bizi baştan çıkarmak, gü
naha sokmak, bir de utanmadan sa
kal bırakmışsın. Şimdi ben onları teker 
teker yolmaz mıyım? Al sana, bir to
kat.” Bir daha bir daha deyip vurmaya 
başlamış. Birden acıyla uyanmış, bir 
de ne görsün tuttuğu sakal kendi sa- 
kalı, vurduğu sü ra tlend i suratı değil 
mi?..

E t r a f ın ız  
tatlı dillilerle 
dolu olsun!



Ü m ran  -  EK

İSLÂM'DA HÎDMIE SİSTEMİ VE 
KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR

İstanbul'da Korunma Altında Bulunan 0-6 
Yaş Çocukların Gelişimlerinin Değerlendirilmesi

1. Korunmaya Muhtaç Çocuk

Anne veya babasının ölmesi veya bakamaması nede
niyle beden, ruh ve ahlak gelişimi veya güvenliği teh li
kede olan, her türlü sosyal tehlikelere karşı savunma
sız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklardır.1 
korunmaya muhtaç çocuk istismar edilen ve istismara 
aday çocuktur. Türkiye'de bunun önüne geçebilmek 
için çocuklar sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme ku- 
rumuna bağlı yuva ve yurtlarda korunma altına alın
maktadırlar.

2. İslam Dünyası'nda korunmaya 
muhtaç çocuklar sorunu

Maun suresinde dini yalan sayanın yetim i itip kaktığı
nı, yoksulu doyurmaya teşvik etmediğini, bu kişilerin 
gösteriş için namaz bile kılabileceklerini ancak en kü
çük bir yardımlığı bile men ettikleri belirtilm iştir.2 Du- 
ha suresinde Resulullah (SAV)’e; yetimken korunduğu 
hatırlatılmış, yetim leri itip kakmaması, kendisinden bir 
şey isteyeni azarlamaması gerektiği ifade edilm iştir.3 
Beled Suresi’nde Allah'ü Teala’nın verdiği göz, dil, du
dak gibi nimetlerinin sonucu olarak açlık gününde ye
mek yedirmek ve yakını olduğu yetimi korumak, insa
noğlunun en önemli görevlerinden olduğu belirtilm iş
tir.4 Bakara Suresi’nde; yetime, yolda kalmışa finans
man sağlamanın gerçek iyilik özelliklerinden olduğu 
ifade edilm iştir.5 Yine Bakara Suresi'nde "Sana yetim 
leri sorarlar. De ki: "Onları eğitmek hayırlıdır. Eğer on
ları aranıza katarsanız, artık onlar sizin kardeşleriniz
de. Allah yetimlerden dolayı bozgunculuk yapanlarla 
terbiye edenleri ayırteder. Eğer Allah dileseydi size 
güçlük çıkarırdı. Şüphesiz Allah güçlü ve üstün olandır, 
hüküm ve hikmet sahibidir."6 Nisa 34, Enfal 41, İsra 
34, Haşr 7, insan 8, Fecr 17 surelerinde yetim lerin ko
runması ve eğitilmesi için Allah Resülü ile müminler 
tarafından finansman sağlanmasının gerekliliği vurgu
lanmış.

Allah Resül'ü (SAV) karar verecek çağda olmayan 
çocuğu annesinin daha iyi koruyabileceğini belirtmiş. 
Amr İbnu Şuayb'ın rivayetinde "Resulullah’a (SAV), bir 
kadın gelerek: "Bu çocuğa karnım yuva, göğsüm içe
cek, kucağım da kundak olmuş iken, babası beni boşa
dı ve onu da benden koparıp almak istiyor!" diye şika
yet etti. Hz. Peygamber (SAV): "Sen evlenmedikçe, 
çocuğa almaya daha çok haksahibisin!”  cevabını ver

)SO

di."7 Çocuğun karar verme yetisine sahip olmasıyla 
beraber, anne veya babasına gitmek üzere serbest bı
raktığını görüyoruz. Ebu Hureyre'nin rivayetinde "A l
lah Resül'ü (SAV) bir oğlan çocuğunu, baba veya anne
sini seçmede serbest bıraktı. Çocuk annesini seçti ve 
onun elinden tu ttu . Anne de çocuğu alıp götürdü."8 
Allah Resül'ü ortada kalan çocuğu yakınlarına vere
rek korunma altına almıştır. "Zeyd İbnu Harise Mek
ke'ye gitm işti. (Uhud'da şehid düşen) Hz. Hamza'nın 
kızına uğradı, Cafer (ra): "Kızı yanıma ben alacağım, 
ona ben daha çok hak sahibiyim, o benim amcamın kı
zıdır ve üstelik yanımda teyzesi var, teyze anne gibi
d ir" dedi. Hz. Ali (ra) de: "Ona ben daha çok hak sahi
biyim, O amcamın kızıdır. Yanımda Resulullah (sav)'ın 
kızı Fatıma var. Fatıma ona daha çok hak sahibidir" de
di. Zeyd İbnu Harise (ra) atılarak: “ Ona ben daha çok 
hak sahibiyim, o erkek kardeşimin kızıdır, ben onun 
için yola çıktım ve yanına geldim" dedi. Resulullah 
(sav), kızı Cafer (ra)'in yanına almasına hükmetti ve: 
"Muhakkak ki, teyze annedir!" buyurdu."9 Rivayetler
de peygamber ve dört halife döneminde çocukları ya
kınları korumuş.

İslam Fıkhında ortada kalan çocuğun korunması hi- 
dane bölümlerinde yer almış. Hidane sözlükte, çocuğu 
kucağa almak, bağrına basmak ve terbiye etmek ma- 
nasındadır. Kavram olarak "Hür, akıl-baliğ, güvenilir 
ve muktedir olan eşlerin; boşandıktan sonra çocukları
nı terbiye etmesi ve ihtiyaçlarını karşılamasına hidane 
denilir." Hidane, çocuğun yakınları tarafından korun
ma esasına dayanır. Fıkıhta hidaneye en çok hak sahi
bi olanlar; anneden başlar, hala, teyze, babanın teyze
sine kadar 22 akrabaya uzanır. Çocuğa bakacak hiçbir 
akraba bulunmazsa çocuğu kimin bakacağını hakim ta 
yin eder.10

İslam dünyasında hidane sistemi sayesinde çocuk
lar yakınları tarafından bakılırken batıda yetimhaneler 
bu işlevi görmekteydi. Yetimhanelerde; çocuklar olum
suz şartlarda toplu olarak yaşamaktaydı ve çocukla
rın baş edilemeyen gaddar bakıcılar ön plandaydı. Şu 
anda batıda toplu bakımdan vazgeçilmiş olup, koruyu
cu aile sistemine geçilmiştir.11

OsmanlI'da, Balkan savaşlarından sonra kimsesiz 
çocuklar sorununun boyutunun büyümesi üzerine ya
pılan çalışmaların ilki II.Abdülhamit döneminde kurulan 
Darülhayr-ı Ali'ye uzanır. 1903 yılında Abdülhamid’in 
tahta çıkışının yıldönümü nedeniyle açılan, Darülhayr-ı 
Ali'de bakılan çocuk sayısı 400 'e  ulaşmıştır. Kurum 22
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Ağustos 1909 yılında kapatılmış. 1917 yılında Hirna- 
yet'ül Etfal Kurulur. I. Dünya Savaşının bütün şiddetiy
le sürdüğü bir dönemde 2 8  Kasım 1917'de savaş bölge
sinden toplanan çocuklar için Firuz Ağa'da "Çocuk Mi
safirhanesi" açılır. 100 kapasiteli olarak açılan m isafir
haneye çok sayıda çocuk gelmesi üzerine evlatlık, çı- 
karlık, ailelerin yanına öğrenci yerleştirm eleri başlanır.

___r : _ ı _ _ _____ ı _  i n i ”?  - 4 .  ..11___ ____________ ı _  n  _______ ü _
İVİ i o  Ci i ¡i  i ie i i  i c u f c f  \~3 i ı "  \~3 t -C .  y  i i i d  i i d i  d  j i i  i U d  tL .\Je L  i  y U L ü y d

bakım ve koruma hizm eti verilm iştir. H im aye-i Etfal 
Cemiyeti çocukları çiftçilik ve hayvancılığa yönlendir
mek amacıyla Kalender'de "Z iraat Yurdu" açm ıştır. 
Açılan bu yurtta  çocuklara, yatak yapmak, yem ek pi- 
şirmek, çamaşır yıkam ak, genel tem izlik, hayvan yem - 
lemek, tım ar etm ek, saman çekmek, gübre kaldırmak, 
çift sürmek, harman dövmek, tohum dikmek, meyve 
budamak, tohum atm ak, yağ yapmak gibi işler öğretil
miştir. 3 0  Haziran 1921 tarihinde, Büyük Millet Meclisi
nin bazı üyelerinin de girişimiyle Ankara'da yeni bir H i
maye-i Etfal Cem iyeti kurulur. Ankara'da kurulan Hi- 
mayet'ül Etfal Cem iyeti bütün yurt çapında örgütlen
di12. Himayet'ül Etfal Cemiyeti Günümüze, Çocuk Esir
geme Kurumu olarak geldi.

3. Çocukların korunma altında alınma nedenleri

Sosyal H izm etler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ka
lan çocukların anne babalarının olmadığı kimsesiz ol
duğu zannedilir. Yolda veya cami havlusunda buluntu 
çocuklar hariç herhangi bir nedenle aileden ayrılan ço
cuklar kimsesiz diye nitelendirilm ez. Buluntu çocuklar
o d i j i m  Lcfb L i tr i i i i ü  trı  i LmLfc r i  i b ü i i i d  ü  i i K a y  u d i  L a  i y i i U c

evlatlık verilir. Yurt ve yuvalarda çocukların çok azı 
kimsesiz. Evlatlık alacak ailelerin uzun yıllar sıra bek
lemeleri bürokrasinin çocuklundan değil, yuvalarda 
evlatlık verilecek çocuk sayısının azlığından. Yuva ve 
yurtlarda bulunan çocuklar, ekonomik nedenler, bulun- 
tu, evlilik dışı ilişki, anne veya babanın birinin veya her 
ikisinin vefat etm esi, anne veya babanın evi terk  e tm e
si, hastalık, zihinsel özürlülük, kişilik bozukluğu, alkol 
ve uyuşturucu madde kullanma, cezaevine düşmek, 
ensest ilişki gibi nedenlerle korunma altına alınm akta
dır. Bahçelievler Çocuk Yuvası'nda 2 0 0 2  yılına kadar 
korunma altında bulunan 716 çocukta yaptığım ız araş
tırm ada korunma altına alınma nedenleri şu şekilde sı
ralanm ıştır.

Korunma Altına Alınma Nedeni 

Terk

Çocuk Sayısı

2 4 0
Sosyo ekonomik nedenler 160
Evlilik dışı ilişki 102
Annenin çocuğu terk etmesi, babanın bakamaması 47
Babanın evi terk etmesi annenin bakamaması 25
Annenin evi terk etmesi, babanın hasta olması 21
Babanın vefatı, annenin evi terk etmesi 17
Annenin bakamaması 14
Annenin hasta olması, babanın bakamaması 14
Annenin vefatı 12
Babanın cezaevine girmesi, annenin terk etmesi 11
İstismar 10
Annenin ölmesi, babanın cezaevine girmesi 6
Babanın çocuklara bakamaması 5
Ensest 5
Ailenin terk etmesi 4
Annenin akıl hastası olması 4
Babanın akıl hastası olması 4
Annenin rahatsız olması 3
Anne ve babanın bakamaması 2
Annenin öldürülmesi 2
Babanın hasta olması, annenin bakamaması 2
Anne ve babanın hasta olması 1

Anne ve babanın öldürülmesi 1

Annenin tutuklu ve tedavi görmesi 1

Babanın anneyi istisması 1
Babanın esrar kullanması 1

Babanın öldürülmesi 1
Toplam 716
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4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Hizmet Alanları

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
hizmet alanları için aşağıya kısa bir özet çıkarılmıştır.

• 0-6 Yaş Çocuk Yuvaları: Bu yuvalarda korunmaya 
muhtaç 0-6 yaş çocuklar kalır.

• 7-12 Yaş Çocuk Yuvaları: ilköğretime başlayan ko
runmaya muhtaç 7-12 yaş çocukların kaldığı kuru
luşlardır.

• Kız ve Erkek Yetiştirme Y urtla rı: 13-18 yaş gençle
rin kaldığı kuruluşlardır. Ortaöğretime devam 
eden gen 20 yaşına kadar, yükseköğrenime devam 
eden 25 yaşına kadar kalır.

• Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezleri: 65 yaş üs
tü ihtiyarların kaldıkları merkezlerdir. Yaşlıların 
bazıları kendi ihtiyacını karşılar, bazıları yatalak, 
bazıları hasta ...

• Gündüzlü Rehabilitasyon Merkezleri: Özürlü ço
cuklara, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunar.

• Yatılı Rehabilitasyon Merkezleri: Bu merkezlerde 
kalan özürlüler için; devletten başka bakacak, te 
daviyi ve rehabilitasyon hizmetini yürütecek kimse 
bulunmaz.

• Ayni Nakdi Yardım: Korunma altındaki çocukların 
ayni nakdi yardım desteğiyle aileye verilmesi.

• Koruyucu Aile: Bir ailenin korunma altıdaki çocuğa 
ücret karşılığında bakması.

• Evlat Edinme Hizmetleri: Korunmaya muhtaç ço
cuklar, istekli aileye hakim izni ile evlatlık verilebi
lir.

• Kadın Sığınma Evleri: İstismara uğrayan kadınlar 
için rehabilitasyon hizmeti...

5 .0 -6  Yaş çocuk yuvalarında yaşam

Yaşamın ilk yılları bebeklerin duygusal, zihinsel ve ruh
sal yönden en hızlı geliştikleri dönemlerdir. Bu geliş
menin sağlıklı yürüyebilmesi için çocuğun biyolojik, 
duygusal ve duyusal ihtiyaçları giderilmelidir.ilk yıllar
da bebekler, kendisine bakacak anneye tam anlamıyla 
bağımlıdır. Anne ile kurulacak bireysel ilişki, sağlıklı 
gelişme için önemlidir. Bu ilişki süresince bakım veren 
kişiyle çocuk arasında derin bir bağlanma oluşur. Ço
cuğun bu bağlanması, biyolojik olarak yetersiz ve ça
resiz olmasının kaçınılmaz sonucudur. Yaşamın sonra
ki yıllarına yön verecek psikolojik ve sosyal davranış
lara, kişilerarası ilişkilere ilk dönemdeki anneye bağ
lanmanın etkisi büyüktür. Çocuğun annesine bağlan
ması ile beraber, anne de çocuğa bağlanarak, duygusal 
ve fiziksel gereksinimlerini karşılayabilme yeterliliğine 
ulaşır, ilk üç ay içerisinde bebek annesini tanımaya 
başlar ve annesini gördüğü zaman elini kolunu sallaya

rak memnuniyetini belli eder. Annesine gülümser, 
mutluluk ifadesi yüzünden okunur. Çocuk; ilk yıllarda 
tek bir anne tarafından bakılıp, ihtiyaçlarının karşılan
masını ister. Annenin kısa bir zaman bir yere gitmesiy
le oluşan ayrılıklarda çocuğun geçici sıkıntılar yaşadı
ğı gözlenir. Birkaç saatliğine teyzeye veya halaya bıra
kılan çocuk çok iyi bakılıp şefkat gösterilmesine rağ
men, anne gelene kadar çocuk kapıya bakar ve huzur
lu olmaz.

Ancak yaşamın değişik devrelerinde çocuğun uzun 
süre anneden ayrılması kaçınılmaz olabilir. Çocuklar 
hastalık veya yuvaya verilme gibi nedenlerle anneyle 
yaşayamaz. Çocuğun anneden ayrıldığı dönemde ayrıl
ma bunaltısını yaşaması son derece normal bir durum
dur. R. Spitz, 6 aydan sonra bebeklerin annelerinden 
birden ayrılmaları ile ortaya çıkan akut, bir ruhsal has
talığı tanımlamış ve buna analiktik depresyon adını 
vermiştir.13 Bu durum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
gemeye bağlı yuvalarda çocukların en çok etkilendiği 
süreçtir. Ruhsal gelişim normal bir seyir takip etmez. 
Çocukların ileri yaşlardaki davranışlarının çözümlen
mesinde, gelişiminde görülen bozuklukların irdelenme- 
sinde anne ve bebek ayrılılığının etkisini tahlil etmek 
gerekir. Çocuklar 0-6 yaş çocuk yuvalarına ilk geldik
lerinde ağlama, içe kapanma, konuşmanın kaybolması 
gibi davranış şekilleri geliştirir. Yeni gelen çocuklar ki
lo kaybederek zayıflar. Kimilerinin bilişsel gelişimleri 
geriler. Bir süre sonra aile ziyarete geldiğinde bazı ço
cuklar konuşmayarak aileyi protesto eder.

Korunma altında bulunan 0-6 yaş çoukların geli
şimlerinin değerlendirilmesi için 2000-2003 yılları 
arasında İstanbul'da 0-6 yaş çocukların korunma altın
da bulunduğu Bahçelievler Çocuk Yuvasında araştırma 
yapıldı.

İstanbul Bahçelievler Çocuk Yuvası'nda çocuklar 
yaşlarına göre gruplandırılmaktadır. 0-1 yaş grubunda 
ortalama 75 çocuk kalmaktadır. Grupta genelde 3 an
ne bulunmaktadır. Annelerden biri mutfak annesidir 
kalan İki anne özbakım ve temizlik ile ilgilenmektedir. 
Bu iki anne çocukların altını değiştirir, yemek yedirir 
ve 500 m2 büyüklükteki grubun tem izliğini yapar. Be
bek pavyonundaki anneler işleri yetiştirebilmek için 
otomatikleşmiş bir tarzda adeta bant usulü çalışmak
tadırlar. Örneğin bant usulü çalışarak 20 dakikada 30 
çocuğun altını değiştirmektedirler. Karnı acıkan 6-12 
aylık bebeklerin tümü aynı anda bir ağızdan ağlamaya 
başlarlar. Önce kaşıkla yemek yiyenlere hızla yemekle
ri yedirilir. Bu arada biberonla beslenenler ağlayarak 
sırasını bekler. Sıra onlara gelince tek tek biberonlar 
çocukların eline verilir. Biberonu alan çocuğun ağla
ması kesilir. Her bir çocuğun elinde biberon olduğunda 
da ağlamalar tamamen bitmektedir. Elinde biberon tu 
tabilen çocuklar biberonla kendi kendine beslenmekte
dir. Annenin yapabildiği tek şey yemeyi bitiren çocuk
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ların ağzını yüzünü temizlemek ve yatağına götürmek
tir. Bebek eliyle biberonu tutamıyorsa biberonun düş
memesi için yastıkla destek yapılır, 0-5 aylık bebekler 
emme refleksiyle biberonu kavrar ve emer. Biberonda
ki mama çocuğun emmesiyle yukarıdan aşağıya akma 
suretiyle düşer. Böylece bebekler kendi kendilerine

için ayrı eğitim odalarına ve ayrı eğiticilere ihtiyaç du- 
yulamktadır.

6. Yuvalarda Gönüllüler ve ziyaretçilerin 
Çocukların Gelişimine Etkisi

tek beslemelerine ne imkanları vardır ne de zamanları. 
Çocukların banyoları da aynı şekilde otomatikleşen bir 
tarzda yaptırılır. Grupta çocukların gelişimlerini olum
suz etkileyen en önemli faktörlerden biri 0-6 aylık ço
cukların personel yokluğu nedeniyle bütün gün yatak
ta kalmaları sonucunda maruz kaldıkları fiziksel ve 
duygusal uyarım eksikliğ id ir. Yürüyemeyen veya 
emekleyemeyen çocukların odalarda yalnız kalmaları 
ve biberonların yastıkla desteklenerek verilmesi, kus
ma, tıkanma, kusmuğun boğaza kaçması gibi rizikolar 
içermektedir. Annenin her dokunuşunda bebek uyarım 
alır. Ailede bebek her gün saatlerce kucağa alınır. Yu
vada ise bu süre çok kısıtlıdır. Bebekler ancak banyo
ya veya alt değiştirmeye götürülürken kucağa alın
maktadır. Kucağa alınmak çocuğun duygusal yönden 
gelişimine önemli bir katkı sağlar. Annenin her doku
nuşunda bebek büyük bir haz alır. Bebeğin temel gü
venlik duygusunu kazanması ve sosyalleşmesi için an
ne ile birebir geçireceği zaman önemlidir.

1-2 yaş grubunda da beslenme büyük sorundur. Ço
cuklar beslenme sıralarını bekleyememekte, kapılara, 
ahşaplara vurarak veya ağlayarak yemeğe alınmak 
için feryat etmektedir. Bütün çocukların beslenmesi 
bitinceye kadar grupta curcuna devam etmektedir. 
Çocuklar doyurulup yataklarına yatırılınca grup sakin- 
leşebilmektedir. 2-3 yaş grubunun en önemli sorunu 
tuvalet eğitim i ve çocukların kaşıkla yemek yeme eği
tim leridir.

3-6 Yaş gruplarında 30-38 çocuğa bir anne bak
maktadır. Çocuklar daha önce de belirtildiği gibi sürek
li aynı annenin kendisine bakmasını ister. Değişen var
diya ve personel çocukların gelişimlerinde, duygusal 
bağlanmalarında ve temel güvenlik duygusunu kazan
malarında olumsuz etki yapmaktadır. Temel güvenlik 
duygusunun yerleşmemesi, yetersiz bilişsel, duyusal 
ve duygusal uyarım nedeniyle çocuklar yaşıtlarından 
geri kalmaktadır. Çocuklarda görülen gelişim geriliği 
sadece anne yoksunluğuna bağlanabilir. Yuvada konu
şamayan çocukların ailesine döndükten kısa bir zaman 
sonra (birkaç ay içinde) konuşmaya başladıklarını sık
ça gözlemlemekteyiz. Bunun yanında aileden yuvaya 
gelen bazı çocukların yuvaya geldikleri dönemden bir 
ay sonraki dönemde dilbilişsel seviyelerinin düştüğü 
gözlenmiştir. 3-6 yaş grupların fiziki yapısında eğitim 
için ayrı bir oda bulunmamaktadır. Özürlü çoucklar ve 
normal çocuklar bir aradadır. Kaynaştırma eğitimi için 
bu iyi bir fırsattır. Ancak özürlü ve sorunlu çocuklar

bazı çocuklar birkaç gün sonra, bazıları haftalar sonra 
annesinden umudunu keserek kendi içine kapanmakta 
veya uzaklara dalgın dalgın bakmaktadır. Çocuk; anne
sinden ve dış çevreden yeterli uyarıyı alamayınca sal
lanarak veya yumuşak-bir yere kafa vurarak kendi ken
dini uyarır. Kendi içine dönen ve durumu kabullenen 
çocuk; gelen ziyaretçiyle beraber bu durumdan çıka
rak yeniden birine bağlanma ihtiyacı hisseder. Z iyaret
çi gitmek için davrandığında çocuk ağlar ve kucaktan 
inmek istemez. Çocuğun birine bağlanma umudu tek
rar sekteye uğradığından yeni duruma alışması zaman 
alır. Grupta bulunan anneler ve eğiticiler ziyaretçiler 
geldiğinde çocuklara hakim olamaz. Oluşan curcuna
dan sonra çocuklar sakinleşemez.

Gruba ilk giren ziyaretçi veya gönüllü sürekli ağla
yan, sallanan veya kendini yerden yere atan çocuğu 
kucağa alır. Bu çocukların ödüllendirildiğini gören di
ğer çocuklar da, kucağa alınmak için ağlamaya ve sal
lanmaya başlar. Gönüllü bütün çocukları kucağa al
mak ister ancak 30 çocuğa yetişemez. Sessiz ve sakin 
duran çocuklar kucak yüzü görmez. Çocukların kendi
ni parçalamaları ve yere atmaları sürekli ödüllendiril- 
diğinden zamanla sallanma ve kendini yere atmak şah
siyetin ayrılmaz bir parçası olmasıyla birlikte histerik 
kişilik yapısında doğru bir gidişat başlar. 1990'lı yıllar
da bazı bebeklerin kafa vurmasından dolayı saçlarının 
kel olduğu müşahade edilmişti. Gönüllülerin bu konuda 
eğitilmeleri çocuklarda davranış bozuklukları oluştur
masını engellidiği gözlenmiştir. Gönüllünün sürekli ol
ması ve aynı gruba gitmesi önemli. Kısa süreli gönüllük 
çocuklar için yıpratıcıdır ve güven kırıcıdır. Çocuklara 
faydalı olmak istiyorsak bunu kendimize bir iş edinme
liyiz. Uzaktan bakarak, onlara çikolata atarak, acıya
rak yapılan bir gönüllülük çocuklara fayda ziyade za
rar vermektedir.

7. 0-6 Yaş çocuk yuvalarında çocukların 
gelişimlerinin değerlendirilmesi

İstanbul'da 2000-2003 yılları arasında kalan 613 çocuk 
üzerinde üç yıl süreyle tek tek gelişim envanteri uygula
mak suretiyle yaptığımız araştırmada çocukların dilbiliş
sel14 gelişimlerinde % 27 düzeyinde gerilik olduğu tes
pit edilmiştir. Bunun anlamı, 48 aylık bir çocuğun 35 ay
lık çocuğun gelişim özelliklerini göstermesidir. 25-36 
aylık dönemde bu gerilik % 36 düzeyine kadar inmekte
dir. ince motor gelişimlerinde15 % 20 düzeyinde gerilik
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gözlenmiştir. Emekleme, yürüme gibi kaba motor faali
yetlerde ise ilk iki yaşta gerilik yaşanmakta, daha sonra
ki yaşlarda gerilik yaşanmamaktadır. Sosyal bakım ve 
özbeceri gelişimde 161-3 yaş düzeyinde % 31'e kadar 
uzanan gelişim geriliği görülmekte, ancak ileriki yaşlar
da gerilik yaşanmamaktadır. Yapılan araştırmada yuva
da daha az kalan çocukların uzun süre kalan çocuklara 
nazaran dilbillşsel gelişimlerinin daha iyi düzeyde oldu
ğu gözlendi. Bahçelievler Kreş ve Gündüz Bakımevinde 
kalan aile çocukları ile yapılan karşılaştırmada korunma 
altındaki çocukların dilbilişsel gelişimlerin aile çocukla
rından % 37 düzeyinde geri olduğu tespit edildi. Yuva
da daha önce yapılan araştırmalarda da aynı şekilde ge
lişim gerilikleri gözlenmişti.17

Araştırmanın genelinde çocuklar gelişim geriliği 
göstermişlerdi. Bu durumda çocukların okula g ittik le 
rinde ilkokul birinci sınıfında, sınıfta kalma oranlarının 
yüksek olması gerekirdi. Bunu araştırmak için 2001 yı
lında 7-12 yuvalara nakil olan ilköğretime yeni başla
yan çocukların sınıfı geçip geçmedikleri araştırıldı. 
2001 yılında 74 çocuk okula gitmesi için 7-12 yaş ço
cuk yuvasına nakil edilmişti. Nakil edilen 74 çocuktan 
10 çocuğun; ayni nakdi yardımla aile yanına verildiği, 
ref edildiği veya İstanbul dışında başka bir yuvaya te r 
tip edildiği bilgisine ulaşıldı. Halen yuvalarda kalan 64 
çocuktan, 29 çocuğun sınıfı geçtiği, 16 çocuğun ise ge
lişimdeki gerilik yüzünden okula başlatılamadığı, 19 ço
cuğun ise sınıfta kaldığı anlaşıldı. Sonuçta 64 çocuk
tan 35 ’inin ilkokul birinci sınıfta başarısız olduğu, 29 
çocuğun ise sınıfını geçtiği tespit edilmiştir.

2 0 0 1  yılında ilkoku l birinci s ın ıfa  başlayan  

çocukların  okul başarı o ran ları 
İlkokul Birinci Sınıftan Bir Üst Sınıfa
Geçen Çocuk Sayısı ...................................................2 9  (%  45 )
Sınıfta Kalan Veya Gelişimdeki Gerilik Nedeniyle
Okula Gönderilemeyen Çocuk S ayıs ı.....................35  (%  55)
Toplam ................................................................................. 6 4

8. Yuva çocuklarında görülen davranış bozuklukları
Yuva çocuklarında değişik davranış bozuklukları ile 
karşılaşıyoruz. Yuva çocuklarında sevgi yoksunluğu, 
uyarım eksikliği, umutsuzluk, endişe, kaygı, sıkıntı gibi 
duyguların yoğunlaşması sonucunda yoğun davranış 
bozuklukları görülebilmektedir. Özel kreşlere giden 
çocuklar için kreşler; oburluk, dikkat dağılması, kendi
ni yere atma gibi şikayetlerde bulunuyorlardı.

Yuvada bazı yıllarda bazı davranış bozuklukları yo
ğun olarak görülmektedir. Örneğin yaptığımız araştır
mada tırnak yeme davranışının olmadığı görülmektedir. 
Fakat bu davranış şekli önceki yıllarda yuvada yoğun 
olarak görülmekteydi. Davranış bozuklukları araştırma
sında sadece 3-6 yaş çocukları ele alındı. Gözlemleri
mizde; 0-3 yaş çocukları ile 3-6 yaş çocuklarının davra
nış bozuklukları farklılık göstermektedir. 1-3 yaş döne
minde en yoğun olarak görülen kendi kendine sallanma, 
kafayı vurma davranışları 3-6 yaş döneminde bu yo
ğunlukta görülmemektedir. 3-6 yaş grubunda kendi 
kendine sallanma ve kafayı vurma davranışı küsme, 
inatçılık, içe kapanma, konuşabildiği halde konuşmama 
şeklinde yer değiştirmiştir. Tabloda çocuklarda görülen 
davranış bozukluklarının sıralaması görülmektedir.

3-6 Yaş çocuk grubunda davranış bozukluklarının görülme sıklığı 
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Küsme

GÖRÜLDÜĞÜ 
ÇOCUK SAYISI 
139

GÖRÜLME
YÜZDESİ
49

İnatçılık 138 49
içe kapanma 110 39
Konuşmama (Konuşabild iğ i ha lde) 96 34
İs tek le rin i ifade  edememe 91 32
Y e tişk in le re  yapışm a 85 30
Arkadaşlarına vurm a, bağırm a 83 30
Aşırı yeme 70 25
İz ins iz  eşya alm a 69 25
G ruptan ayrı davranm a 66 23
Ç evreye ilg is iz lik 62 22
Eşyalarını korum am a, kaybetm e. 61 22
D ikkatin i top layam am a 57 20
Öfke 56 20
Kendini yere atm a 53 19
Kafasını vurm a 31 11
Sallanma 20 7
Parm ak emme 16 6
Tükürm e 13 5
A ltına  işeme 12 4
Eşyalara za ra r verm e 12 4
Yalan Söyleme 12 4
Saç çekme 12 4
Üst başın sü rek li pis olması 9 3
M astürbasyon 7 2
Dışkı kaçırma 6 2
K üfü r 6 2
Kendisine za ra r verecek davranışla rda  bulunm a 5 2
Sakarlık 4 1
Kendi kendine g iy in ip  soyunam am a 4 1
T ırnak yeme 0 0
N= 281
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